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Tento kronikářský zápis za rok 2008 je psán oboustranně na papíru formátu
A4. Má celkem 223 stran (slovy dvěstě dvacet tři stran), z toho 222 stran
číslovaných a 1 stranu nečíslovanou.

Obsah zápisu schválilo 37. zasedání zastupitelstva města, konané dne 18. 11.
2009.
Schváleno pod číslem jednacím 1596
- za a) schvaluje opravený obsah kronikářského zápisu za rok 2008.

Pavel Wolf
místostarosta

Ing. Miroslav Mach
starosta města
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Úvodem
Co se tak asi bude jednou psát o roce 2008 ve světě i u nás?
Záleží prý na „úhlu pohledu“, říkají mnozí. Pro někoho to bude rok
tragédií: ničivý orkán Emma, obrovské zemětřesení v Číně, válka na
Kavkaze, krize finančního sektoru v Americe, na kterou navázala
celosvětová krize hospodářská. Pro jiné bude stejný rok třeba rokem
olympijským, Amerika se raduje z volby Baracka Husseina Obamy, který
byl 4. listopadu zvolen, jako vůbec první Afroameričan v historii země,
prezidentem USA. Přináší prý naději na změnu, říkají jeho příznivci.
A u nás doma? Do praxe vstoupil balík finančních reforem, který
prosadila vláda Mirka Topolánka. Začaly zavedením zdravotnických
poplatků. Regulační poplatky, 30 korun za návštěvu lékaře, 30 korun za
položku na receptu, 60 korun za den pobytu v nemocnici a 90 korun za
návštěvu pohotovosti, vyvolaly mezi lidmi nespokojenost, způsobily
roztržku ve vládní koalici a ze strany ČSSD se staly hlavním tématem
říjnových krajských a senátních voleb s nečekaně vysokou porážkou
ODS. Rok 2008 byl také rokem prezidentských voleb. Český ministr
zahraničí

Karel

Schwarzenberg

a

šéfka

americké

diplomacie

Condoleezza Riceová podepsali smlouvu o umístění amerického radaru
na českém území přes nesouhlas až 70 % našich občanů. A konečně ministerstvo financí ve čtvrtém čtvrtletí roku, po hlubokém propadu
průmyslové výroby, vyhlásilo počátek hospodářské krize i u nás. A život
přes všechny zmatky a problémy běží dál, lidé smutní a radují se, i ten
náš „zlatý slavík“ mnoha generací a zapřisáhlý starý mládenec Karel
Gott se nám nakonec oženil, neznámá dívka z Valašska Markéta Irglová
obdržela jako vůbec první Češka v USA zlatou Oskarovou sošku za
píseň Fallinf Slowly. U příležitosti prezidentské volby a 90. výročí vzniku
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samostatného Československa jsme zase po pěti létech mohli na
Pražském hradě obdivovat korunovační klenoty, symbol naší státnosti.
Takže opět nic není jen černé nebo bílé. A u nás v Domažlicích? V tom
našem mikrosvětě si stále, naštěstí, žijeme poklidně. Pravda, celostátní
události, všelijaké ty pohromy i radosti, nemohly nezasáhnout až k nám,
ale přes to nám je v tomhle koutě Čech zatím relativně dobře. Důvodů ke
spokojenosti máme určitě, alespoň prozatím, víc než k nespokojenosti.
Stačí jen projít letošní kalendárium. Možná jsme si toho ani nevšimli, ale
Domažlice se stávají městem kultury a sportu. Pesimistické předpovědi
jak kulturní dění zajde na úbytě, se nejenom nenaplnily, ale naopak – rok
od roku přibývá kulturních akci, máme ve městě divadelní soubor
s vlastní tvorbou, dva pěvecké sbory dospělých, loutkoherce, dvě
galerie, hudební skupiny … Sportovních klubů a oddílů působí ve městě
na tři desítky. Takže, jak se říká, pro každého něco, každý si může
vybrat. Občané si zkrášlují svoje domy, i ty paneláky na sídlištích
dostávají novou, veselejší tvář. Inu – je to u nás přesně tak, jak to
v životě bývá – trochu starostí, trochu radostí, zkrátka takový normální
život. Věřme, že to tak zůstane i v létech příštích.
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I. OBYVATELSTVO

MATRIČNÍ ZPRÁVA
V roce 2008 se v domažlické porodnici narodilo 806 dětí, z toho 418
chlapců a 388 děvčat. Proti roku předchozímu – 2007 – je to o 180 dětí více.

Domažlickým občankám se ve zdejší porodnici narodilo 119 dětí, z toho
62 chlapců a 57 děvčat.

Snoubenci uzavřeli 139 sňatků, z toho 12 církevních a 127 občanských.

V Domažlicích zemřelo 349 osob, z toho 180 mužů a 169 žen. Samo
město Domažlice se rozloučilo se 72 svými občany, se 40 muži a 32 ženami.
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POHYB OBYVATELSTVA
K 31. 12. 2008 v Domažlicích trvale žilo
Z toho mužů
žen

10 619 občanů
5 051
5 568

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

4 289 občanů
2 755
2 153
627
641
154

Ve srovnání s předchozím rokem 2007 zaznamenaly Domažlice úbytek 12
občanů.

Počet obyvatel Domažlic za posledních pět let:
rok:
počet obyvatel:
2004
10 742
2005
10 708
2006
10 689
2007
10 631
2008
10 619

Věkové složení občanů v roce 2008
Počet mužů a žen do 50 let věku
od 50 do 60 let věku
od 60 do 70 let
od 70 do 80 let
od 80 do 90 let
od 90 do 100 let
nad 100 let věku

6 472
1 692
1 218
828
377
30
2

Nejstaršímu domažlickému muži je 97 let
Nejstarší ženě je 100 let (2 ženy)
Průměrný věk Domažličanů je 40,60 let
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Srovnání průměrného věku občanů města za posledních pět let:
Rok:
2004
40,90 let
2005
41,17 let
2006
39,62 let
2007
40,03 let
2008
40,60 let

Cizinci, žijící ve městě:
K 31. 12. 2008 je na území města hlášeno:
k trvalému pobytu
327 cizinců
Počty cizinců, hlášených ve městě k přechodnému pobytu, se mění měsíc od
měsíce, to co platí k 31. prosinci nemusí být pravdou už v polovině února.

Nejčastější křestní jména dětí narozených v roce 2008
ženy:

muži:

Eliška
Natálie
Viktorie
Zuzana
Julie, Tereza, Nikola

Václav
Jakub
Vojtěch
Tomáš

Zatímco u dívek k podstatným změnám v oblibě jmen nedošlo,
chlapecká jména se obměnila všechna. Především se na prvních dvou příčkách
žebříčku neumístil Jan, který byl v posledních sedmi létech jejich stálicí. Zato se
vrátil Václav a spolu s ním další staročeská jména Kuba, Vojta a Tomeš, která
byla v uplynulých létech co do obliby někde na konci pomyslného žebříčku
popularity křestních jmen.
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V roce 2008 upozornila Archivní správa Ministerstva vnitra kronikáře na
webové

stránky

Českého

statistického

úřadu,

věnované

regionálním

statistickým údajům. Z těchto stránek uvádím tabulky, týkající se našeho města.
Pozornému čtenáři patrně neujde rozdíl mezi počtem občanů Domažlic
uváděným v kronikářském záznamu a v následující tabulce. Podle vysvětlení
vedoucí správního odboru města paní Marie Buršíkové spočívá rozdíl v jiném
významu slova občan a obyvatel. V jazyce statistiků občan = pouze občan České
republiky, zatímco obyvatel = každý, kdo je na území města přihlášen
k trvalému pobytu, tedy i cizí státní příslušníci.
Další nesrovnalost je v oblasti kultura v řádku sakrální stavba. Statistika
uvádí, že v Domažlicích jsou sakrální stavby dvě, což je údaj nepřesný. Sakrální
stavbou je podle definice stavba, postavená a sloužící výlučně k bohoslužebným
účelům. Když pomineme tak zvané drobné sakrální stavby (křížky a Boží muka),
kterých je v Domažlicích několik, pak ve městě nemáme dva, ale tři kostely a
jednu kapli, tedy čtyři velké sakrální stavby: klášterní kostel s konventem
(Nanebevzetí Panny Marie), arciděkanský kostel (Narození Panny Marie), kostel
U Všech svatých (Zvěstování Panny Marie) a kapli sv. Jana. Na území města je
ovšem ještě kaple sv. Anny (Kloboučnická) a k městské farnosti patří také
poutní kostel sv. Vavřince. Kdybychom počítali i tyto dvě stavby plus
modlitebnu, kterou si v Masarykově ulici postavili Jehovisté a sborový dům
evangelické církve (k roku 2006 starý, letos už nový), pak by sakrálních staveb
bylo v Domažlicích k datu přehledu (rok 2006) osm. Jak je vidět, i mistr statistik
se někdy utne. Statistickou chybu lze chápat v podnikatelské sféře, kde se
situace mění doslova měsíc co měsíc a čísla, co platila v roce jednom, neplatí
určitě v roce následujícím. Sakrální stavby ovšem stojí desetiletí a staletí, a to se
týká i šesti domažlických kostelů, tady by tedy statistika mohla být přesná.
Pokud ovšem ten, kdo pro statistiku zpracovává podklady, vůbec ví, co to
sakrální stavba je. (Poznámka kronikářky: je možné, že i v jiných oblastech
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mohou být v tabulce nepřesnosti, samozřejmě kronikáři nejsou známa přesná
čísla ze všech oblastí – zdravotnictví, sport atd.)

VYBRANÉ STATISTICKÉ ÚDAJE ZA OBEC DOMAŽLICE – ČSÚ – MOS
(městská a obecní statistika)
(Vysvětlení k textu přehledu: číslo za lomítkem odkazuje k datové tabulce.)
Kód obce

553 425
Druhy pozemků

Hospodářská
činnost

Celková výměra pozemku (ha)
Orná půda (ha)
Chmelnice (ha)
Vinice (ha)
Zahrady (ha)
Ovocné sady (ha)
Trvalé trávní porosty (ha)
Zemědělská půda (ha)
Lesní půda (ha)
Vodní plochy (ha)
Zastavěné plochy (ha)
Ostatní plochy (ha)
Počet podnikatelských subjektů celkem
podle
Zemědělství, lesnictví, rybolov
převažující Průmysl
činnosti
Stavebnictví
Doprava a spoje
Obchod, prodej a opravy
motorových vozidel a spotřebního
zboží a pohostinství
Ostatní obchodní služby
Veřejná správa, obrana, povinné
sociální pojištění
Školství a zdravotnictví
Ostatní veřejné, sociální a osobní
služby
podle
Státní organizace
právní
Akciové společnosti
formy
Obchodní společnosti
Družstevní organizace
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2 461/2
1 089/2

94/2
30/2
376/2
1 590/2
295/2
31/2
115/2
431/2
2 877/2
52/2
338/2
213/2
101/2
1 129/2

552/2
6/2
106/2
380/2
21/2
9/2
300/2
13/2

Kultura

Lázně
Obecná
charakteristika

Obyvatelstvo

Peněžní organizace - počet
subjektů
Podnikatelé - fyzické osoby
Samostatně hospodařící rolníci
Svobodná povolání
Zemědělští podnikatelé - fyzické
osoby
Ostatní právní formy
Veřejná knihovna vč. poboček
Stálá kina
Multikino
Divadlo
Muzeum (včetně poboček a samostatných
památníků)
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)
Kulturní zařízení ostatní
Středisko pro volný čas dětí a mládeže
Zoologická zahrada
Sakrální stavba
Hřbitov
Krematorium
Smuteční síň
Lázeňské léčebny
Katastrální plocha (ha)
Počet katastrů
Počet územně technických jednotek
Počet částí obce
Živě narození celkem
muži
ženy
Zemřelí celkem
muži
ženy
Přirozený přírůstek celkem
muži
ženy
Přistěhovalí celkem
muži
ženy
Vystěhovalí celkem
muži
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1 851/2
20/2
197/2
12/2
454/2
2/3
1/3

2/3
2/3
1/3
1/3
2/3
3/3
1/3
2 461/2
2/2
2/2
6/2
147/5
76/5
71/5
102/5
60/5
42/5
45/5
16/5
29/5
298/5
150/5
148/5
269/5
133/5

Školství

Sociální oblast

Sport

ženy
Saldo migrace celkem
muži
ženy
Přírůstek/úbytek celkem
muži
ženy
Počet bydlících obyvatel k 31.12.
muži
ženy
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem
muži
ženy
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem
muži
ženy
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem
muži
ženy
Mateřská škola
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)
Střední odborné učiliště
Gymnázium
Střední odborná škola (vč. zdravotnické)
Škola speciální
Základní umělecká škola
Vysoká škola-počet
Jazyková škola
Vyšší odborná škola
Ústavy sociální péče pro dospělé
Ústavy sociální péče pro mládež
Domy s pečovatelskou službou
Domovy důchodců
Domov-penzion pro důchodce
Úřad práce - počet úřadoven
Domy pro přechodný pobyt s pečovatelskou
službou a zařízení obdobného charakteru
Koupaliště a bazény
- z toho kryté bazény
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)
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136/5
29/5
17/5
12/5
74/5
33/5
41/5
10 946/2
5 258/2
5 688/2
1 422/2
729/2
693/2
7 804/2
3 867/2
3 937/2
1 720/2
662/2
1 058/2
1/1
2/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

1/1

1/3
1/3
2/3
1/3

4/3
2/3
5/3

Zdravotnictví

Tělocvičny (vč. školních)
Stadiony otevřené
Stadiony kryté
Zimní stadiony kryté i otevřené
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s
provozovatelem nebo správcem)
Sdružená ambulantní zařízení
Detašované pracoviště sdruženého
ambulantního zařízení
Ambulantní zařízení
Detašované pracoviště ambulantního zařízení
Nemocnice
Detašované pracoviště nemocnice
Odborné léčebné ústavy (mimo LDN)
Léčebna pro dlouhodobě nemocné (LDN)
Ostatní lůžková zařízení
Detašované pracoviště ostatního lůžkového
zařízení
Samostatná ordinace praktického lékaře pro
dospělé
Detašované pracoviště samostatné ordinace
praktického lékaře pro dospělé
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti
a dorost
Detašované pracoviště samostatné ordinace
praktického lékaře pro děti a dorost
Samostatná ordinace praktického lékaře stomatologa
Detašované pracoviště samostatné ordinace
praktického lékaře - stomatologa
Samostatná ordinace praktického lékaře gynekologa
Detašované pracoviště samostatné ordinace
praktického lékaře - gynekologa
Samostatná ordinace lékaře specialisty
Detašované pracoviště samostatné ordinace
lékaře specialisty
Ostatní samostatná zařízení
Detašované pracoviště ostatního samostatného
zařízení
Zařízení lékárenské péče
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5/3
1/3

10/3

1/3
1/3

1/3

8/3
1/6
4/3
1/3
12/3
1/3
2/3
1/3
19/3
3/3
10/3

5/3

Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče
Jesle
Další dětská zařízení
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická
pomoc
Detašované pracoviště střediska záchranné
služby a rychlé zdravotnické pomoci
Okresní zdravotní ústav
Transfusní stanice

1/3
1/3
1/7
1/3
1/8

Poznámky – datová tabulka

1
2
3
4
5
6
7
8

školní rok 2005/2006
období: 31. 12. 2008
období: 31. 12. 2006
období: 31. 12. 2005
období: rok 2008
období: 31. 12. 2003
období: 31. 12. 2004
období: 31. 12.2002

Církve a náboženská sdružení ve městě
Římskokatolická farnost Domažlice
Farář P. Miroslav Gierga
Mimo plnění duchovního poslání církve chce domažlická farnost být
také střediskem společenského života farníků. Pro děti, mládež a starší věkové
skupiny pořádá řadu akci – od společných oslav narozenin, přes přednášky,
výstavy, promítání filmů ve farním sále až k poutím a výletům. Z letošních lze
jmenovat například dvoudenní výlet do Salzburku, II. Biskup Cup - diecézní
fotbalový turnaj na hřišti základní školy Komenského 17, konaný 14. června,
slavení hlavní pouti domažlické farnosti, kterou nebývala ta Vavřinecká, ale
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pouť Mariánská, držená na svátek Panny Marie 12. září (letos ji farnost slavila
v neděli 7. září), účast na vikariátní pouti de Neukirchen bei Hl. Blut (8. května),
či účast jedenáctičlenného chrámového sboru z Domažlic, vedeného Petrou a
Pavlou Popelkovými, na 10. přehlídce chrámových sborů plzeňské diecéze
(Plzeň, sobota 11. října). Tradiční je Boží tělo, letos 25. května, průvod
s Nejsvětější Svátostí kolem čtyř oltářů na domažlickém náměstí. Bývalo velkou
ctí pro domažlické měšťany, které se nikdo nechtěl vzdát, postavit a vyzdobit
u svého domu oltář. Však nejstarší Domažličané tu slávu ještě pamatují. V této
moderní době staví tři oltáře farníci okolních vsí - z Luženic, Luženiček,
Chrastavic, Nevolic a Stráže - a jen ten čtvrtý farníci z Domažlic. Kdo by ostatně
z majitelů domů na náměstí oltáře stavěl, když většina jich už ani není
z Domažlic, o znalosti a ctění místní tradice nemluvě. K hezkým obnoveným
tradicím patří poutní mše svatá u kapličky Nejsvětější Trojice na Baldově –
letošní se konala v sobotu 17. května.
Tradicí už se stalo i rozdávání Betlémského světla, které do republiky
každoročně přivážejí skauti z místa narození Pána Ježíše, Betléma. Domažličtí
občané si je mohou zapálit vždy na Štědrý den dopoledne v kostele a přenést si
je do svých domovů.
Mládež farnosti podnikla letos mimo jiné cestu do Říma – putování
mladých „k pramenům víry“.

Farní CHARITA
V činnosti

farní

CHARITY

nedošlo

v posledním

roce

k žádným

podstatným změnám. Ve farním sklípku se střídají různí fotografové a malíři,
kteří zde vystavují svoje díla a po výstavě je někteří z nich darují CHARITĚ, od
níž si je může kdokoli koupit a udělat tak radost nejen sobě, ale i pomoci
potřebným. Nabízená díla lze shlédnout na webových stránkách farnosti.
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Na webových stránkách domažlické římskokatolické farnosti jsou
zveřejňovány i Farní listy, ze kterých pocházejí informace, uvedené v tomto
zápisu.

Jednota Orla
má jako křesťanský spolek pevnou vazbu na zdejší římskokatolickou
farnost. Její působení ve městě je spojené se jménem obětavé starostky Orla
paní Marie Maňasové, která v přízemí svého domu, v dolní části Náměstí Míru
čp. 34, vedle brány, zřídila „Orlovnu“- orelskou spolkovou místnost, kterou
28. 3. 2004 vysvětil P. Miroslav Kratochvíl. Jednota Orla má v Domažlicích
celkem 42 členů, žactvo a dospělé. Pro děti letos uspořádala dětskou besídku,
dále její členové nacvičili pod vedením paní Maňasové loutkové divadlo –
pohádku o Jeníčkovi a Mařence, kterou sehráli v neděli 15. prosince po nedělní
mši.
Orlové uskutečnili v tomto roce také dva cyklistické výlety, pomohli
zajišťovat Biskup Cup, na faře uspořádali dětský den, pro domažlickou Klubovou
scénu domluvili vystoupení skupiny Traband (26. září). Spolu s KDU-ČSL
pořádali v sobotu 11. října už 14. ročník Pochodu Kozinovo krajem. Šly se dvě
trasy, 11 a 18 km, součástí byla i 1 cyklotrasa a trasa pro maminky s dětmi,
vybraná tak, aby ji mohly absolvovat i maminky s kočárky. Pochodu se
zúčastnilo 60 lidí.

Farní sbor Českobratrské církve evangelické (ČCE)
Do 31. 08. administroval sbor farář Mgr. Karel Šimr, od 1. října je farářem sboru
Mgr. Petr Grendel, kurátorka Milena Wolfová
Domažličtí evangelíci žili letos dvěma pro sbor a jeho duchovní život
zcela základními událostmi – volbou svého duchovního správce a dostavbou
nového sborového domu nad Hanovým parkem, v Tyršově ulici čp. 690.

17

Po jedenadvaceti létech služby domažlickému sboru opustil k 31. 5.
2007 místo faráře Mgr. Jaroslav Vokoun Th.D. Sbor vypsal na uprázdněné místo
výběrové řízení, ve kterém se mu představili dva uchazeči. Na volebním
shromáždění 17. srpna 2008 členové sboru jednohlasně zvolili kazatelem Mgr.
Petra Grendela z Prahy. Petr Grendel vystudoval Evangelickou teologickou
fakultu Univerzity Karlovy v Praze (2007), absolvoval roční vikářskou stáž
v evangelickém sboru v Zábřehu na Moravě a složil farářské zkoušky. Jeho
instalace se konala 16. listopadu 2008 už v modlitebně nového sborového
domu. Zúčastnila se jí řada hostů: 11 evangelických farářů, mezi nimi i
Wolfgang Bogner z partnerského evangelického sboru ve Furth im Wald, dva
faráři Československé církve husitské a jako host P. Miroslav Gierga, farář
místní římskokatolické farnosti. Kázal farář Jiří Marvan, senior západočeského
seniorátu ČCE.
O dva týdny později se splnil dlouholetý sen domažlické evangelické
obce. Sbor má konečně pro svoje působení, evangelizační i společenské,
důstojný stánek. Stavbu nového sborového domu, či přesněji kostela se
zázemím pro faráře a činnost sboru, zvažovali domažličtí evangelíci již od konce
dvacátých let. Staršovstvo založilo zvláštní účet, tak zvaný stavební fond, na
který shromažďovalo peníze na koupi pozemku a stavbu. Koncem roku 1935
mělo na účtu tolik, že mohlo koupit pěkný 1000 m2 velký pozemek v místě,
nazývaném Za Podskalí (dnes na tom místě stojí gymnázium J. Š. Baara) a ještě
50.000 korun, tehdy nezanedbatelná částka, zbylo. Počátkem roku 1936 začal
sbor vyjednávat s městskou správou, která měla zájem o odkoupení jeho sídla,
Husova domu, pro potřeby židovské náboženské obce. Jednání, zpočátku
úspěšná, však narazila na nabízenou cenu objektu – zatímco sbor požadoval
150.000 korun, bylo město ochotno zaplatit pouze 120.000 korun, a to byla
cena podle mínění mnohých silně podhodnocená. Z prodeje Husova domu tedy
sešlo, sbor se nakonec rozhodl dům neprodávat, a pokud se podaří ušetřit

18

peníze na stavbu novou, raději ho pronajímat, aby bylo na úhradu provozu
plánovaných prostor. Někteří členové staršovstva byli ochotni zahájit stavbu i
za cenu dluhů, většina členů sboru se ale v době hospodářské krize, kdy sbor
jen s obtížemi sháněl prostředky na svůj provoz, velkých dluhů bála. A tak se
nakonec ve druhé polovině roku 1936 staršovstvo usneslo, že stavbu kostela
odloží na příznivější časy a ze stavebního fondu raději dokoupilo ještě 288 m2
pozemku, aby sborový pozemek sahal až k silnici a budoucí stavba, s jejímž
zahájením sbor počítal do dvou-tří let, mohla být, podle návrhu zdejšího
stavitele architekta pana K. Schröpfera, který jej pro sbor zhotovil zdarma,
stavěna jako stavba rohová, uzavírající část ulice. V neutěšené hospodářské
situaci těchto let ovšem peníze na stavební fond přibývaly jen pomalu, pak
přišla válka, po ní nejprve vázané vklady, pak měnová reforma a celkově
nepříznivá atmosféra pro jakoukoli církevní stavbu. Na počátku padesátých let,
když město hodlalo vedle církevního pozemku postavit stavební průmyslovku
(na městském, ovšem malém pozemku), došlo k dohodě o směně pozemků a
sboru byl připsán, především díky tehdejšímu kurátorovi sboru, panu Gustavu
Vondrašovi, který požíval velké vážnosti i v městské organizaci KSČ, dnešní
pozemek v horní části Hanova parku, tehdy městský ovocný sad. Ten si ale
město obratem od církve pronajalo zpět. Postupem času ovocné stromy
vykácelo, odtěžilo část svahu a na takto vzniklém místě vybudovalo skleníky
městského zahradnictví. To vše samozřejmě bez souhlasu právoplatného
majitele. K posledním problémům pak došlo v roce 1991, když evangelíci vznesli
nárok na svůj majetek podle smluv o výměně pozemků, uzavřených mezi
městem a sborem z padesátých let, jejichž platnost nikdy nikdo nezpochybnil.
Městský úřad tehdy, snad ve snaze zachránit městské zahradnictví, nechal na
katastru nemovitostí pozemky v Hanově parku překnihovat tak, že evangelíkům
připadl menší, městský pozemek, na kterém navíc stála budova městských lesů.
Tím se uzavřela cesta k fyzickému navrácení pozemku a církvi bylo možné
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přiznat pouze finanční náhradu,
která by ovšem za zemědělskou
půdu byla miniaturní. Až zásahem
tehdejšího

správce

církevních

záležitostí, okresního úřadu, bylo
překnihování zrušeno a uvedeno
zpět do původního stavu.
Budova, kterou si na konečně
sborový dům po ukončení výstavby – rok 2008

nabytém pozemku evangelíci postavili, je strohá a přísně účelová. Svým
řešením navazuje na předválečný funkcionalismus, který je zejména
v posledních létech některými architekty opět hojně užíván. V domažlickém
případě jde o komplex propojených hmot tvořících funkční celky. Stavbě
dominuje schodišťová věž se zvonem, součástí je terasa s pergolou. Mimo
bohoslužebního prostoru zahrnuje sborový dům byty pro faráře, domovníka a
zázemí pro setkávání. Autory projektu jsou Ing. architekt Ladislav Schejbal,
ateliér SAH Praha a Ing. Zbyněk Wolf z Domažlic, dodavatelem stavby byla
stavební firma Antonín Vlček s. r. o. z Horšovského Týna. Celkové náklady na
realizaci projektu se vyšplhaly na 11 milionů korun.
Zvon, který zdejšímu sboru věnovali evangelíci z Rokytníku, upevnila
firma Vlček do věže sborového domu ve středu 13. února 2008 po krátké
bohoslužbě před rozestavěným objektem, při které zvonu požehnal farář Karel
Šimr. Slavnostní otevření nového sborového domu se pak uskutečnilo v sobotu
29. listopadu 2008 v 16.30 hodin. Modlitebna ve sborovém domě uvítala členy
sboru i hosty z evangelické církve a domažlické veřejnosti. Až z Moravy přijeli
dva bývalí domažličtí faráři, Jiří Veber a Pavel Fojtů, přijeli i zástupci synodní
rady, Jeronýmovy jednoty, kazatelé ČCE, Olga Šubertová z Ministerstva kultury
ČR, členové partnerských sborů z pražské Libně a z Furth im Wald. Domažlice
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zastupovali starosta Ing. Miroslav Mach a místostarosta Pavel Wolf. Přítomným
zazpívali členové horšovskotýnského vokálního souboru Hlasoplet a pěvecký
sbor evangelického sboru z Furthu. Po bohoslužbě, kterou sloužil Petr Grendel,
pak až do pozdních večerních hodin probíhala přátelská setkání, spojená
s malým občerstvením. Druhý den slavnost pokračovala bohoslužbou, kterou
sloužil synodní senior Českobratrské církve evangelické Joel Ruml. Hosty byli
členové plzeňských evangelických sborů, přijeli i evangelíci ze Kdyně,
z Černošína, synodní kurátorka ČCE Mahulena Čejková, její náměstek Pavel
Stolař a další hosté. Celkem se sešlo 150 lidí. Všem návštěvníkům dvoudenní
slavnosti se stavba líbila a domažlickému sboru v jejích prostorách přáli
požehnané chvíle.
A tak se splnilo dávné přání domažlického evangelického sboru.
Vnukové a pravnukové jeho zakladatelů vybudovali důstojný stánek pro hlásání
Slova Božího. Pán požehnal jejich dílu a jistě bude s každým, kdo s otevřeným
srdcem překročí práh sborového domu, postaveného pro památku předků a
věřme, že k užitku nynějšího i budoucího pokolení domažlických evangelíků a
všech občanů našeho města.

Československá církev husitská
Farář Mgr. Tomáš Procházka

Domažlická obec „husitů“ patří k náboženské obci Československé
církve husitské ve Stodě, odkud je také administrována. Československá církev
sdílela v minulosti tradičně modlitebnu s církví českobratrskou evangelickou. Ve
starém Husově domě se její bohoslužba konala vždy každou 3. neděli v měsíci.
Po přestěhování evangelíků do nového sborového domu se představitelé obou
církví domluvili na jedné změně: bohoslužby, konané třetí neděli v měsíci jsou
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společné pro obě církve a vedou je proto společně oba faráři, Mgr. Grendel a
Mgr. Procházka.

Ostatní církve, které mají v Domažlicích své sbory nebo členy
(Adventisté sedmého dne, Svědkové Jehovovi, Křesťanské sbory, Jednota
bratrská), se věnují duchovnímu působení a do života města nijak významně
nezasahují. Pokud pořádají významnější akce, informuje o nich kalendářní část
tohoto zápisu. Roztroušeně najdeme ve městě i vyznavače dalších křesťanských
uskupení či příznivce v současnosti módních východních náboženství a jejich
směrů, včetně příznivců některých neregistrovaných sekt. Těch je však málo a
za svými spoluvěřícími vesměs pravidelně dojíždějí do větších měst. Na území
našeho města se o nich nic moc neví a oni sami nemají patrně zájem tento stav
změnit.
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II. MĚSTSKÁ SPRÁVA
Zasedání zastupitelstva města
Úvodní část každého zastupitelstva je vždy 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 svoje dotazy, připomínky a přání k činnosti městské správy.

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.

15. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 30. 1. 2008, 16 hodin, malý sál městského kulturního střediska
Přítomno 18 členů zastupitelstva.
Vybráno z jednání:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí rezignaci Pavla Tulačky na člena výboru pro
bezpečnost, dopravu a informatiku a výboru strategického rozvoje a za člena
tohoto výboru zvolilo Václava Ticháčka. Zastupitelstvo dále vzalo na vědomí
rezignaci Jana Volfíka na člena kontrolního výboru a na jeho místo zvolilo Radka
Wiesnera.
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16. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 27. 2. 2008, 16 hodin, malý sál městského kulturního střediska
Přítomno 19 členů zastupitelstva.
Vybráno z jednání:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí rezignaci Milana Kuneše na člena kontrolního
výboru a zvolilo:
Janu Vladimíru Pauli členem výboru kulturního, SPOZ a cestovního ruchu
Romana Muhra členem výboru strategického rozvoje
Davida Voláka, Ivanu Dolejší a PaedDr. Pavla Schleisse členy výboru kontrolního

17. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 30. 1. 2008, 16 hodin, malý sál městského kulturního střediska
Přítomno 20 členů zastupitelstva.
Vybráno z jednání:
Zastupitelstvo
- vydalo obecně závaznou vyhlášku Města Domažlice č. 2/2008, kterou se
stanoví čas a místa, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje schváleno jednomyslně
- schválilo rozpočet města Domažlice na rok 2008 jako vyrovnaný, s výší
investiční rezervy 73 277 100,- Kč.

18. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 30. 4. 2008, 16 hodin, malý sál městského kulturního střediska
Přítomno 16 členů zastupitelstva.
Vybráno z jednání:
Zastupitelstvo
- projednalo 57 žádostí a skupin žádostí o granty. Výsledky jednání viz
Zápis a Usnesení z 18. zasedání zastupitelstva, které jsou přílohou
tohoto zápisu. Nejvyšší grant obdrželi sportovci – oddíl kopané TJ Jiskra,
z žadatelů z oblasti kultury pak pěvecký sbor Čerchovan.
- Vyhlásilo grant pro rok 2008 „Jednorázové akce pro mládež“.
- Schválilo přidělení dvou půjček z Fondu rozvoje bydlení.
- Schválilo poskytnutí příspěvků z rozpočtu města Domažlic v rámci
Programu regenerace MPR a MPZ třem žadatelům.
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19. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 28. 5. 2008, 16 hodin, malý sál městského kulturního střediska
Přítomno 14 členů zastupitelstva.
Vybráno z jednání:
Zastupitelstvo
- schválilo přidělení dvou půjček z Fondu rozvoje bydlení,
- schválilo Změny č. 4 a č. 5 Územního plánu sídelního útvaru Domažlice,
- schválilo rozpočtový výhled města Domažlice na období 2008 – 2010.
20. MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 18. 6. 2008, 16 hodin, zasedací místnost MěÚ v Domažlicích
Přítomno 17 členů zastupitelstva.
Vybráno z jednání:
Toto zastupitelstvo mělo pouze jediný bod programu, a sice projednání
účasti města ve výběrovém řízení na zjištění zájemce o koupi nemovitého
majetku – PDO/1/2008
21. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 25. 6. 2008, 16 hodin, malý sál městského kulturního střediska
Přítomno 17 členů zastupitelstva.
Vybráno z jednání:
Zastupitelstvo
- schválilo„Zásady k prodeji bytů v majetku města Domažlice – 2. vlna
prodeje“ a „Stanovení kupní ceny a úhradu kupní ceny bytových
jednotek v rámci 2. vlny prodeje“,
- schválilo bez výhrad závěrečný účet města Domažlic za rok 2007.
22. MIMOŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 16. 7. 2008, 16 hodin, zasedací místnost MěÚ v Domažlicích
Přítomno 12 členů zastupitelstva.
23. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 27. 8. 2008, 16 hodin, malý sál městského kulturního střediska
Přítomno 15 členů zastupitelstva.
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Vybráno z jednání:
Zastupitelstvo
- schválilo přistoupení Města Domažlice ke smlouvě o založení Sdružení
měst a obcí proti hazardu,
- vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2008 o zřízení Městské policie
Domažlice.
24. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 24. 9. 2008, 16 hodin, malý sál městského kulturního střediska
Přítomno 16 členů zastupitelstva.
Vybráno z jednání:
Zastupitelstvo vyhlásilo kulturní a sportovní granty pro rok 2009.
25. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 29. 10. 2008, 16 hodin, malý sál městského kulturního střediska
Přítomno 17 členů zastupitelstva.
26. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 19. 11. 2008, 16 hodin, malý sál městského kulturního střediska
Přítomno 18 členů zastupitelstva.
Vybráno z jednání:
Zastupitelstvo schválilo poměrem hlasů 12:1:3 (přítomno 16 zastupitelů) prodej
nemovitosti – budovy č. p. 61, Muzea Jindřicha Jindřicha, objektu občanské
vybavenosti, část obce Dolejší předměstí a vedlejší stavby garáží umístěné na
stavební parcele č. 650/1, 650/2, 650/3, vše v k. ú. Domažlice a pozemků
parcelní č. st. 650/1, zastavěná plocha a nádvoří a č. st. 650/3, zastavěná plocha
a nádvoří, vše v k. ú. Domažlice Plzeňskému kraji a uzavření kupní smlouvy.
27. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 17. 12. 2008, 16 hodin, malý sál městského kulturního střediska
Přítomno 19 členů zastupitelstva.
Vybráno z jednání:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí rezignaci člena kontrolního výboru PaeDr. Pavla
Schleisse na tuto funkci.
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III. HOSPODAŘENÍ MĚSTA
PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA DOMAŽLICE K 31. 12. 2008
Rozpočet města Domažlice na rok 2008 schválilo zastupitelstvo města
Domažlice dne 26. 03. 2008 jako vyrovnaný s celkovými příjmy a výdaji ve výši
324 512 820 Kč. Změnami rozpočtu v průběhu roku na základě rozpočtových
opatření schvalovaných radou města a zastupitelstvem města byl schválený
rozpočet upraven jako vyrovnaný s celkovými příjmy a výdaji ve výši
357 031 680 Kč.
Skutečné příjmy za rok 2008 dosáhly výše 327 429 530 Kč, což představuje
91,7 % upraveného rozpočtu.
Skutečné výdaje za rok 2008 dosáhly výše 312 513 230 Kč, což představuje
87,53 % upraveného rozpočtu.
Saldo příjmů a výdajů za rok 2008 je + 14 916 300 Kč.
Saldo příjmů a výdajů je výsledkem bankovního plnění rozpočtu
z pohledu finančních toků za příslušné účetní období.

PŘÍJMY ROZPOČTU ZA ROK 2008
Skutečné příjmy za rok 2008 dosáhly výše 327 429 530 Kč., což
představuje 91,7 % upraveného rozpočtu příjmů.
V příjmech rozpočtu se pozitivně projevil zejména růst daňových příjmů,
které v roce 2008 dosáhly výše 149 609 730 Kč. Daňovými příjmy jsou příjmy ze
sdílených daní od finančního úřadu ve výši 118 682 000 Kč, dále příjmy
z místních poplatků (10 352 500 Kč), správní poplatky (11 836 200 Kč) a daň
z nemovitostí (6 300 000 Kč).
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Nedaňové příjmy dosáhly v roce 2008 výše 48 856 010 Kč. 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 těchto příjmech se v roce 2008 projevily příjmy
z parkovacích automatů a karet ve výši 4 828 562 Kč, příjmy z pronájmu
pozemků ve výši 12 896 200 Kč, pronájem nemovitostí celkem ve výši
17 798 434 Kč (z toho pronájem vodovodů a kanalizace CHVAKu a.s. ve výši
10 537 000 Kč), na pokutách bylo vybráno 3 996 000 Kč, na úrocích město
získalo finanční prostředky ve výši 2 366 000 Kč. Mimořádným příjmem města
v roce 2008 bylo přijetí částečné úhrady pohledávky za společností STAPOM
(výstavba tělocvičny Komenského 17) ve výši 588 200 Kč a přijetí jistiny složené
Stavebním podnikem Klatovy na akci 30 bytových jednotek Petrovická ulice ve
výši 500 000 Kč.
Kapitálové příjmy dosáhly v roce 2008 výše 8 997 258 Kč, což
představuje 31,4 % upraveného rozpočtu. Kapitálové příjmy zahrnují zejména
příjmy z prodeje bytů ve výši 3 627 000 Kč a příjem ze snížení kapitálu
Domažlických Technických služeb s.r.o. ve výši 4 659 000 Kč. Rozpočtované výše
kapitálových příjmů nebylo dosaženo z toho důvodu, že nebyl realizován prodej
pozemků v průmyslové zóně a prodej pivovaru.
Přijaté dotace dosáhly celkem výše 119 966 530 Kč, z toho neinvestiční
dotace 107 552 000 Kč, investiční dotace 12 415 000 Kč. Dotace na investice
zahrnují dotaci na tréninkové hřiště ze státního rozpočtu ve výši 10 milionů
korun, z rozpočtu Plzeňského kraje ve výši 2 miliony Kč. Z neinvestičních dotací
je významnou položkou dotace ze státního rozpočtu – souhrnný vztah
k rozpočtům obcí ve výši 30 299 640 Kč, zahrnující finanční prostředky na
financování výkonu státní správy (26 867 100 Kč), na školství podle počtu žáků
(v roce 2008 to bylo 1 360 Kč na jednoho žáka mateřských a základních škol,
celkem 2 339 540 Kč) a na regionální funkci knihoven (1 090 000 Kč). Dále se ve
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výši neinvestičních dotací projevuje financování výplaty sociálních dávek, v roce
2008 byly dotace na výplatu sociálních dávek celkem 64 miliony Kč.

VÝDAJE ROZPOČTU ZA ROK 2008
Skutečné výdaje rozpočtu dosáhly v roce 2008 výše 312 513 230 Kč, což
představuje 87,5 % upraveného rozpočtu výdajů. Běžné výdaje byly ve výši
243 796 182 Kč, kapitálové výdaje byly ve výši 68 717 046 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. V roce 2008 se v neinvestičních výdajích
projevilo financování revitalizace Vavřinecké aleje ve výši 1 594 421 Kč.
Podrobné údaje o běžných výdajích rozpočtu města jsou uvedeny v přiložených
tabulkách.
Kapitálové výdaje rozpočtu zahrnují financování investičních akcí, jejichž
přehled je uveden v přiložené tabulce. Dále se v kapitálových výdajích projevily:
poskytnutí investičních příspěvků DSO Domažlicko a DSO Čistá Berounka,
investiční příspěvek příspěvkové organizaci DTS Domažlice (2,5 mil. Kč),
pořízení územně analytických podkladů (1,152 mil. Kč), nákup pozemků (2 mil.
Kč), pořízení osobního automobilu (747 tisíc Kč), pořízení výpočetní techniky
(351 tisíc Kč).

PENĚŽNÍ FONDY MĚSTA
Město zřizuje tyto peněžní fondy:
Fond oprav vodárenské infrastruktury
stav finančních prostředků k 31. 12.
Fond rozvoje bydlení – stav finančních prostředků k 31. 12.
Sociální fond – stav finančních prostředků k 31. 12.
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12 276 430
3 646 820
460 660

STAV FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ MĚSTA
K 01. 01. 2008 mělo město na účtech finanční prostředky ve výši 70 655 200 Kč.
K 31. 12. 2008 mělo město na účtech finanční prostředky ve výši 84 603 310 Kč.
Změna stavu finančních prostředků na účtech +13,9 milionů Kč.

HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA
Hospodářská činnost města je součástí rozpočtu města. Zahrnuje správu
bytů a nebytových prostor. V roce 2008 byl výsledkem hospodaření
z hospodářské činnosti zisk ve výši 1 359 884 Kč.

PŘIJATÉ DANĚ A DOSUD NESPLACENÉ ÚVĚRY
K 31. 12. 2008 nemá město žádné nesplacené úvěry.

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ PŘIJATÝCH DOTACÍ
Přehled všech dotací, které město obdrželo za státního rozpočtu nebo
z rozpočtu Plzeňského kraje a které podléhají finančnímu vypořádání, je uveden
v přiložených tabulkách. Z provedeného finančního vypořádání vyplynula vratka
dotace na sociální dávky ve výši 658 259 Kč a vratka dotace na volby do
zastupitelstev krajů ve výši 42 480 Kč. Ostatní dotace byly vyčerpány v plné
výši.

FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY A DARY POSKYTNUTÉ Z ROZPOČTU
V roce 2008 byly z rozpočtu města poskytnuty neinvestiční příspěvky
v celkové výši 7 218 030 Kč, z toho největší položku tvoří dotace neziskovým
organizacím ve výši 3 759 510 Kč.
Investiční příspěvky byly poskytnuty ve výši 2 398 630 Kč, z toho největší
položku tvoří investiční příspěvek DSO Čistá Berounka 2,2 miliony Kč.
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HOSPODAŘENÍ

ORGANIZACÍ

ZŘÍZENÝCH

NEBO

ZALOŽENÝCH

MĚSTEM
Hospodaření organizací zřízených nebo založených městem Domažlice,
to je příspěvkových organizací a obchodních společností, je uvedeno
v přiložených tabulkách. Podrobné účetní výkazy jsou založeny na finančním
odboru města.

PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2008
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:
Při

provádění

přezkoumání

hospodaření

obce

nebyly

zjištěny

nedostatky, které mají závažnost nedostatků, uvedených pod písmenem c) § 10
odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb.

Zpracovala Ing. Alena Kučerová, vedoucí finančního odboru městského úřadu.

Součástí tohoto komentáře k rozpočtu jsou podrobné tabulky a grafy, které
jsou přílohou této části Kroniky 2008.
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INVESTIČNÍ AKCE MĚSTA V ROCE 2008
Název investiční akce

Dostavba zimního stadionu
Zimní stadion – zimní zabezpečení
Vybavení zimního stadionu
Tréninkové hřiště
Výstavba parkoviště u Plaveckého
bazénu
Domov pro seniory
Místní komunikace
Cyklostezky - Do-Chrastavice, DoLuženice
ZŠ Komenského 17 - Nástavba
Kino Čakan - studie využití
Obytná zóna Na Bábě
Protipovodňová opatření II
Protipovodňová opatření I
PD- Cyklostezka Malý Škarman
Havlovice – kan/vod. - etapa I
Cyklostezka U jezera, náhon Havlovice
MŠ - digestoře
MŠ – herní prvky hřiště
Restaurování sochy A. Příhody
Hřiště Šumava
Hřiště u okresu
Mříže u kostela
Mezinárodní cyklostezka – RegensburgPlzeň
Rekonstrukce veřejného osvětlení
Počítačová učebna ZŠ Msgre Staška
Alej k Vavřinečku
Rybník Radošov
Rybník Zelenov
Rybník Strakov
Plynofikace Střelnice
Kotelna Švabinského 564

UPRAVENÝ
SKUTEČNOST Plnění UR
ROZPOČET
UR (tis. Kč)
Sk (tis. Kč)
Sk/UR %
23 220,00
23 130,52
99,61
7183,51
7 148,71
99,52
1 528,60
1 386,29
90,69
19 470,63
15 204,09
78,09
10 726,55
913,87
3 583,38

5 139,20
912,25
1 326,37

47,91
99,82
37,01

146,72
531,27
50,00
120,00
166,60
19,30
37,50
1 787,42
99,96
172,41
415,21
133,28
800,00
1 490,89
147,00

146,72
11,20
50,00
120,00
166,60
19,28
37,50
1479,32
99,96
172,41
415,21
133,28
800,00
1 490,89
147,00

100,00
2,11
100,00
100,00
100,00
99,90
100,00
82,76
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

121,38
613,67
1 624,00
1 927,92
190,40
214,20
226,10
666,45
97,29

121,38
611,00
1 627,90
1 594,42
130,90
154,70
154,70
666,45
87,29

100,00
99,56
100,24
82,70
68,75
72,22
68,42
100,00
89,72
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IV. MĚSTSKÁ ZAŘÍZENÍ
Městský úřad
Městský úřad měl k 31. 12. 2008 celkem
z toho: úřednická místa
neúřednická
obslužný personál

117 zaměstnanců
104 zaměstnanci
9 zaměstnanců
4 zaměstnanci

K 1. 8. 2008 došlo rozhodnutím rady města ke sloučení odborů správ majetku a
odboru investic, strategického plánování a rozvoje města.
K 31. 12. 2008 mělo město 11 odborů.
K 31. 7. 2008 ukončil pracovní poměr Ing. Luděk Hlavatý, vedoucí odboru
investic, strategického plánování a rozvoje města.
K 1. 9. 2008 byli do funkcí vedoucích odboru jmenováni:
vedoucí odboru kancelář starosty: Bc. Dagmar Murinová
vedoucí finančního odboru: Ing. Alena Kučerová
FUNKČNÍ NÁPLNĚ ODBORŮ MĚÚ DOMAŽLICE
ODBOR KANCELÁŘ STAROSTY
úsek personální a platový
úsek vnitřních věcí
úsek školství a kultury
úsek památkové péče
úsek právní a kontrolní
SPRÁVNÍ ODBOR
úsek občanských agend: matrika a ověřování, občanské průkazy, cestovní
doklady, přestupky, ztráty a nálezy
úsek evidence obyvatel obecního úřadu obce s rozšířenou působností
úsek ohlašovny
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ODBOR FINANČNÍ
úsek tvorby rozpočtu
úsek vedení účetnictví
úsek správy místních poplatků
úsek řízení finančních likvidity
úsek kontroly
ODBOR SPRÁVY MAJETKU
úsek místního hospodářství
úsek bytového hospodářství
úsek investic
ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
úsek územního plánování
úsek územně správní
úsek stavebně správní
úsek státního dozoru
ODBOR ICT A GIS
tvorba a rozvoj Informačního systému města
údržba a provoz Informačního systému města a organizací
organizační a konzultační funkce v oblasti ICT a GIS
prezentační funkce
kontrolní činnost
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ
úsek sociálně právní ochrany dětí, sociální prevence
úsek péče o staré občany, občany těžce zdrav. postižené
úsek ekonomický a kontrolní
úsek zdravotnictví
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
úsek ochrany ovzduší
úsek vodoprávního úřadu
úsek odpadového hospodářství
úsek zemědělství
úsek ochrany přírody a krajiny
úsek lesního hospodářství
úsek myslivosti
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úsek rybářství
ODBOR DOPRAVY
OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD
úsek registrace
úsek kontroly

ODBOR PRO PROJEDNÁVÁNÍ PŘESTUPKŮ

Zařízení sociální péče
JESELSKÉ ZAŘÍZENÍ, MICHLOVA 565
Ředitelka Ivana Sauerová
Organizační složka Města Domažlice – jeselské zařízení má kapacitu
15 míst. Během kalendářního roku 2008 využilo péče jeslí 49 dětí. Některé
celoročně, jiné podle potřeby rodičů. Nejmenším dítětem, které letos jesle
navštěvovalo, byla devítiměsíční holčička.
V roce 2008 nemohly jesle uspokojit všechny zájemce. Zůstalo
12 nevyřízených žádostí.
O děti pečují 3 dětské sestry, včetně ředitelky, kuchařka a na poloviční
úvazek uklízečka a pradlena při úvazku na tři hodiny denně.
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 zajišťuje MUDr. Věra Skočdopolová, která připravuje
i přednášky k aktuální problematice. Kontrolu v jeslích provádí krajská
hygienická stanice. Dvakrát týdně dochází na odbornou praxi studentky a
studenti Střední zdravotnické školy.
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Naše město si je vědomo potřeb svých občanů, kteří jesle využívají už 54
let. Jesle zde mají hlubokou tradici. Vždyť i Evropská unie má zájem umožnit
rodičům volbu: zda děti do tří let vychovávat doma nebo je umístit do zařízení
(Barcelonská kritéria, rok 2006). Dlouhodobý zájem o péči jeslí svědčí o důvěře
rodičů z města i okolí.
(Pro kroniku zpracovala Ivana Sauerová)

MĚSTKÉ CENTRUM SOCIÁLNĚ REHABILITAČNÍCH SLUŽEB – DOMOV
PRO SENIORY, Baldovská 638
Ředitelka Mgr. Venuše Klimentová
Jako každý rok i letos probíhala průběžná údržba: nátěry oken,
venkovních parapetů, výměna venkovních ochranných sítí ve čtyřech oknech
v prostoru kuchyně, malování bytů, kuchyně a jídelny včetně celkového úklidu a
desinfekce.
Byly zpracovány standardy kvality pro poskytování péče v zařízení.
Trvalá pozornost je zaměřena na hospodárnost provozu kuchyně. Ve
stanovené kalkulaci oběda na rok 2008 (50 korun) se promítly zvýšené ceny
energie a potravin. Provoz kuchyně vykazuje za tento rok plusový výsledek
hospodaření. Na základě podaného projektu se podařilo získat dotaci od
Plzeňského kraje ve výši 72 tisíc korun na nákup šokového zchlazovače potravin
do kuchyně.
V aktivační činnosti obyvatel se uskutečnilo 10 přednášek v rámci
Seniorského klubu, konalo se osm akcí mimo zařízení (divadlo, výlety seniorů,
akce se seniory ve Furth i. W.). Už tradičně se pro seniory uskutečnily
masopust, vítání jara, vítání léta, Václavské posezení, X. ročník seniorského
odpoledne, vánoční posezení, dvě vernisáže výstav a další. Vedení centra se tak
snaží o motivovanou aktivaci klientů a o zajištění smysluplného naplnění jejich
volného času.
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V roce 2008 probíhala v zařízení praktická výuka učňů (kuchyně,
pečovatelská služba, kosmetika), praxe se zde zúčastnili i studenti VOŠ
v Domažlicích a plzeňských vysokých škol se zdravotní a sociální tématikou.
V prvním pololetí roku došlo ke zkvalitnění služeb pro seniory v oblasti
rekondice a regenerace pořízením masážní zvedací vířivé vany na dolní i horní
končetiny. O tuto službu je zájem, do konce roku ji využilo 92 klientů. V tomto
roce byl zaznamenán i zvýšený zájem o zapůjčení kompenzačních pomůcek.
Již druhý rok poskytuje zařízení sociální službu denního stacionáře, tato
služba je určena seniorům a zdravotně postiženým, kteří mají sníženou
soběstačnost.

Činnost pracoviště pečovatelské služby, Břetislavova 84
Za rok 2008 byly poskytovány služby podle uzavřených smluv
o poskytování sociálních služeb v průměru 206 aktivním klientům. Zařízení se
snaží poskytovat péči klientům včetně sobot a nedělí.
Do objektu v Břetislavově ulici dochází pro tamní obyvatele kadeřnice,
masérka, kosmetičky. Klienti mají možnost využít služby pro osobní hygienu
(koupel, úprava vlasů, oholení). Proběhlo zde 8 přednášek, 8 společenských
akcí s občerstvením, z toho dvě posezení na zahradě a další.

Činnost pracoviště Reha-centrum pro zdravotně postižené, Kozinova 236
V roce 2008 probíhala v Reha-centru klubová činnost jednotlivých
organizací zdravotně postižených, proběhly zde dva kurzy práce s počítačem.
Došlo k další modernizaci počítačové učebny převedením dvou počítačů
z městského centra služeb. V učebně je nyní 10 počítačů, které jsou využívány
pro výuku práce na počítači a práce s internetem.
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Půjčovna kompenzačních pomůcek uzavřela 42 nových smluv
o zapůjčení pomůcky. Celkem si klienti v tomto roce půjčili 126 kompenzačních
pomůcek.
Počátkem roku oslovilo Reha-centrum přes 80 podniků a organizací se
žádostí o finanční pomoc na opravy a údržbu kompenzačních pomůcek. Do
konce roku poslali dárci centru 22700 Kč. Celkový příjem ze všech činností
Reha-centra za tento rok činí 112 277 Kč. Tím nejdůležitějším ale je, že centrum
pomáhá ulehčit život našim zdravotně postiženým spoluobčanům.
(Podle Zprávy o činnosti městského centra služeb, zpracované jeho ředitelkou Mgr. Venuší
Klimentovou – úplná zpráva je součástí příloh Kroniky 2008)

Kulturní zařízení
MĚSTSKÁ KNIHOVNA BOŽENY NĚMCOVÉ
Ředitelka Bc. Lenka Schirová
zastupující ředitelka Mgr. Hana Mlnaříková
Počet zaměstnanců knihovny k 31. 12. 2008:
12
Hlavní činností knihovny, jak vyplývá z její
zřizovací listiny, je zajišťování a poskytování
služeb v oblasti informací, bibliografie a
knihovnictví občanům města a ve stejných
oblastech vykonávání regionálních funkci pro
region Domažlice. Tyto služby jsou poskytovány občanům, knihovnám, obecním
úřadům, školám a jiným institucím.
Knihovní fond celkem
106 451 svazků
- fond městské části
82 758
- fond okresního střediska
23 693
z toho knihy
101 534
audiovizuální dokumenty
4 917
Z knižního fondu
naučná literatura
44 843
beletrie
56 691
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Přírůstek fondu v roce 2008 celkem
úbytek celkem
Počet exemplářů docházejících periodik
Výpůjčky celkem
z toho: naučná literatura
beletrie
naučná literatura pro děti
beletrie pro děti
ostatní dokumenty
výpůjčky časopisů

4 662
4 155
129
114 235
52 124
49 262
3 452
8 883
514
29 821

Meziknihovní výpůjční služba (MVS)
požadavky celkem
kladně vyřízeno
Čtenáři celkem
z toho: dospělí
děti

435
324
2 740
2 054
686

Návštěvníci celkem
oddělení pro dospělé
oddělení pro děti a mládež
oddělení speciálních služeb
čítárna
internetová studovna
Havlovice
návštěvníci kulturně vzdělávacích akcí

44 845
22 257
5 152
461
5 857
3 562
26
7 530

Virtuální návštěvníci
návštěvníci webové stránky knihovny
informace z ON-LINE katalogu

20 117
123 900

Bibliograficko-informační služba
Doplňování regionálních databází
- analytický popis
- regionální autority a události
počet poskytnutých bibliografických informací
Kulturní a vzdělávací činnost
besedy a přednášky, informatika, prezentace
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2 390
15
427

191

oddělení pro děti a mládež
z toho: základní školy
školní družiny
mateřské školy

126
53
52
15

výstavy ve vestibulu knihovny
burzy knih a časopisů
publikační činnost

11
2
20

11. ročník akce Březen – měsíc internetu měl motiv stejný jako v roce 2007
„Internet - výhoda pro nezvýhodněné“. Domažlická knihovna se do něj, jako
jedna z 332 přihlášených knihoven, zapojila několika akcemi:
- školení v internetové studovně – 52 zájemců
- 2 přednášky Jaroslavy Wollerové – 105 zájemců
- vernisáž výstavy ilustrací Václava Siky – přes dvě stovky návštěvníků
- 2 besedy s Marií Rivai pro žáky 5. tříd – celkem 132 dětí
VI. ročník Noci s Andersenem
Začal počátkem března vyvěšením plakátů o konání akce s podmínkami
přihlášení. Ze zájemců vybrali pořadatelé 18 dětí, které absolvovaly celovečerní
program:
- návštěvu kláštera augustiniánů, kde sídlí ZUŠ, účast na hodinách zpěvu
- návštěvu Galerie bratří Špillarů, prohlídku výstavy ilustrací ke knize
Smaragdové ostrovy, četbu pohádek z knihy a soutěž v malování
ilustrací
- soutěže Milionář a Z pohádky do pohádky
- v internetové studovně chatování a soutěž ve skládání puzzle.
Magnesia Litera
hlasování čtenářů o nejlepší původní českou beletrii, vydanou v roce 2008.
Světový den knihy a autorských práv – registrace nových čtenářů zdarma a
amnestie pro zapomnětlivé čtenáře. Možnosti vrácení knihy bez placení
upomínky využilo 34 čtenářů, zdarma se registrovalo 33 čtenářů.
Velké říjnové společné čtení – zúčastnilo se ho 240 žáků, studentů, učitelů a
hostů.
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Týden Knihoven
Odborné provozy – oddělení pro děti, čítárnu, oddělení pro dospělé a
internetovou studovnu navštívilo v tomto týdnu celkem 991 čtenářů, kulturně
vzdělávacích akcí se zúčastnilo 580 návštěvníků. Týden knihoven se tedy přímo
dotkl každého sedmého obyvatele města.
Přednášky, besedy, kulturní akce knihovny jsou k datu konání uvedeny
v kalendáriu.
Výstavy ve vestibulu knihovny:
 leden: Petr Smutný, fotografie ze zahraničních cest i z domova
 únor: fotografie Petra Matějky a fotografie studentů fotokroužku GJŠB
 březen: „Hra a řád“ – výstava objektů Václava Siky
 duben: Jak se rodí jaro – výstava výtvarných prací dětí mateřské školy
Poděbradova ulice
 květen: krajinky Marie Zdanovcové – výstava krajinek z okolí Dílů
 červen: „Den Země ze mě“ – výstava prací dětí soukromé školy Adélka
 červenec: Svět v barvách Blanky Anderlové – výstava obrazů
 srpen: Fotografie Ladislava Lešického z Austrálie
 září: Václav Kalenda: Obrazy
 říjen: Z díla Ladislava Stehlíka – knihy, ilustrace
 listopad: Karel Beneš: Přírodniny II. – Kameny a fotografie
 prosinec: Za oknem nás hřeje pohádka – výstava prací žáků výtvarného
oboru ZUŠ
(Podle zprávy zpracované pro městskou kroniku zastupující ředitelkou organizace Mgr. Hanou
Mlnaříkovou - úplná zpráva je součástí příloh Kroniky 2008)

Městské kulturní středisko
Ředitel Mgr. Kamil Jindřich
Městské kulturní středisko uspořádalo v tomto roce celkem 124 akci,
kterých se (mimo Chodské slavnosti) zúčastnilo několik tisíc domažlických
občanů. Všechny akce MKS jsou zachyceny v kalendáriu, k nim je však třeba
přidat ještě jarní a podzimní kurzy společenské výchovy a tance a dále jazykové
kurzy s výukou angličtiny, němčiny a francouzštiny.
Na počátku divadelní a koncertní sezóny 2008 vydalo kulturní středisko
velmi pěkné přehledy (skládačky) – KONCERTY 2008 a DIVADLA 2008.
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Zájemcům přinesly podrobnou informaci o plánovaných koncertech a
divadelních představeních i o umělcích a souborech, kteří - které by do našeho
města měli během roku zavítat v rámci předplatného.
(Podrobný měsíční přehled akcí s počty účastníků, poskytnutý kronice ředitelem MKS Mgr.
Jindřichem, je přílohou kronikářského zápisu 2008)

Kulturní zařízení jiných zřizovatelů a soukromá
Muzeum Chodska
Ředitel Mgr. Josef Nejdl
Zřizovatel: Plzeňský kraj
O činnosti muzea viz kalendárium

Galerie DORKA
Soukromá galerie, vlastník JUDr. Jiří Šuchman
Výstavy v galerii v létech 2007-2008
V letech 2007 a 2008 pokračovala Galerie DORKA ve
výstavní činnosti. Protože získala dobrou pověst
v odborných kruzích i mezi výtvarníky, podařilo se jí získat i tak významné
autory, jako je Václav Bláha, Pavel Knapek, Blanka Šperková, Pavel Roučka, Jiří
Voves. Galerie začala spolupracovat i se zahraničními výtvarníky, v roce 2007
uspořádala výstavu německého autora HORSTA (Gerd Schmatz), v roce 2008
francouzského sochaře Vincenta Brodina. Kromě toho instalovala velkou
výstavu ve Francii žijícího malíře Františka Januly u příležitosti jeho životního
jubilea v Lysé na Labem a k této výstavě vydala katalog. Dostala i příležitost
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představit se v Bavorsku - v Nittenau byl po dva měsíce vystaven výběr prací
dvaceti z autorů, kteří s galerií spolupracují. To vše za vytrvalého nezájmu
domažlické veřejnosti, vyjma zhruba třiceti, čtyřiceti jedinců. Výrazně se ale
rozšířil počet příznivců galerie mimo Domažlice a mnoho návštěvníků - turistů,
je upřímně překvapeno vždy aktuální výstavou a celkovým portfoliem široko
daleko jediné soukromé galerie, které se nedostává žádné podpory. Na druhou
stranu je nutno ocenit, že vedení města po třech letech ustoupilo od záměru
odstranit schodiště vedoucí ke galerii, což by její provoz znemožnilo.

Výstavní program v letech 2007 a 2008:
2008-12-06 - 2008-02-10 Salon 2009
2008-10-25 - 2008-11-28 Aleš Knotek: OPUS MAGNUM PICTUM
2008-09-20 - 2008-10-23 Jiří Voves: Paměť
2008-08-02 - 2008-09-13 Vincent Brodin: dehors-dedans
2008-06-07 - 2008-07-26 Ditta Jiřičková: Kresby a fotografie
2008-04-12 - 2008-05-30 Mikoláš Axmann: Barevník
2008-02-16 - 2008-04-05 Tomáš Němec a Martin Salajka: Obrazy
2007-12-08 - 2008-02-10 Salon 2008
2007-11-03 - 2007-12-06 Zdeněk Tománek
2007-09-29 - 2007-11-01 Miroslav Malina: Lovci a objekty
2007-08-18 - 2007-09-26 Pavel Roučka: EUphorie
2007-07-07 - 2007-08-16 Blanka Šperková: Šperky a objekty
2007-05-26 - 2007-05-07 Václav Bláha: ..od každýho něco
2007-04-14 - 2007-05-19 František Steker: stekerkresby
2007-03-10 - 2007-04-13 HORST (Gerd Schmatz)
2007-02-10 - 2007-09-03 Pavel Knapek: Porcelán
(Pro městskou kroniku zpracoval JUDr. Jiří Šuchman)

Ostatní městská zařízení
Z oslovených: technické služby, správa nemovitostí, městské lesy, plavecký bazén dodaly
podklady pro městskou kroniku pouze Domažlické technické služby.
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DTS Domažlice, příspěvková organizace
Domažlické technické služby (DTS) příspěvková organizace se sídlem
Chrastavická 170, vznikla dne 1. 6. 2007. Zřizovatelem je Město Domažlice.
V čele společnosti stojí jako statutární orgán ředitel Jaroslav Zavadil.
V technických službách pracovalo v roce 2008 48 průměrných fyzických
pracovníků.
Předmět činnosti DTS se nemění proti tomu, jak byl uváděn už
v kronikářských zápisech za léta 2006 a 2007, zájemci si jeho podrobné vypsání
mohou najít tam. V podstatě jde o komplexní úklid a údržbu města a jeho
veřejných zařízení. (Připomínka městské kroniky: podle názoru mnoha občanů
města práce, související se zajišťováním úklidu města, stále přibývá. Někteří
občané už se ani nenamáhají zajet do sběrného dvora, ale to, co nepotřebují,
vyhazují jednoduše do popelnic a pokud jde o předměty rozměrnější, leckde po
městě, nejlépe ke

kontejnerům

se tříděným odpadem.

K některým

kontejnerům tak vozidla technických služeb musí jezdit i několikrát týdně. Také
údržba zeleně na sídlištích, dnes už někde pořádně vzrostlé, je stále náročnější.)

V. ŠKOLSTVÍ
MATEŘSKÁ ŠKOLA DOMAŽLICE (MŠ), ZAHRADNÍ 471
Ředitelka Anna Bauerová
Zřizovatel: Město Domažlice
Počty dětí v r. 2008: 347
Počet učitelek:
28 a 1 asistent pedagoga
Počet provozních zaměstnanců:
17,312
Mateřská škola Domažlice je od roku 2003 příspěvkovou organizací,
která slučuje celkem 5 odloučených pracovišť. Ředitelství je v kmenové škole
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v Zahradní ulici 471, v této škole je také umístěna speciální třída pro děti s více
vadami a další 3 běžné třídy. Jako jediná má bezbariérový přístup. Kapacita této
MŠ je 79 dětí. Při této škole působí pod vedením pana Petra Ouřady kroužek
malých hasičů „Soptíci“, který v roce 2008 oslavil již 13 let trvání. Pravidelně se
zúčastňuje celostátních soutěží, má již i řadu ocenění.
Odloučená pracoviště:
MŠ Benešova 282: 55 dětí, 2 třídy
MŠ Poděbradova: 75 dětí, 3 třídy
MŠ Palackého: 56 dětí, 2 třídy
MŠ Michlova: 82 dětí, 3 třídy
Spolupráce s institucemi ve městě:
Mateřská škola spolupracuje s celou řadou institucí v Domažlicích.
Dlouholetá je spolupráce s Domem dětí a mládeže DOMINO. Děti pravidelně
navštěvují keramickou dílnu.
Pěkná spolupráce se rozvinula s Penzionem, domem s pečovatelskou
službou, kde děti pravidelně vystupují. Na oplátku seniorský taneční kroužek
vystupuje v mateřské škole. Před Vánocemi a Velikonocemi mateřská škola
pravidelně v penzionu instaluje výstavku dětských prací. Další výstavy dětských
prací se konají v knihovně. Mateřské školy navštěvují výstavy v muzeu a
v galerii. Odloučené pracoviště Benešova ulice pokračuje v příhraniční
spolupráci s mateřskou školou v Německu. Děti a učitelky z jednotlivých
odloučených pracovišť se vzájemně navštěvují a pořádají společná vystoupení
pro rodiče a veřejnost. S velkým úspěchem se setkal vánoční koncert s Evou
Urbanovou konaný ve Furth im Wald, na kterém společně vystoupily děti
z mateřských škol z Domažlic a z Furthu.
Velice pěkná je spolupráce s baseballovým týmem. Její hlavní
organizátoři Tomáš Strádal a Petr Skala vymysleli pro děti velice jednoduchá
pravidla, vybavili všechny školky potřebným náčiním a na podzim proběhl
v hale turnaj mezi školkami v dětském baseballu. Hra pohltila nejen děti a
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učitelky, ale postupně i rodiče. Nejdůležitější je fakt, že se turnaje zúčastnilo
všech pět školek. Vítězné družstvo dostalo putovní pohár a hodnotné ceny. Ve
spolupráci bude školka pokračovat jarním turnajem.
(Poděkování. Když mě před prázdninami oslovil Tomáš Strádal, že by měl chuť uspořádat turnaj
mezi jednotlivými školkami v Domažlicích, nedovedla jsem si představit, jak by předškolní děti
mohly zvládnout baseball. Když jsme se na začátku školního roku seznámili s pravidly soutěže,
bylo nám jasné, že to zvládnou i naše předškolní děti. Každá školka dostala stativ, pálku a míčky
a samozřejmě také dresy. Poctivě jsme trénovali a 3. 10. začal v hale turnaj mezi školkami. Děti
měly radost z každého podařeného míčku. Nadšení pro hru vzrůstalo každé další kolo. Hra
přitáhla i rodiče a na ukončení turnaje 7. 11. jsme měli plné ochozy s úžasnou podporou.
Děkuji hlavním organizátorům turnaje v dětském baseballu. Tomáši Strádalovi a Petru Skalovi
za skvělý nápad a organizaci celého turnaje. Děti obdržely medaile, diplomy a vítězné družstvo
dostalo putovní pohár ANS střecha a krásné koloběžky.
Mé poděkování patří také sponzorům, panu Jiřímu Aulíkovi, hlavnímu sponzoru celé soutěže,
panu Martinu Wimmerovi (WPAUTO) za krásné dresy.
Paní Vlastimile Haberlové děkuji za zdravotní dozor při celém turnaji.
Děkuji všem učitelkám za skvělý přístup k celé soutěži a rodičům za úžasnou podporu. Se všemi
zúčastněnými se těším na další spolupráci. Na shledanou v dubnu 2009. Anna Bauerová,
ředitelka mateřské školy)

Mateřská škola Domažlice pravidelně obesílá výtvarné soutěže dětí.
Nadstandard: pravidelné návštěvy plaveckého bazénu, pravidelné návštěvy
sauny (odloučená pracoviště Benešova a Palackého mají saunu vlastní),
pravidelné návštěvy solné jeskyně. Tyto aktivity mají děti otužovat a omezit tak
větší nemocnost, která se ve škole v posledních létech vyskytla.
Materiální oblast:
Velkou radost udělal škole zřizovatel, když při zřizování městských
dětských hřišť nezapomněl na zahrady mateřských škol. Největší radost měly
děti v Zahradní ulici, protože jejich zahrada byla na vybavení nejchudší. Na
zahradu bylo instalováno celkem 10 nových prvků, včetně dopadových ploch.
Další zahrady byly pouze doplněny o některé nové prvky včetně dopadových
ploch. Starší zařízení bylo opatřeno novými dopadovými plochami, aby
odpovídalo normám.
Průběžně se obnovuje i nábytek všech pracovišť (lehátka, židličky, stolky
a další) a vybavení školních kuchyní.
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(Zápis pro kroniku sestavila Anna Bauerová, ředitelka mateřské školy)

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOMAŽLICE, KOMENSKÉHO 17
Ředitel školy Mgr. Ivan Rybár
Vedení školy: Helena Sloupová – zástupce ředitele pro 1. stupeň
Stanislav Tauer, zástupce ředitele pro 2. stupeň
Anna Rojtová, vedoucí vychovatelka školní družiny
Anna Hrušková, vedoucí školní jídelny
Zřizovatel: město Domažlice
Školní rok 2007/2008
Počet žáků: 727
Počet tříd: 29
Počet zaměstnanců (z toho pedagogických): 85 (54)
Počet žáků vycházejících z 9. tříd: 82 z toho do gymnázia: 6
do SOŠ:
53
do SOU:
23
Počet žáků, odcházejících na víceletá gymnázia:
11
V nižších než 9. ročnících ukončili školu 3 žáci
Prospěch žáků:
prospělo s vyznamenáním: 328
prospělo: 332
neprospělo: 13
Nejhorší průměrnou známku za II. pololetí roku vykázali žáci školy v chemii
(3,4). Následují fyzika (2,8) a přírodopis (2,7).
Škola udělila celkem 151 pochval, 224 napomenutí třídního učitele, 139 důtek
třídního učitele, 47 důtek ředitele školy, 21 žákům byl snížen stupeň chování na
druhý a 4 žákům na třetí.
Žáci zmeškali celkem 56 494 hodin, z nich 37 neomluvených.
Počet žáků ve školní družině: 120
Škola je umístěna ve dvou historických budovách (bývalé dívčí a
chlapecká škola) spojených přístavbou. Součástí areálu školy je i sportovní hala
s tělocvičnami, příslušenstvím a venkovním sportovním areálem. Ve škole je 27
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tříd a 12 odborných učeben (například učebna hudební výchovy na 2. stupni,
učebna hudební a dramatické výchovy na 1. stupni, odborné učebny chemie,
biologie, zeměpisu a fyziky). K výuce informatiky jsou k dispozici dvě učebny,
v nichž se průběžně obnovují a modernizují počítače. Počítače v učebnách jsou
napojeny na síť internetu. Na internet jsou napojeny i počítače, které
v kabinetech a sborovnách používají učitelé. Škola má školní síť intranetu.
S rodiči škola spolupracovala na pravidelných schůzkách, problémy žáků
různého druhu se však snažila řešit okamžitě. Při základní škole působí rada
školy ve složení: předseda Roman Kalous, členové: Bc. Veronika Zavadilová,
Bc Dagmar

Murínová,

Stanislav

Antoš,

PaedDr.

Irena

Schleissová,

Mgr. Michaela Veithová.
Škola pořádala různé školní sportovní turnaje, koncerty, pěvecké
soutěže, návštěvy divadel, besedy a podobně pro různé skupiny žáků. Všechny
akce byly prezentovány na školních internetových stránkách. K organizačně
nejnáročnějším patřily každoroční lyžařský výcvik v Krkonoších a zahraniční
zájezd do Anglie pro žáky studující anglický jazyk. Školní pěvecký sbor se
pravidelně prezentoval v rámci města. Škola také aktivně spolupracovala
s mnoha domažlickými institucemi jako např. s programovým oddělením
městského kulturního střediska, s domem dětí, městskou knihovnou, Galerií
bratří Špillarů, domažlickými muzei, základní uměleckou školou, odbory
životního prostředí a sociálním městského úřadu, s okresním soudem,
tělovýchovnými

jednotami,

úřadem

práce,

pedagogicko-psychologickou

poradnou, střediskem výchovné péče, s policií a s dalšími. Všestranně velmi
dobrá je spolupráce se zřizovatelem školy Městem Domažlice
V letošním školním roce pokračovala setkání žáků 2. stupně školy se
žáky z partnerské školy ve Furth im Wald. Nově bylo navázáno partnerství mezi
žáky 1. stupně naší školy a jim věkově odpovídajícími žáky z Grundschule ve
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Furth im Waldu. Uskutečnilo se několik společných akcí u nás i v Německu, vždy
tematicky zaměřených.
(Z podkladů pro kronikářský zápis poskytnutých vedením školy – plná zpráva je součástí příloh
Kroniky 2008)

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOMAŽLICE, MSGRE B. STAŠKA 232
Ředitel školy Mgr. Luboš Kuboň, pověřený zastupováním ředitele usnesením
rady města Domažlice
Zástupci ředitele: Mgr. Radmila Uzlíková, Mgr. Ivana Váchalová
Zřizovatel: Město Domažlice
Školní rok 2007/2008
Počet žáků: 553 (kapacita školy 850 žáků)
Počet tříd: 24
Počet zaměstnanců (z toho pedagogických): 58 (41)
Počet žáků vycházejících z 9. tříd: 100
Počet žáků, odcházejících na víceletá gymnázia: 23
Prospěch žáků:
prospělo s vyznamenáním: 290
prospělo: 240
neprospělo: 23
Opravné zkoušky: 16
Hodnoceno slovně: 1
Chování: 2. stupeň - 20
3. stupeň - 5
Žáci zmeškali celkem 48 732 hodin, z nich 369 neomluvených.
Počet žáků ve školní družině: 127 žáků v 5 odděleních
Počet žáku ve školním klubu: 50 žáků ve 3 odděleních
Školní výdejna jídel: 550 strávníků (kapacita 1000 jídel)
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Ve škole pracoval školní klub – odbíjená, 2 x košíková, ruční práce a
pěvecký kroužek. Proběhl lyžařský kurz 7. ročníků – 47 žáků. Žáci I. stupně se
průběžně účastnili plaveckého výcviku (243 dětí). Ve škole proběhla školní kola
Matematického klokana, matematické Pythagoriády, olympiády v českém,
německém a anglickém jazyce, dějepisu, biologii a zeměpisu, dále pěvecká
soutěž „X-faktor“, recitační soutěž, ročníkové sportovní soutěže soutěž
o největší alobalovou kouli, soutěž ve sběru kaštanů a žaludů a sběr plastových
víček. V okresních kolech soutěží byla škola nejúspěšnější v soutěži o největší
alobalovou kouli, kde obsadila 1. místo. Několik úspěchů zaznamenala škola
také ve sportovních soutěžích, v krajské soutěži starších žáků v odbíjené
obsadilo družstvo školy 1. místo.
Pro své žáky organizuje škola různé exkurze (Planetárium Praha, SOOS
Mariánské Lázně, Terezín, Lidice, Budvar České Budějovice, ZOO Plzeň,
Botanická zahrada Praha), kulturní a vzdělávací akce a další aktivity.
Spolupracuje s Asociací školních sportovních klubů, s TJ Jiskra Domažlice,
s městským kulturním střediskem, se střediskem výchovné péče, kontaktní
místo Domažlice, s Domem dětí a mládeže DOMINO, s Českým Červeným
křížem, základní uměleckou školou, rodinnou poradnou, úřadem práce,
okresním soudem. Velice dobrá spolupráce je se zřizovatelem školy Městem
Domažlice.
(Z Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2007/2008 – plná zpráva je součástí příloh
Kroniky 2008)

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ DOMAŽLICE, MSGRE B. STAŠKA 232
Tato škola podklady pro kronikářský zápis za rok 2008 nedodala

GYMNÁZIUM J. Š. BAARA (GJŠB), PIVOVARSKÁ 323
Ředitelka Mgr. Jana Štenglová
Zástupce ředitele Mgr. Václav Kozina
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Administrativa:
sekretářka: Radka Nebehajová
účetní: Jarmila Kupilíková
ekonomka: Anna Mikešová
Zřizovatel: Plzeňský kraj
Základní údaje:
Žáci studují v osmiletém, šestiletém a čtyřletém studiu
Počet žáků:
506
Počet tříd:
18
Počet učitelů:
46
Počet žáků 1. ročníků:
93
Počet vycházejících žáků:
74
Průměrný prospěch:
1,861
Gymnázium J. Š. Baara zůstává jedinou státní školou, která poskytuje
v domažlickém regionu úplné střední všeobecné vzdělání.
Prestiž škole vytváří nejen tradice, jako "chodská univerzita" funguje od
roku 1871, ale především úspěšnost absolventů při vstupu na vysoké školy i
v následné pracovní kariéře.
Vzdělávací koncepce je směrována zejména na přípravu studentů pro
studium na vysokých školách, ideovým základem školy je otevřenost = škola
nabízí možnost dalšího rozvoje pro všechny, kteří k tomu jednak mají
předpoklady, jednak prokazují ochotu a vůli vzdělávat se. Jsme schopni
rozvíjet talent těch nejschopnějších, i poskytnout pomoc a poradenství těm,
kteří se teprve učí učit.
Ve škole se v praxi uplatňuje multikulturalita (řada studentů cizího
původu), sociální soudržnost (studenti přicházejí ze všech sociálních vrstev
společnosti) i principy environmentální výchovy. Bezbariérový přístup
zaručuje

možnost

rovnocenného

handicapovaným.
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přístupu

ke

vzdělání

i

dětem

Jednou z priorit je směřování k dovednostní výuce (laboratorní a
praktická cvičení, studentské firmy, projektové vyučování), kterou však stále
podmiňuje solidní vědomostní základ, na který ani do budoucna nelze
rezignovat.
Škola reaguje na společenskou objednávku i tím, že připravuje
absolventy schopné kultivované komunikace v mateřštině a dvou světových
jazycích, schopné týmové práce i samostatného usuzování, samozřejmostí je
počítačová gramotnost.
Zásada otevřenosti funguje i při rozvaze o dalším směřování školy - na
chodu školy mají možnost spolupodílet se jak rodiče a veřejnost (školská
rada, sdružení rodičů), tak zejména sami studenti (studentská rada).

Školská rada:
předseda JUDr. Milan Mrázek
členové: Jan Látka, poslanec parlamentu ČR, JUDr. Martina Dufková, Mgr.
Marie Johánková, Mgr. Pavlína Vondrašová, Jaroslav Dolejš
Úspěchy v soutěžích za školní rok 2007/2008
Studenti gymnázia se pravidelně umisťují na předních místech okresních
kol předmětových olympiád, studentské odborné činnosti i při sportovních
soutěžích.
V krajském kole předmětových olympiád získali studenti gymnázia dvě
první, jedno druhé a jedno třetí místo. V krajském kole studentské odborné
činnosti získalo gymnázium tři první, čtyři druhá, jedno třetí a dvě čtvrtá místa.
Podrobný přehled účasti v soutěžích včetně jmenovitého umístění
jednotlivých soutěžících viz příloha k tomuto zápisu, kterou zpracoval
Mgr. Martin Jakubík.
Zájmové kroužky studentů
Fotokroužek
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Fotokroužek domažlického gymnázia byl založen v roce 1967. Do roku
1990 jej vedl profesor Zdeněk Slačík, od této doby až do současnosti Mgr. Petr
Matějka.
Studenti se nejprve věnovali černobílé fotografii ve fotolaboratoři.
V posledních letech přechází od analogové k digitální fotografii. Studenti jsou
většinou vybaveni kvalitními fotoaparáty. Místo práce ve fotolaboratoři se
fotografie upravují na počítačích.
Fotokroužek

spolupracuje

s

gymnáziem

v

Kötztingu

v

SRN,

s fotokroužkem v Turnově a s fotokroužkem v Prievidzi na Slovensku. Své
práce vystavuje na chodbě školy, ale i v městské knihovně a foyeru IPB
banky. Někteří studenti pak pokračují se svým koníčkem i na profesionální
úrovni studiem na Institutu tvůrčí fotografie v Opavě. Všichni ale obohatí
svůj pohled na svět a vidí poezii tam, kde ostatní hledají jen prózu.
Úspěchy v tomto školním roce: 2007 - 7. místo gymnázia ze 120 škol
v soutěži Fotoakademie 2006 v kategorii středních škol a 10. místo gymnázia
ze 78 škol v soutěži Fotoakademie Z006 v kategorii základních škol.
2. místo v soutěži Fotograf roku 2007 v kategorii "Nejlepší škola".
Chovatelský kroužek
Chovatelský kroužek má na Gymnáziu Jindřicha Šimona Baara
dlouholetou tradici. O vznik tohoto zařízení se zasloužil profesor biologie a
chemie Jaroslav Tobiáš, nyní ho vede Ing. Hana Slachová. V současné době
kroužek navštěvuje přibližně dvaadvacet studentů ze čtyř ročníků. Práce
v tomto zařízení je na rozdíl od jiných kroužků časově náročnější. Nejen, že
se studenti starají o zvířata v době školního roku, ale i o prázdninách.
Chovatelský kroužek též slouží jako výborná pomůcka při hodinách biologie.
Dveře chovatelského kroužku se otevírají veřejnosti o Chodských
slavnostech. Co „chovatelák“ může nabídnout? Jedná se především o zvířata,
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které můžeme chovat třeba v teráriích. Takže, návštěvníci zde mohou najít
z řad hlodavců například několik morčat, křečíků, ale i čtyři zakrslé králíčky,
fretky, několik desítek mastomyší a myší, z hadů užovky červené a čtyřpruhé.
Ti, co mají rádi vodní želvy jistě ocení terária s asi sedmi exempláři. Můžete
zde objevit i terária s obojživelníky či rybičkami. Seznam zvířat chovatelského
kroužku se začíná rozrůstat a to nejen mláďaty, ale i novými druhy nových
zvířat.

Keramický kroužek
Na škole již léta pracuje keramický kroužek pod vedením Mgr. Aleny.
Poulové. Výrobky z hlíny, vypálené a případně obarvené, mají velký úspěch
zvláště při vánočních výstavách, kde jsou nejen k prohlédnutí, ale některé i na
prodej. Velkým přínosem pro kroužek bylo pořízení pece na vypalování
keramických výrobků a glazování.

Sportovní kroužek
"V zdravém těle zdravý duch"
Tělesná aktivita na gymnáziu se neomezuje pouze na pravidelné hodiny
tělesné výchovy. Významnou, u studentů oblíbenou součástí osnov studia, jsou
tělovýchovné kurzy, zimní a letní u moře v italském letovisku Alba Adriatica.
Studenti mohou na gymnáziu sportovat i v kroužcích. Volejbalové družstvo
dívek i chlapců se účastní soutěží okresního přeboru. Florbalové družstvo se
účastní soutěží v rámci AŠSK. Mnozí studenti se umisťují na předních místech v
České republice v rámci sportovních oddílů. Také někteří učitelé se zúčastňují
pro radost soutěží na okresní úrovni. Více než jako aktivní sportovci se však
uplatňují jako trenéři a vedoucí družstev mládeže.
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Lenochod
Lenochod se stal pro širokou veřejnost oblíbenou akcí, kterou již
osmnáct let pořádají studenti gymnázia. Tento pochod je vhodný pro všechny
věkové kategorie, jelikož si každý účastník může podle svých sil vybrat trasu
buďto 15, nebo 25 km. Pochod vede blízkým okolím Domažlic. Na ušlé turisty
čeká v cíli malé občerstvení a v upomínku na své puchýře dostávají diplom.
(Poznámka kronikářky: Protože v loňském roce gymnázium zápis nedodalo, je letošní rok, po
dohodě, obsáhlejší. Pramenem k tomuto zápisu byly podklady pro zápis, dodané gymnáziem,
Výroční zpráva činnosti gymnázia a další údaje, zveřejněné na webových stránkách GJŠB. Plná
zpráva, dodaná pro kroniku, je součástí příloh Kroniky 2008)

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, OBCHODNÍ AKADEMIE A STŘEDNÍ
ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA
Ředitel Ing. Jan Sladký
Zástupce ředitele: Mgr. Věra Prantlová
Zřizovatel: Plzeňský kraj
Základní údaje
Počet učitelů, přepočteno na plné úvazky

35,01

Počet žáků celkem
Obor OA (klasická obchodní akademie)
Obor EZ (ekonomika zemědělství)
Obor ZA (zdravotnický asistent)
Obor IVE (informatika v ekonomice)
VOŠ (vyšší odborná škola)

387
111
15
95
84
82

Počty studentů v 1. ročníku:
OA
31
IVE
32
ZA
29
Počty maturantů:
OA
26
EZ
15
ZA
19
Průměrný prospěch ve škole za školní rok 2007/2008: 2,29
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Naposledy se maturovalo v oboru ekonomika zemědělství.
Škola aktivně spolupracuje se sociálními partnery – Českým červeným
křížem (odběry krve v budově zdravotnické školy), Středním odborným
učilištěm Domažlice a s Gymnáziem J. Š. Baara Domažlice (poskytování
ubytovací kapacity), Domem dětí a mládeže DOMINO (pronájem tělocvičny
v budově zdravotnické školy). Stále trvá zapojení školy do dobročinných akcí –
účast v 8 sbírkách.

Škola poskytuje prostory pro pořádání účetních kurzů a kurzů výpočetní
techniky. V tomto školním roce proběhly ve škole dva kurzy „Pomocník
v sociálních službách“ pro zaměstnance domovů důchodců okresu Domažlice.
Celkem 33 absolventů těchto kurzů obdrželo osvědčení o studiu.

Je zpracován projekt „Partnerství mezi VOŠ, OA a SZŠ Domažlice a
Staatliche Realschule Furth im Wald“, společná účast 31. 5. 2008 na Bavorsko –
českém dni ve Furthu.

Úspěchy školy a žáků ve školním roce 2007/2008
Za hodnocený školní rok 2007/2008 obsadila škola 1. místo v soutěži
vyhlášené Krajským úřadem Plzeňského kraje, odborem školství, o nejaktivnější
školu v kategorii středních odborných škol.
Vzdělávací soutěže:
Středoškolská odborná činnost: školní kolo SOČ se nekonalo.
Soutěž v grafických předmětech:
Finále školního kola v psaní na klávesnici se zúčastnilo 19 žáků, 3 žákyně
postoupily na krajskou soutěž, konanou 18. 3. 2008 v Plzni. Kateřina Bokrová ze
3. OA obsadila výkonem 310,0 čistých úhozů za minutu 4. místo.
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Matematické soutěže:
Škola se zúčastnila celostátní soutěže Matematický klokan v kategoriích
Student a Junior.
Jazykové soutěže a olympiády:
V lednu a v únoru se konala školní kola olympiád v německém,
anglickém a českém jazyce. Do okresního kola v německém jazyce postoupila D.
Dubová ze 3. OA, v anglickém jazyce Ondřej Fous z 2. IE, který v tomto kole
obsadil 3. místo. V březnu se konalo okresní kolo olympiády v českém jazyce,
kde V. Psutková obsadila 4. – 6. místo.
Sportovní soutěže:
Již tradičně se škola zúčastnila všech sportovních soutěží na regionální
úrovni. V okresním přeboru v basketbalu obsadilo družstvo hochů 2. místo. Ve
školním roce 2007/2008 se konaly 2 turistické kurzy, z toho jeden v Itálii a
druhý po Chodsku. Proběhl rovněž letní výcvikový kurz v Železné Rudě.
(Podle podkladů Mgr. Věry Prantlové, zástupkyně ředitele školy - plná zpráva je součástí příloh
Kroniky 2008)

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ DOMAŽLICE (SOU), PROKOPA
VELIKÉHO 640
Ředitel Mgr. Jan Žána
Zástupce ředitele pro ekonomiku Pavla Riedlová
pro teoretické vyučování Mgr. Zdeňka Buršíková
pro praktické vyučování Jaroslav Sokol
Zřizovatel: Plzeňský kraj
Základní údaje:
Počet pracovníků učiliště celkem:
Počet pedagogických pracovníků:
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Počet pedagogických pracovníků s vysokoškolským/středoškolským vzděláním:
32/21
Počet pedagogických pracovníků splňujících pedagogickou způsobilost: 40
Ve čtrnácti oborech vyučovalo učiliště ve školním roce 2006/2007 celkem 557
žáků.
Počet tříd: 26
Obory: mechanik seřizovač, obchodník, kosmetička, obráběč kovů –
soustružení, krejčí, truhlář, truhlář – výroba nábytku (dobíhající obor), truhlář –
dřevěné konstrukce (dobíhající obor), kuchař – číšník pro pohostinství, kuchař,
prodavač – smíšené zboží, kadeřník, dřevařská a nábytkářská výroba, společné
stravování

Prospěch žáků
prospěli s vyznamenáním
prospěli
neprospěli
vyloučeni ze studia

24
504
6
2

Hlavní úkoly školy stanovené pro oblasti výchovně vzdělávací,
mimoškolní, řídící a ekonomicko-hospodářskou byly ve školním roce 2007/2008
úspěšně plněny. Škola v tomto roce vyučovala žáky ve 3 čtyřletých oborech
vzdělání, poskytujících střední vzdělání s maturitním vysvědčením, v 7 tříletých
oborech vzdělání, poskytujících střední vzdělání s výučním listem se zaměřením
na kovoobrábění, dřevozpracování, textil a obchod a služby a ve 2 dvouletých
oborech vzdělání denního nástavbového studia. Důkazem dobré a úspěšné
práce SOU Domažlice je stálý zájem o studium na této škole a skutečnost, že
převážná většina absolventů, kteří chtějí pracovat, nachází na trhu práce
uplatnění.
Při škole působí školská rada, studentský parlament ani sdružení rodičů
při škole nepůsobí.
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V učilišti se nevyskytl se žádný případ užívání drog nebo alkoholismu.
Kázeňsky byly řešeny případy kouření v blízkosti školy a příznaky šikany. SOU
řešilo ve spolupráci s policií ČR pokus jednoho žáka o distribuci marihuany.
V tomto roce se žáci školy účastnili 22 soutěží v odborných
dovednostech. Z regionálních kol přivezli dvě druhá a tři třetí místa a jedno
druhé místo z republikového kola celostátní matematické soutěže. Družstva
školy se zúčastnila několika středoškolských sportovních klání. Nejúspěšnější
byli florbalisté, kteří v okresním kole středoškolského turnaje ve florbalu
obsadili pěkné 2. místo.
Učiliště velmi dobře spolupracuje s úřadem práce, zlepšila se spolupráce
s Okresní hospodářskou komorou v Domažlicích. Při náboru žáků velmi dobře
spolupracuje s oběma základními školami a s jejich výchovnými poradci.
Tradičně pořádá Den otevřených dveří pro zájemce o studium a jejich rodiče.
O studium na domažlickém učilišti projevují zájem i žáci z regionů Klatovy,
Tachov a Plzeň-jih.
I v tomto roce uspořádalo učiliště řadu aktivit pro veřejnost –
prezentace,

obsluha

při

různých

příležitostech,

příprava

občerstvení

s obsluhou, rauty, ukázky správného stolování.
(Vybráno z Výroční zprávy o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 - plná zpráva je součástí
příloh Kroniky 2008)

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA (ZUŠ) DOMAŽLICE
Ředitelka Mgr. Jiřina Holoubková
Zřizovatel: Město Domažlice
Základní umělecká škola měla ve školním roce 2007/2008 740 žáků
Z toho:
prospělo s vyznamenáním
545
prospělo
70
neprospělo
1

59

bez vysvědčení žáků přípravné hudební výchovy
počet žáků v prvních ročnících
počet absolventů
přijato na střední školu uměleckého zaměření

119
214
66
5

Na škole v Domažlicích i na detašovaném pracovišti v Klenčí vyučovalo
celkem 34 pedagogů a působili 4 nepedagogičtí pracovníci.

Jsou vyučovány všechny čtyři obory: hudební (454 žáků), výtvarný (194
žáků), literárně-dramatický (34 žáků) a taneční (88 žáků). Někteří absolventi
školy pokračují v dalším studiu na konzervatořích a na školách pedagogického a
uměleckého směru.

Tři dětské sbory, dechový orchestr, čtyři dudácké muziky a folklorní
soubory, sólisté, výtvarné, taneční a literárně dramatické oddělení uspořádali
pod záštitou školy celkem 118 veřejných akcí, kterých se zúčastnilo asi 1450
žáků a učitelů.
Nejvýraznějších úspěch dosáhli v tomto roce zpěváci a pěvecké sbory
pod vedením učitelek Lucie Kotlanové a Jitky Mentové v národních kolech
soutěží. Dva žáci z výtvarného oddělení třídy učitele Igora Šlechty získali
v mezinárodní soutěži Evropské unie vynikající 1. a 2. místo.

Několik let probíhá spolupráce se školami ve Furth im Wald, Eschlkamu
a Schwandorfu v Německu.
(Zapsáno podle podkladů ZUŠ Domažlice - plná zpráva je součástí příloh Kroniky 2008)
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE DOMINO, HRADSKÁ 94
Ředitelka Mgr. Ivana Kubová
Základní údaje:
Sídlo: Hradská ulice 94
Zřizovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje
Personální obsazení: 4 pedagogičtí pracovníci kategorie pedagog volného času,
ekonomka, uklízečka
Cíl: účelné využití volného času žáků a studentů
V roce 2008 pracovalo při DOMINU 41 zájmových útvarů s 391
zapsanými členy. V náplni kroužků a klubů převládá oblast kulturní, estetická a
společenskovědní. Členové kroužků získali během roku ocenění ve výtvarných
soutěžích, úspěšný byl šachový kroužek vedený Ing. Martinem Vašíčkem.
V tomto roce uspořádal Dům dětí celkem 179 příležitostných a
osvětových akcí, z toho:
-

karnevaly, disko, soutěže

55 akcí

8381 účastníků

-

divadla, besedy

87 akcí

4118 účastníků

-

výtvarné dílny

37 akcí

768 účastníků

Jako každoročně i letos pověřil Krajský úřad Plzeňského kraje Dům dětí a
mládeže organizací okresních kol předmětových soutěží a přehlídek zájmové
umělecké činnosti základních a středních škol okresu. Celkem se uskutečnilo 20
okresních kol za účasti 464 žáků a studentů. Dům dětí se zabývá i prevencí
negativních jevů. Ve vědomostní soutěži žáků základních škol ve znalostech
zákonů a v boji proti kouření se uskutečnilo 6 školních kol s 1014 účastníky a
jedno okresní kolo s 272 účastníky. V rámci prevence proti úrazům uspořádal
Dům dětí Dětský den bez úrazů.
Akce o vedlejších prázdninách: podzimní, jarní, pololetní, velikonoční – celkem
6 akcí s 220 účastníky.
Léto 2008: 7 aktivit, 204 účastníků.
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Dům dětí a mládeže pravidelně informuje domažlickou veřejnost
o svých aktivitách v městském zpravodaji, regionálním tisku a na www
stránkách města Domažlice.
(Pro městskou kroniku zpracovala Mgr. Ivana Kubová)
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VI. Veřejný život
Volby
Únorová volba prezidenta republiky, konaná 8. a 9. února, do života
Domažlic příliš nezasáhla, snad se jen i mezi jejich obyvateli ve světle všeho, co
se při prezidentské volbě událo, víc diskutovalo o politickém životě v naší zemi
obecně a o jeho etice zvlášť. Tajné dohody, vydírání, výhružné vzkazy („Styď se
a zdechni“ dostala například do mobilu SMS zprávu poslankyně Jana
Juřenčáková), dopisy s kulkou či střelným prachem, žádost poslance Wolfa
o policejní ochranu, to věru patřilo spíš k souboji mafiánských kmotrů než
k volbě hlavy státu. O nejvyšší postavení ve státě se ucházeli dva ekonomové Václav Klaus, kterého podporovala ODS a společný kandidát sociálních
demokratů a zelených, kterého podporovala i KSČM, Jan Švejnar. V první volbě
neuspěl ani ve třetím kole žádný z navržených kandidátů. Druhá volba se konala
za týden po první, 15. února. Václav Klaus nakonec ve třetím kole zvítězil o 30
hlasů (pro Václava Klause hlasovalo 141 přítomných poslanců a senátorů, pro
Jana Švejnara 111) a stal se tak na druhé volební období presidentem České
republiky. A věru hodně lidí si oddechlo, že už to drama s podtóny frašky je za
námi.

Volby do zastupitelstev krajů
Volby do zastupitelstev krajů vyhlásil prezident republiky svým
rozhodnutím na pátek a sobotu 17. a 18. října. V pátek byly volební místnosti
otevřené od 14.00 do 22.00 hodin, v sobotu od 8.00 do 14.00 hodin.
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V Plzeňském kraji kandidovalo 17 volebních stran:
(Uvedený seznam je seřazen podle vylosovaných volebních čísel
jednotlivých stran, čísla pod názvem strany znamenají číslo pořadí na
kandidátce, na kterém kandiduje občan Domažlic)
1. Komunistická strana Čech a Moravy
6. Zelení
7. Česká strana sociálně demokratická
2. Jaroslav Bauer, předseda kontrolního výboru ZPK, Domažlice
5. Jan Látka, poslanec PČR, Domažlice
20. Vítězslav Brody, vedoucí konstrukce, Domažlice
23. Jitka Heřmanová, ekonomka, Domažlice
36. Jana Terelová, učitelka, Domažlice
18. Strana zelených
11 Jan Sladký, soukromý podnikatel z Domažlic
30 Ivana Dolejší, účetní, Domažlice
20. Dělnická strana – Ne americkému radaru
23. Nezávislí demokraté
25. Česká strana národně socialistická
30. Strana pro otevřenou společnost
32. Strana zdravého rozumu
33. Sdružení pro republiku – Republikánská strana Československa
18. Ivana Kozáková, úřednice, Domažlice
36. Koalice pro Plzeňský kraj
Koalici tvoří Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová a
SNK (Sdružení nezávislých kandidátů) - Evropští demokraté
3. Stanislav Antoš, vedoucí informačního centra MKS Domažlice,
navržen KDU-ČSL
8. Ing. Miroslav Mach, starosta města Domažlice, navržen SNK
34. JUDr. Zdeněk Novák, advokát, Domažlice, navržen SNK
37. SDŽ – Strana důstojného života
39. Balbínova poetická strana
41. Spojení demokraté – Sdružení nezávislých
42. Volte Pravý blok
47. Občanská demokratická strana
25. Pavel Wolf, místostarosta Domažlic
58. Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)
12. Aleš Šmejkal, zámečník, Domažlice
13. Daniel Šmerda, úředník, Domažlice
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Volební kampaň
Volební kampaň byla, jak se také čekalo, záležitostí převážně dvou
nejsilnějších stran a tradičních rivalů na politické scéně ODS a ČSSD. Obě strany
se zahalily do svých barev a předkládaly veřejnosti skutečně profesionálně
stylisticky i graficky vyvedené propagační materiály (ODS v modré, ČSSD
v oranžové barvě), které měly voliče přivést k volebním urnám.
ODS vsadila na výčet úspěchů za první dvě volební období, kdy v krajské
samosprávě měla jasnou převahu. Vcelku nevtíravě a zajímavě seznamovala
voliče v kraji se svými kandidáty. Jejím materiálům se po technické stránce
nedalo opravdu nic vytknout, kdo se však chtěl dozvědět něco konkrétního
o komplexním programu strany pro rozvoj Plzeňského kraje jako celku, musel
to, co by mělo být prioritou, v záplavě jiných informací pracně hledat.
Z dvanáctibodového seznamu vybraných akcí, které chce ODS uskutečnit
v našem regionu v příštích letech, „Náš slib pro Domažlicko“, se přímo Domažlic
týká:
rekonstrukce silnice Horšovský Týn Domažlice v rámci severozápadního
obchvatu Domažlic
rekonstrukce

stávajících

penzionů

Centra

sociálních

služeb

v Domažlicích
rekonstrukce budovy Muzea Jindřicha Jindřicha
a podpora přípravy jihozápadního obchvatu města Domažlic.
Tak, jak je to formulováno, musí ovšem voliče napadnout, jak je to
vlastně s těmi obchvaty, budeme snad mít v Domažlicích dva? Špatné by to sice
nebylo, jen kde by na dvě tak náročné akce chtěla ODS vzít peníze.

ČSSD. Pokud jde o honosnost propagačních tisků, pak ty ČSSD jsou
o stupínek skromnější. A jestliže ODS vypočítává svoje úspěchy při řízení kraje,
pak ČSSD naopak vypočítává nedostatky „osmileté vlády ODS“. Programové
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priority ČSSD v Plzeňském kraji jsou sice prezentovány výrazněji, než u ODS,
jsou ale také spíše obecnějšího charakteru. ČSSD chce mimo jiné změny ve
zdravotnictví (stop poplatkům u lékaře a privatizaci nemocnic), zachování
letecké záchranné služby v Líních, stop privatizaci sociálních služeb, sociální
služby dostupné všem potřebným, vzdělání bez školného, bezpečný kraj,
zlepšení dopravní obslužnosti v kraji, zodpovědnější přístup ke kvalitám
životního prostředí a stop radaru v Brdech.
Program Strany zelených Plzeňského kraje se v lecčems shoduje
s programem sociální demokracie. Zelení chtějí šetrný, rovnoměrný a trvale
udržitelný rozvoj celého kraje, ochranu Šumavy a Českého lesa pro příští
generace, průhlednou a efektivní veřejnou správu, žádný prostor protekci a
klientelismu, kvalitní a dostupnou zdravotní péči, zlepšení veřejné dopravy,
zdravý život obcí a měst a stop radaru v Brdech.

KSČM vydala k volbám příležitostné noviny Domažlická pravda zleva.
Seznamuje v nich se svými kandidáty z Domažlicka a se svými prioritami,
kterými jsou kvalitní zdravotnictví, spravedlivý sociální systém, ve funkcích
čestní lidé. KSČM chce mimo jiné, aby se v kraji zastavila privatizace
zdravotnických zařízení, aby se přestala zhoršovat dopravní obslužnost, aby se
zlepšila sociální bytová výstavba. I KSČM odmítá americký radar v Brdech.
Ostatní kandidující strany svoje programy městské kronice nedodaly.
V rámci předvolební kampaně uskutečnila ODS v sobotu 11. října od 10
hodin na Náměstí Míru „Setkání s ODS na Domažlicku čili náměstí plné zábavy,
her, soutěží i dobrého jídla“ za účasti ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila a
kandidátů do krajského zastupitelstva.
ČSSD připravila v rámci předvolební kampaně rovněž na domažlickém
náměstí na pátek 12. září zábavnou akci pro děti „Mámo, táto, pojď si hrát“ za
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účasti kandidátů do zastupitelstva kraje, v čele s lídrem kandidátky doc. MUDr.
Miladou Emmerovou, CSc. Kandidáti při této příležitosti rozdávali ženám
oranžové růže.
Kandidáta KDU-ČSL Stanislava Antoše přijel ve čtvrtek 2. října do
Domažlic podpořit předseda strany Jiří Čunek, kterého na domažlickém náměstí
uvítal ponocný Roman Holub. V pátek 3. října pak se stejným cílem do Domažlic
zavítal ministr kultury Václav Jehlička, zdejší rodák.
Co se průběhu volební kampaně týká, byla v našem městě celkem klidná
a kultivovaná, což se o celostátní kampani říci nedá, ta byla dost agresivní.
Samozřejmě že i u nás se zejména oba hlavní rivalové, ODS a ČSSD, počastovali
občasnou jedovatostí, to už ale ke kampani patří a nikoho to nepohoršuje.

Výsledky voleb do Zastupitelstva Plzeňského kraje
V Domažlicích přišlo k volbám 41,54 % oprávněných voličů. Jednotlivé volební
strany získaly:
ČSSD
ODS
KSČM
Koalice Plzeňský kraj
Strana zelených

40,75 % odevzdaných hlasů
24,48 %
18,05 %
9,63 %
2,70 %

U ostatních stran se volební výsledek pohyboval pod 1 % hlasů.
Volební účast v okrese Domažlice byla 39,64 % oprávněných voličů, největší
počet hlasů získala ČSSD 39,64 %, následována ODS 26,35 %.
V celém Plzeňském kraji přišlo k volebním urnám 40,28 % oprávněných voličů,
zvítězila ČSSD s 36,37 % hlasů před ODS 26,76 % hlasů.
Krajskou hejtmankou se po vítězných volbách stala doc. MUDr. Milada
Emmerová CSc. (ČSSD), z domažlických občanů usedli v krajském zastupitelstvo

67

Jan Látka a Jaroslav Bauer (oba ČSSD). Jaroslav Bauer se stal náměstkem
hejtmanky pro dopravu.
ČSSD zvítězila ve všech krajích drtivou převahou. Podle hodnocení
odborníků jí vítězství přinesly především dva fakty – odpor občanů proti
reformám zdravotnictví, prosazovaným ODS, zejména proti poplatkům u lékaře
a v lékárnách a dále odpor proti výstavbě amerického radaru v Brdech, který
vláda ODS podporovala proti vůli až 70 % občanů státu.

POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT
Politické strany, občanská sdružení, spolky

Politické strany
V Domažlicích mají svoje místní organizace registrovány tyto strany a
hnutí (podle abecedního řazení): ČSSD, KDU-ČSL, KSČM, ODS, Strana zelených,
Unie svobody. Ostatní politické stany a hnutí registraci svých místních
organizací nebo sdružení přímo v Domažlicích neuvádějí.

ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ - ČSSD
Předseda místní organizace Jan Látka
Ve vedení místní organizace došlo ke změně na místech místopředsedů,
místopředsedy jsou: JUDr. Milan Mrázek, Ing. Jitka Heřmanová, Jaroslav
Kliment, Mgr. Jana Terelová.
26. února uspořádala místní organizace v Centru sociálních služeb
v Domažlicích pro veřejnost besedu na téma „Všeobecné informace o agendách
v sociální oblasti“. Besedu vedla Bc. Jana Váchalová, vedoucí odboru sociálních
věcí městského úřadu Domažlice.
13. března Klub sociálně demokratických žen Domažlice ve spolupráci se
Svazem tělesně postižných uspořádal oslavy MDŽ, které se konaly ve velkém
sále MKS v Domažlicích. Ing. Petr Smutný rozdával ženám květiny.
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27. června navštívil Domažlice stínový ministr práce a sociálních věcí
Ing. Zdeněk Škromach. V Centru sociálních služeb jsme pro veřejnost uspořádali
besedu na téma „Zákon o sociálních službách“. Po skončení besedy se konala
tisková konference za účasti Ing. Zdeňka Škromacha, doc. MUDr. Milady
Emmerové, CSc., Ing. Václava Votavy, Jana Látky a Jaroslava Bauera.
Městská organizace se aktivně zúčastnila volební kampaně k volbám do
zastupitelstva Plzeňského kraje.
11. prosince uspořádal Klub sociálně demokratických žen setkání
s Mikulášem a čertem pro Svaz tělesně postižených, které se konalo ve velkém
sále MKS v Domažlicích. Všichni přítomní obdrželi jako malou pozornost
čokoládové figurky.
(Pro městskou kroniku zpracovala Eva Lorenzová, tajemnice OVV ČSSD)

KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ
(KDU ČSL)
Předsedkyní městské organizace je Anna Procházková - Černá
Ve vedení městské organizace strany nedošlo proti uplynulému roku
k žádným změnám. Lidovci se aktivně podíleli na volbách do zastupitelstva
Plzeňského kraje.
Pro svoje členy uspořádala místní organizace zájezd Sušice - Dobrá voda
– Nové Hrady. V neděli 31. srpna už tradičně pořádala lidová strana horskou
mši na Čerchově, kterou sloužil plzeňský biskup Msgre František Radkovský.
Účastnilo se jí asi 400 lidí, z toho zhruba třetina občanů ze sousedních
bavorských obcí Furthu a Waldmünchenu.
Pro ženy uspořádala místní organizace spolu s Jednotou Orla oslavu
svátku matek.
Místní organizace KDU-ČSL těsně spolupracuje s Jednotou Orla a
příležitostně s římskokatolickou farností v našem městě.
(Podle podkladů pí Marie Johánkové, pracovnice KDU-ČSL))
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KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY (KSČM)
V Domažlicích působí 10 základních organizací KSČM se 188 členy.
Předsedy ZO KSČM jsou: Jaroslav Horák, Marie Břízová, Marie Heroldová, Luboš
Minařík, Jan Pankrác, Václav Bešta, Josef Váňa, Rudolf Šturm, Vlastimil Sladký a
Ladislav Urban. Práci ve městě koordinuje městský výbor KSČM.
Komunisté se v Domažlicích podílejí na řadě aktivit pořádaných městem,
společenskými a zájmovými organizacemi a kromě toho sami organizovali
v roce 2008:
- 20. února XVII. Tradiční třešničkový ples v MKS
- v březnu organizovali s LKŽ v MKS oslavu Mezinárodního dne žen
- v květnu oslavu 1. máje v zahradě Chodského hradu, pokládání květin
k hrobům na místním hřbitově a 24. května se podíleli na organizování
májového mítinku v letním kině zaměřeného k požadavku na vypsání referenda
ke zřízení radarové základny USA v Brdech, zúčastnili se „Kroků k Otovu“, které
organizuje ZO KSČM v Postřekově na památku zavražděných Postřekováků
v závěru II. sv. války
- v červnu uspořádali táborák s harmonikou v Újezdě
- 22. – 23. srpna se zájemci účastnili slavnosti česko-slovenské sounáležitosti
v Dubnici
- 30. srpna se v Caparticích uskutečnil tradiční turistický pochod Haltravská bota
- 6. září se účastnili zájezdu na slavnosti na Kunětické hoře a 20. září na
Slavnosti Halo novin v Praze
Členové domažlických organizací se podíleli i na brigádách při úklidu
hrobů na místním hřbitově a na bohaté vnitrostranické činnosti.
(Pro městskou kroniku dr. L. Urban)
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OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA (ODS)
Předseda místního sdružení Dalibor Kubů
Místní sdružení ODS je součástí oblasti Domažlice, jež měla v roce 2008
144 členů. Oblast se skládala shodně jako v roce 2007 z 8 místních sdružení:
Domažlice, Horšovský Týn, Kdyně, Holýšov, Staňkov, Meclov, Klenčí pod
Čerchovem a Bělá nad Radbuzou. Předsedou oblastního sdružení byl
Ing. Vladislav Vilímec, 1. místopředsedou Pavel Wolf, 2. místopředsedou Jiří
Šlejmar.
V Domažlicích mělo MS ODS 31 členů - předseda Dalibor Kubů,
místopředsedové Pavel Wolf a Václav Pelnář. Na 19. kongres ODS, který se
konal v Praze a byl volební - volili se předseda a místopředsedové strany - byl
delegován Dalibor Kubů. Voleb do krajského zastupitelstva se zúčastnili Pavel
Wolf a Václav Pelnář.
(Podklady ODS Domažlice)

STRANA ZELENÝCH
Předseda Jan Sladký
Chce ve městě působit zejména prostřednictvím letos založené
občanské společnosti (viz kalendárium, měsíc říjen) v rozšiřování a udržování
městské zeleně a obecně při ochraně životního prostředí.
(Podle informace p. Jana Sladkého)

Podle údajů dostupných na internetu má či měla v Domažlicích svoji
místní organizaci ještě Unie svobody. Tato strana byla několikrát oslovena,
podklady k zápisu ale nedodala. Na území města mají vazby i jiné politické
strany, svoje místní organizace však zde nemají. Pokud vyvíjejí nějakou činnost
pro občany města, lze o tom najít zápis v kalendáriu.
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Občanská sdružení a spolky
ČESKÝ SVAZ BOJOVNÍKŮ ZA SVOBODU
Předseda Vladimír Ledvina
Podle sdělení okresního výboru Českého svazu bojovníků za svobodu
nedošlo v roce 2008 v organizaci ani v obsahu jejího působení k podstatným
změnám.

PIONÝRSKÁ SKUPINA MÍR
DOMAŽLICE

Pionýr je demokratické, dobrovolné, samostatné a nezávislé sdružení
dětí, mládeže a dospělých. Zabývá se osvětovou, výchovnou, vzdělávací,
charitativní činností; obhajobou a uspokojováním zájmů a oprávněných potřeb
dětí a členů sdružení. Podporuje tvorbu a naplňování zejména sociálních,
kulturních a sportovních programů především s ohledem na ochranu práv dětí
a rozvíjení jejich zájmové činnosti. Hlásí se k "Úmluvě o právech dítěte" a
k "Listině práv a svobod" a podílí se na naplňování jejich zásad.

72

Podporuje českou státnost. Vede své členy k aktivnímu občanství a
kladným morálním hodnotám.
Umožňuje svým členům i dalším účastníkům svých aktivit uspokojovat
jejich zájmy a potřeby prostřednictvím všestranné činnosti v různorodých,
převážně dětských kolektivech při pravidelné celoroční činnosti, prázdninových
a dalších volnočasových aktivitách, včetně mezinárodních.
Nabídkou aktivního využití volného času dětí a mládeže pomáhá v boji
proti kriminalitě, různým druhům závislostí a dalším sociálně patologickým
jevům působícím na děti a mládež.
Svou činnost zabezpečuje zejména prostřednictvím práce dobrovolných
pracovníků, jimž zajišťuje servisní zázemí. Prostřednictvím systému přípravy
zajišťuje odbornou způsobilost a vzdělání pro vedení kolektivů dětí a mládeže a
pro odborné a speciální funkce ve všech oblastech činnosti sdružení.
Podporuje a rozvíjí spolupráci s organizacemi a sdruženími dětí a
mládeže v České republice a v zahraničí.
Program Pionýra, který je nedílnou součástí Statutu Pionýra, podrobněji
rozpracovává vymezení a účel sdružení Pionýr.
Ze Statutu sdružení Pionýr

IDEÁLY PIONÝRA
Pravda
Poznání
Přátelství
Pomoc
Překonání
Příroda
Paměť

"Pionýr chrání pravdu a plní dané slovo."
"Pionýr je pracovitý, učí se."
"Pionýr je přítelem všech dětí."
"Pionýr je statečný a kamarádský, pomáhá ostatním."
"Pionýr je čestný a spravedlivý."
"Pionýr chrání přírodu a život na Zemi."
"Pionýr má rád svou zem."

CO NABÍZÍME DĚTEM A MLÁDEŽI?
atraktivní využití volného času během celého roku
dobrou partu, kamarády
letní činnost (tábory), rozvoj tábornických dovedností
otevřené akce pro širokou veřejnost
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různorodý a všestranný program
výlety a pobyt v přírodě, poznávání přírody
využití her ve všech jejich podobách
rozvoj osobnosti dítěte a mladého člověka
klademe důraz na participaci (spoluúčast) dětí na rozhodování
o činnosti kolektivu, na rozvoj sociálních dovedností, komunikaci,
rozvoj týmové spolupráce, vytrvalosti, fantazie, tvořivosti,
zlepšení fyzické zdatnosti
vzdělávání, kurzy a semináře pro dospělé a mládež od 15 let zvyšování kvalifikace

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

Mgr. Zdeňka Kozová

VEDENÍ PIONÝRSKÉ SKUPINY
Hospodář
Další členové vedení PS

REVIZOR PIONÝRSKÉ SKUPINY
DELEGÁT DO KRAJSKÉ RADY PIONÝRA

Martina Čížková
Dagmar Čechová
Vladimír Čech
Radek Krutina
Bohuslava Šperlová
Libuše Bučková
Martina Popelková
Veronika Hornová

POČET ČLENŮ K 1. 1. 2008

89 členů

Členové pionýrské skupiny se scházejí na pravidelných schůzkách
v klubovně Dřevák. Díky Městu Domažlice, které nese veškeré náklady spojené
s provozem celé budovy, máme krásné, zrekonstruované prostory pro naši
činnost.
Pro svou činnost využívá pionýrská skupina také táborovou základnu
v Újezdě. Tady má své zázemí pro pořádání letních táborů, víkendových akcí
pro děti i pro vedoucí a instruktory. Zážitky a vzpomínky z těchto akcí patří mezi
ty nejsilnější, a přátelství, která zde vzniknou, jsou mnohdy na celý život.
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Skupina Mír má tři oddíly:
ODDÍL PEGAS
Členové oddílu Pegas jsou rozděleni do dvou družin podle věku
–

první a druhý stupeň ZŠ.
Termín schůzek: každý pátek 15,30 – 17,00 hod.

ODDÍL LAMY
V oddílu Lamy se schází nejstarší děti – žáci devátých tříd ZŠ. Při svých
schůzkách se kromě běžných činností také připravují na svou budoucí roli
instruktorů. Členové oddílu Lamy také vypomáhají vedoucím v ostatních
oddílech jako pomocní instruktoři, čímž získávají potřebné zkušenosti pod
dohledem dospělých vedoucích.
ODDÍL VEVERKY
V oddílu Veverky se schází naši nejmladší – předškoláci.
Na svých schůzkách v sobotu od 10,00 hod. se kromě hraní her
věnují rukodělné a výtvarné činnosti, učí se různá říkadla,
písničky a tanečky.
AKCE PPIONÝRSKÉ SKUPINY MÍR V ROCE 2008
Pouze pro členy skupiny:
 Noční schůzka 29. 3. 2008 (oddíl Pegas)
Schůzka s přenocováním ve Dřeváku plná her, soutěží a legrace.
 Výlet do Archeoparku Prášily (všechny oddíly)
Protože tábor bude na téma Keltové, jeli jsme nasbírat trochu
vědomostí a inspirace.
 Víkendovky oddílu Veverky – červen, září 2008 (oddíl Veverky)
I naši nejmladší už zvládnou víkendový pobyt na táborové základně –
zatím v doprovodu rodičů, ale za pár let ...
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OTEVŘENÉ AKCE (PRO ČLENY I VEŘEJNOST) V ROCE 2008
 Maškarní karneval
Maškarní karneval pořádáme každý rok v únoru v MKS v Domažlicích.
Hojná účast dětí i rodičů nás vždy potěší.
 DEN DĚTÍ 1. 6. 2008
Vedoucí a instruktoři z naší pionýrské skupiny každý rok připravují
zábavné soutěže na Dětský den v letním kině, který pořádá Město
Domažlice.
 Slavnost světel 25. 10. 2008
Akce nazvaná Slavnost světel se na naší pionýrské skupině již také stala
tradicí. Je to takový Halloween po našem. Odpoledne jsou pro děti
připravena zábavná stanoviště na kopci "cvičák" pod Vavřincem. Za
splnění úkolu dostane každý obrázek do kartičky, když má všechny, tak
má nárok na sladkou odměnu. Každý se pak rád ohřeje u ohně a posilní
se opečeným vuřtem. Po setmění si všechny děti rozsvítí lampión a
v průvodu se vrací zpět do Domažlic. Každoročně se akce účastní víc než
stovka dětí z Domažlic a okolních vesnic.
 Mikulášská nadílka 6. 12. 2008
Mikulášská nadílka spojená s diskotékou v klubovně Dřevák je také
velmi oblíbená akce. Děti si zatancují, zasoutěží si, a když Mikulášovi
předvedou nějaké hezké vystoupení (tanec, divadlo, zpěv, básničku), tak
dostanou sladkou odměnu.
LETNÍ TÁBORY
Letní tábory pořádáme každý rok na naší táborové základně v Újezdě
u Domažlic. Tábor je vždy vyvrcholením naší celoroční činnosti. Přináší dětem
mnohá dobrodružství, romantiku, pobyt v přírodě, dávku poznání a osobního
rozvoje.
Jsme hrdí na to, že náš tábor splňuje všechny podmínky pro to, aby byl
nazýván "Opravdu dobrým táborem" – blíže viz www.dobrytabor.cz.
Každý rok připravujeme celotáborovou hru s jinou tématikou. V roce
2008 jsme se přenesli do doby Keltů a bojovali jsme pod vedením druidů a
čarodějky Elyon proti temnému mágovi Azranovi a jeho pomocníkům. Kouzelný
talisman od elfů nám pomohl ke slavnému vítězství.
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POMÁHÁME
U nás i ve světě žije mnoho lidí, kteří se nemají zdaleka tak dobře jako
my. Jsou nemocní, chudí, trpí hlady a umírají na následky válek a různých
nemocí. Jejich osud nám není lhostejný, a proto hledáme způsoby, jak pomáhat
ostatním, jak být užiteční. Přesvědčili jsme se, že kdo chce, možnost pomáhat si
najde, i když je to jen malé dítě. Stačí se jen rozhlédnout a chtít.
Jak pomáháme my?

SRDÍČKOVÝ DEN
V roce 2006 jsme zahájili spolupráci s občanským sdružením Život
dětem. Několikrát do roka prodáváme drobné upomínkové předměty s logem
tohoto sdružení. Výtěžek celorepublikové sbírky je určen na nákup přístrojů a
zařízení do dětských oddělení nemocnic.
Kolik jsme už vydělali?
v roce 2006: 82.908,- Kč
v roce 2007: 28.062,- Kč
v roce 2008: 29.775,- Kč
To je celkem krásných 140.745,- Kč
Děkujeme každému, kdo si od nás koupil upomínkové předměty a
pomohl nám tím získat tak krásnou částku!
Adopce na dálku
Od roku 2007 máme nového "brášku". Jmenuje se Sebastine a žije v
Indii. Jeho rodina je chudá. Díky našemu příspěvku 4.900,- Kč na rok může
Sebastine chodit do školy. Má tak šanci na lepší život, než mají jeho rodiče.
Držíme mu palce!

PŘÍPRAVA VEDOUCÍCH
Příprava a vzdělávání vedoucích ve sdružení Pionýr má přísná pravidla,
která musí dodržovat všechny organizační jednotky. Všichni, kdo v Pionýru
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pracují přímo s dětmi, musí absolvovat školení dřív, než jsou jmenováni do
funkce.
ZÁKLADNÍ STUPNĚ PŘÍPRAVY
 Pionýrské minimum
Vstupní školení pro všechny starší 15 let, kteří chtějí pracovat s dětmi.
 Kvalifikace instruktora
Určeno pro věkovou kategorii 15-18 let.
 Kvalifikace oddílového vedoucího
Navazuje na kvalifikaci instruktora, určeno pro vedoucí nad 18 let.
Všichni vedoucí a instruktoři z pionýrské skupiny jsou řádně proškoleni
podle platných směrnic, úspěšně složili zkoušky a jsou plně kvalifikováni pro
práci s dětmi. Všichni mají možnost se i nadále vzdělávat v rámci Pionýra i
mimo něj – navštěvovat různé semináře, kurzy, odborná školení atd.

Připravujeme také akce určené jen vedoucím a instruktorům. Snažíme
se na nich rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti – komunikativnost, tvořivost,
týmovou spolupráci, schopnost rychle a správně se rozhodnout, nést
zodpovědnost za své jednání. Klíčová je pro nás práce s věkovou kategorií 15-26
let, protože nabídka volnočasových aktivit pro tuto mládež není zdaleka tak
pestrá jako pro děti. Chceme z našich vedoucích a instruktorů vychovat čestné
a zodpovědné lidi, kteří najdou své uplatnění nejen při práci s dětmi, ale také ve
svém osobním a profesním životě.
(Upraveno podle Výroční zprávy Pionýrské skupiny Mír za rok 2008. Plná zpráva je přílohou
tohoto zápisu.)

Poznámka kronikářky: Protože až dosud nebyla v kronikářských zápisech za jednotlivá
léta o Pionýrské skupině Mír žádná ucelená zpráva, vysvětluje tento zápis, mimo
vlastní zprávy o činnosti v roce 2008, i poslání a cíle skupiny.
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JUNÁK, SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR, STŘEDISKO JIŘINY
PAROUBKOVÉ, DOMAŽLICE
Členská základna střediska Jiřiny Paroubkové v Domažlicích:
vedoucí střediska Ing. Hana Bílková
o oddíl Ještěrky, vedoucí ing. Hana Bílková, počet členů 36
o 2. oddíl Bazilišci, vedoucí oddílu Mgr. Jana Terelová, od 15. září Hana
Märzová, počet členů 32
o 3. oddíl Brontosauři, vedoucí Tereza Beranová, počet členů 19
o kmen oldskautů, vedoucí kmene Mgr. Vlasta Fenclová, počet členů 20
Celkový počet registrovaných skautů v roce 2008 je 107.
Nejdůležitější akce roku 2008:
 3 skupinky z oddílu Ještěrky se zapojily do Tříkrálové sbírky pořádané
Farní Charitou v Domažlicích a pomohly vybrat finanční částku na
Domov pro matky s dětmi v nouzi v Havlovicích
 29. března proběhl už 16. ročník Velikonočního turnaje, který
uspořádalo domažlické středisko v tělocvičnách Základní školy Msgre B.
Staška. Zúčastnilo se ho přibližně 100 dětí z oddílů z celého okresu.
Soutěžilo se ve vybíjené (světlušky a vlčata), v přehazované (skautky a
skauti) a ve volejbale (rangeers a roveři).
Ve všech kategoriích zvítězila družstva oddílu Ještěrky.
 10. května proběhlo v Holýšově okresní kolo Závodu vlčat a světlušek.
Na prvním místě skončila hlídka vlčat z oddílu Ještěrky, která pak
postoupila do krajského kola.
 7. června uspořádalo domažlické středisko Krajské kolo Závodu vlčat a
světlušek, kterého se zúčastnili vítězové okresních kol z celého
Plzeňského kraje. Závod posloužil k seznámení návštěvníků s Chodskem.
Za výrazné pomoci Města Domažlice byl pro všechny zúčastněné
připraven i doprovodný program pod názvem „Toulky chodskou
minulostí“.
Domažlická hlídka ve složení: Šimáček, Schröpfer, Böhmová, Cilišic, Pudil
opět zvítězila a postoupila do celostátního kola, které se konalo 27. září
v Olomouci.
 Letní tábory:
1 oddíl Ještěrky – tábor „Pod Ovčím vrchem“ u Folmavy (15 dní)
2. oddíl Bazilišci – tábor na Bystřici u Folmavy (15 dní)
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 13. září získala sestra Jiřina Paroubková Pamětní medaili Města
Domažlice. Na slavnostním předávání tohoto ocenění byli přítomni i
zástupci skautingu. Mgr. Jana Terelová připravila s dětmi z oddílu
Bazilišci kulturní vstupy. Za skautské středisko sestru Jiřinu Paroubkovou
pozdravila a její práci ve skautingu ocenila Ing. Hana Bílková.
 Mikulášskou nadílku pro děti v domažlických jeslích připravila družina
Modrých ještěrek z 1. oddílu.
 Betlémské světlo doputovalo i letos zásluhou oddílu Ještěrky z Plzně do
Domažlic. Na Štědrý den je v kostele Narození Panny Marie předávali
skauti a skautky domažlickým občanům.
(Pro kroniku zpracovala Ing. Hana Bílková)

SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA, SBOR
DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V DOMAŽLICÍCH, Břetislavova 243
Práci sboru řídí dvanáctičlenný výbor ve složení:
starosta
Václav Konopík
1. náměstek
Vladislav Pačesný
velitel
Miloslav Mathauser
zástupce velitele
Tomáš Kohel
strojník
Petr Svoboda
jednatel
Josef Jírovec
vedoucí mládeže
Jiří Němec
hospodář
Zdeněk Mleziva
MTZ
Tomáš Böhm
kronikář
Tomáš Jankovec
předseda KRR
Karel Strnad
Členská základna sboru má 104 členů, 15 členů je najmenováno jako
výjezdní jednotka města Domažlic, ostatní jsou platnými členy Sboru
dobrovolných hasičů v Domažlicích.
Výjezdová jednotka pracuje v tomto složení:
Böhm Josef, Böhm Martin, Böhm Tomáš, Jírovec Josef (velitel družstva), Jurčo
Martin, Kohel Tomáš (velitel družstva), Knop Josef, Mathauser Miloslav (velitel
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JSDHO), Mleziva Luboš, Mleziva Zdeněk, Němec Jiří, Pačesný Vladislav,
Paroubek Miloš, Plzeňská Petra, Strejc Michal, Svoboda Petr.
Sbor zastřešuje práci nejmenších hasičů, Soptíků, při mateřské škole
v Zahradní ulici v Domažlicích, které vedou učitelky Vlasta Machtová a Ludmila
Šotová a za Sbor Petr Ouřada.
Hasiči vykazují bohatou činnost v rámci města i v rámci čilých
partnerských vztahů s hasiči z Furth im Wald. Pravidelně pořádají výstup na
domažlickou věž, letos se konal 4. dubna, účastní se otevírání a zamykání České
studánky, 30. května vždy staví májku. V květnu slaví hasiči svátek svatého
Floriana, patrona hasičů, a je to vždycky sláva přenáramná, s praporem a
hudbou, podobných oslav se zúčastňují i ve Furthu (Furtští zase jezdí na oslavy
k nám). Zajišťují účast na okrskových a okresní soutěžích v požárním sportu a
poslední týden v červnu čtyřdenní letní cvičení JSDHO z okresu Domažlice,
kterého se pravidelně zúčastňuje 40 členů. Hasiči pomáhají i dětem při jejich
různých soutěžích, pro svoje členy zajišťují zájezdy na výstavy s hasičskou
tématikou (Litoměřice, Přibyslav).
(Pro kroniku zpracoval Vladislav Pačesný, náměstek starosty SDH Domažlice)

ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ (ČZS)
základní organizace Domažlice
Organizaci řídí sedmičlenný výbor, předsedou je RnDr. Jaroslav Fronk.
Zahrádkáři mají 168 členů, z nichž 6 je nositeli zahrádkářských vyznamenání:
4 členové jsou držiteli vyznamenání okresního výboru, 1 člen vyznamenání
územního sdružení III. stupně a 1 člen je nositelem územního vyznamenání
I. stupně.
Pod domažlickou organizaci spadá zahrádkářská osada, ve které na
zahrádkách pracuje 21 členů. Vzhledem k převážně vysokému věku všech členů
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se činnost organizace omezuje právě jen na práci na zahrádkách. Ženy mimo to
pečou k různým příležitostem bohatě zdobené perníčky.
Spolu s územním sdružením ČZS (nadřízený orgán) pořádali domažličtí
zahrádkáři dvě výstavy s námětem zahrádka. I pro nečleny je určen prodej
zahrádkářských přebytků v zahrádkářské prodejně. Pravidelně každoročně
zajišťují zahrádkáři pro zájemce moštování ve své moštovně. Vzhledem
k letošní menší úrodě se vymoštovalo pouze 4385 kg ovoce.
Během roku uspořádali zahrádkáři pro svoje členy 4 přednášky
samozřejmě se zaměřením na zahrádkaření.
Schůzovou místnost ve svém objektu propůjčují jak jednotlivcům, tak
organizacím k pořádání různých slavnostních příležitostí.
(Podle podkladů RnDr. Jaroslava Fronka)

ČESKÝ KYNOLOGICKÝ SVAZ, ZÁKLADNÍ KYNOLOGICKÁ
ORGANIZACE 1 DOMAŽLICE
Sportovní střelnice Jirklovka č. 229
Počet členů 36, ve městě pracují základní kynologická organizace 1 a 2.
Výbor: Ing. Hana Slachová, předsedkyně, Jiří Feil, místopředseda, Ivana
Korandová, pokladník, Jan Odvody, hospodář
Předmětem činnosti je výcvik sportovní kynologie a výcvik agility.
Větší akce roku 2008:
15. – 16. 3. 3. halové závody „O Kozinův čakan“ v Horšovském Týně
27. 4.
zkoušky NZŘ
25. 5.
zkoušky ZOP, ZPU 1
6. 6.
den dětí z turistického klubu domažlické nemocnice
15., 17. 7.
návštěva tábora postižených dětí na zámku v Koutě n/Š
19. 7.
návštěva kynologického klubu v Chamu
24., 28. 7.
návštěva tábora postižených dětí na zámku v Koutě n/Š
20., 21., 28. 9. podzimní psí školka
6. – 7. 12.
4. závody agility „O Kozinův čakan“ v Horšovském Týně
(Pro městskou kroniku sestavila Ing. Hana Slachová)
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VETERAN CAR CLUB DOMAŽLICE
Název občanského sdružení: Veteran car club Domažlice
Počet místních organizací ve městě: jedna
Počet domažlických členů: 16
Předseda: Zdeněk Kelíšek
Předmět činnosti: zachování a renovace historických automobilů a motocyklů,
pořádání mezinárodní Jízdy spolehlivosti historických vozidel Chodskem a
v době Chodských slavností pořádání výstav automobilových a motocyklových
veteránů v Domažlicích a účast na srazech a jízdách historických vozidel
v Čechách i v Německu.
Nejvýznamnější akce:
Mezinárodní Jízda spolehlivosti historických vozidel se uskutečnila
v sobotu 23. srpna. Přestože byla vypsána pouze pro stroje do roku výroby
1945, zúčastnilo se jí více než devadesát soutěžících, z nichž třetina přijela
z Německa. Přibližně 55 km dlouhá trasa byla rozdělena do dvou etap, obě
měly svůj start na domažlickém náměstí. V samotných Domažlicích i v obcích
podél trati se akce těšila značnému zájmu veřejnosti. Podrobně o ní informoval
regionální západočeský i východobavorský tisk.
V době Chodských slavností se vedle bývalého areálu továrny Desta,
přímo naproti parkovišti supermarketu Plus, uskutečnila výstava historických
motocyklů a automobilů, na níž své stroje představili členové i příznivci
domažlického klubu. Podobná výstava se v Domažlicích nekonala již dlouhou
řadu let, byla zajímavým zpestřením doprovodného programu slavností a také
se zájmem návštěvníků byli pořadatelé spokojeni.
(Pro kroniku zpracoval Mgr. Jan Pek)

83

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA JISKRA DOMAŽLICE
V roce 2008 bylo pod Tělovýchovnou jednotou Jiskra Domažlice
evidováno 11 oddílů – basketbalisté, plavci, florbalisté, fotbalisté, tenisté,
karatisté, volejbalisté, dále krasobruslení, billiard (kulečník), stolní tenis a jóga.
Dohromady tak pod hlavičkou domažlické Jiskry sportovalo 908 sportovců.
Největšího úspěchu bezesporu dosáhl odchovanec domažlického
plavání Martin Verner, který skončil na OH v Pekingu jedenadvacátý. Navíc jako
první český plavec pokořil na trati 100 metrů volný způsob hranici 49 sekund,

Martin Verner pod olympijskými kruhy

časem 48,95 sekundy, čímž si vylepšil osobní maximum téměř o vteřinu.
Zároveň tak zaznamenal nejlepší umístění z české plavecké výpravy. Za to si
vysloužil Ocenění pro nejlepšího českého plavce letních olympijských her
v Pekingu. O jeho vítězství v anketě, která se uskutečnila celé září, rozhodli
návštěvníci Plaveckého blogu a Eplavání.
Společně s ním se na OH v Pekingu podívala domažlická rodačka a
kladivářka Lenka Ledvinová, která výkonem 67,17 metru obsadila 26. příčku.
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Šesté místo obsadili v divizi fotbalisté Jiskry Domažlice. Ti navíc v tomto
roce oslavili 100 let trvání oddílu, v jehož rámci uspořádali slavnostní večer
v domažlickém městském kulturním středisku za účasti hráčů všech generací,
kteří oblékali dres domažlického fotbalového týmu. Zlatým hřebem večera bylo
pokřtění nově vydané knihy a DVD s názvem Historie 100 let fotbalu
v Domažlicích. Toho se zúčastnili všichni, kteří se na vytvoření knihy a DVD
podíleli, aby šampaňským připili na zdar svého díla. Čestní hosté, známí
fotbaloví harcovníci Karel Rada a Jiří Sloup poté knihu a DVD v rukou
půvabných hostesek skropili proudem šampaňského. Vydařený slavnostní večer
zakončila taneční zábava, která se protáhla až do časných ranních hodin.
Slavnostnímu večeru v MKS Domažlice předcházela prohlídka nového hřiště
s umělým trávníkem, které se bohužel díky špatnému počasí nepodařilo
k tomuto datu dokončit. Hřiště bude sloužit všem družstvům Jiskry i dalším
zájemcům k tréninku, přátelským, či mistrovským zápasům.

Úspěšný rok mají za sebou i florbalisté. Junioři vybojovali po roce opět
II. ligu a podařilo se jim se v ní udržet, stejně jako ve stejné soutěži mužům.
Domažličtí florbalisté navíc v roce 2008 oslavili 10 let od založení klubu. V rámci
oslav sehráli junioři a starší žáci přátelská utkání se stejně starými kolegy
z pražského extraligového Tatranu Střešovice, jednoho z předních českých
týmů. Jeho dres navíc v rámci hostování oblékl mladý domažlický talentovaný
útočník Jakub Kulhánek. Hráči FbC si rovněž zahráli Český pohár, kde jejich pouť
skončila ve 2. kole.

Druhou ligu vybojovali rovněž basketbalisté domažlické Jiskry, když
suverénně vyhráli Plzeňský přebor mužů a v oblastním finále Plzeňského a
Karlovarského kraje přehráli Chodov u Karlových Varů.
(Za domažlickou Jiskru sepsal Karel Fait, současný vedoucí správy TJ Jiskra Domažlice)
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ, ODBOR DOMAŽLICE
Předseda Mgr. Petr Matějka
Domažlický odbor KČT je jedinou organizací KČT ve městě. K 31. 12.
2008 měl 167 členů, z nich 122 domažlických. Během roku se do turistických
řad přihlásili 4 noví členové, 4 turisté se odhlásili a 5 členů zemřelo. Činnost
odboru řídil jedenáctičlenný výbor, který se scházel vždy jednou měsíčně.
Předmětem činnosti odboru je turistika, značení cest, provozování rozhledny na
Čerchově, nákup a prodej zboží.
V tomto roce skončilo čtyřleté volební období starého výboru, turisté na své
výroční schůzi proto volili výbor nový.
Složení výboru: Mgr. Petr Matějka (předseda), Karel Bílek (místopředseda),
Marie Janutková (jednatelka), Věra Kuželková (hospodářka)
členové: Ing. Svatopluk Krejsa, Jaroslava Wollerová, Mgr. Emilie Nosková,
Mgr. Jiří Mathauser, Svatopluk Doubek, Jaromír Krčma, Anna Léblová
Každý víkend s výjimkou prázdnin pořádali turisté turistické vycházky.
Uskutečnili jich celkem 36 s účastí 482 osob, které ušly celkem 460 kilometrů.
Některé vycházky byly zaměřené tematicky (Valentýnská, na hrad Buben, ke
hrobům zakladatelů KČT, Dmoutem s ornitologem, netradiční okolo Domažlic,
při úplňku a další).
(O větších akcích KČT Domažlice viz zprávy v Kalendáriu)
Kromě vlastních akcí se domažličtí turisté účastnili i akcí jiných odborů
v Plzni, Praze, Nepomuku, Švihově a jinde.
Pro svoje členy uskutečnili během roku tři turistické zájezdy a dva
zájezdy za kulturou do plzeňského divadla.
V zimním období uspořádal odbor 6 cestopisných přednášek, na které
přišlo 107 zájemců.
Odbor se snaží i o propagaci Chodska. V tomto roce vydal 2. rozšířené
vydání knížky „Jak šel čas na Čerchově“ v nákladu 1000 exemplářů. Kniha se
prodává na Čerchově, v Chodském knihkupectví, v knihkupectví v Alejích,
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v Mapovém centru v Plzni, v knihkupectví Academia na Václavském náměstí
v Praze. Čerchov se dostal i na radiové vlny v relaci Rozhledny v Západních
Čechách.
Rozhlednu na Čerchově navštívilo v tomto roce 8 017 turistů. Od roku
2000 to je s letoškem už 71 945 návštěvníků.
I v tomto roce se na Čerchově uskutečnily opravy, zlepšující stav Kurzovy
věže a přístřešku. Značné škody napáchal na Čerchově orkán Emma. Strhl
komín u chatky a poškodil její střechu.
Nedílnou součástí práce KČT je turistické značení. Značkaři vyznačili
236,1 km pěších turistických tras, zajistili údržbu 5 stojanů a 5 směrovníků.
(Z výroční zprávy o činnosti KČT, zpracované Mgr. Petrem Matějkou – plný text zprávy je
přílohou Kroniky 2008)
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VII. PRŮMYSL – OBCHOD – ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ
Když jsem v loňském roce napsala, že nás čekají nelehké časy, byla jsem
některými lidmi označena za škarohlída, který vidí svět černě. Kéž bych bývala
byla. To, co se děje s ekonomikou ve světě i u nás předčí totiž všechny
nejčernější scénáře.
Nebývá zvykem, aby se kronika zabývala problémy celostátními či
dokonce světovými. Jenomže problémy, se kterými se potýká svět i naše země
se týkají i všech občanů našeho města. Proto v této kapitole zápisu nezbývá,
než se o nich stručně zmínit.
Ve světě vypukla hospodářská krize. Začala v Americe krizí finanční,
krachem hypotéčního trhu, přešla do krize ekonomické a rozběhla se po celém
světě s nebývalou silou. U nás k problémům, které přináší, přibyla i skutečnost,
že rok 2008 je rokem největší finanční reformy od roku 1989. Co nás tedy
„postihlo“?
o Změnila se výše daní z přidané hodnoty a tím vzrostly citelně ceny
všeho, včetně potravin.
o Vstoupily v platnost tak zvané regulační poplatky ve zdravotnictví.
o Začaly růst ceny všech základních životních potřeb. Rostou ceny energií,
zvyšují se nájmy, je dražší veřejná doprava.
Lidé začali šetřit. Nákupy omezují jen na nutné věci, méně svítí, šetří
vodou. Na reformě financí totiž vydělaly z hlediska svých rozpočtů pouze rodiny
s vysokými příjmy svých živitelů. Jejich hrubý měsíční plat musí činit minimálně
40 tisíc korun. Zbytek lidí více či méně prodělal. K růstu cen významně přispělo
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zvýšení spodní sazby DPH z 5 na 9 procent u mnoha výrobků a služeb, bez nichž
se žádná rodina neobejde. To se týká především potravin, u nichž však většina
obchodníků promítla chystané zvýšení DPH do cen již na podzim 2007, kdy řada
potravinářských výrobků prudce zdražovala. Zvýšení DPH se potom dotklo i
léků, knih, novin, časopisů, zdravotnických pomůcek, tepla, vodného a
stočného, hromadné dopravy, vstupného na kulturní akce, poplatků za rozhlas
a TV, dětských plen či stravování ve školních jídelnách. Většina lidí tak
stokoruny, o které se jim od ledna díky daňovým změnám měsíčně navýší
příjmy, hravě rozpustila ve zvýšených cenách výše zmíněných položek a
v nových poplatcích ve zdravotnictví. Důchodcům vláda valorizovala penze
v průměru o necelých 350 korun měsíčně. Náklady na samotné bydlení přitom
stouply podle propočtů ekonomů o 3000 až 20 000 korun ročně.
Lednová inflace předčila všechna očekávání; ceny meziročně vzrostly o
7,5 procenta, což je nejvíce za posledních deset let. Podle údajů Českého
statistického úřadu vzrostly ceny elektřiny o 9,5 %, zemního plynu o 7,8 %,
tepla a teplé vody o 8,1 %, vodného o 3,8 %, stočného o 3,9 %. Čisté nájemné
v nájemních bytech se zvýšilo o 11,6 %, z toho v bytech s regulovaným
nájemným o 18,9 % a v bytech s tržním nájemným o 0,5 %. „Za růstem inflace
stojí především růst cen potravin, bydlení a reforma veřejných financí, která
přinesla zvýšení nižší sazby DPH z 5 % na 9 %, poplatky u lékaře atd.,“ uvedl
analytik společnosti Citi Bank Jiří Šimek.
O kolik vzrostly ceny potravin?
Potravina
cena nyní
Pšeničná mouka (kg)
13,12
Pečivo bílé (kg)
56,02
Eidamská cihla (kg)
141,78
Rýže loupaná (kg)
30,31
Chléb kmínový (kg)
23,39
Kuře kuchané (kg)
61,01
Vejce (ks)
2,85
Mléko polotučné (l)
17,82
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cena loni
8,25
43,30
110,30
23,74
18,61
48,81
2,34
14,91

rozdíl (v Kč)
4,87
12,72
31,48
6,57
4,78
12,20
0,51
2,91

rozdíl (v %)
59,29,4
28,5
27,7
25,7
25
21,8
19,5

Těstoviny vaječné (kg)
Paprika (kg)
Máslo čerstvé (kg)
Rajská jablka (kg)

31,03
97,98
116,30
40,77

26,40
83,64
103,90
36,49

4,63
14,34
12,40
4,28

17,5
17,1
11,9
11,7

(Pozn.: ceny podle ČSÚ pro 19. týden 2008 a 2007, jde o průměrné ceny za
celou ČR, které se mohou na různých místech mírně lišit)
Nu, a to snad pro základní orientaci budoucího badatele stačí. Že toto
vše zasahuje ve větší či menší míře i občany našeho města není třeba říkat. I
u nás jsou lidé nervózní a čekají ještě horší věci, především růst
nezaměstnanosti. Ve čtvrtém čtvrtletí roku už totiž ekonomové, vláda i
ministerstvo financí potvrdili, že hospodářská krize v našem státě propukla
naplno. Podle statistik Českého statistického úřadu se v listopadu průmyslová
produkce meziročně snížila o 17,4 procenta. Ještě hůře je na tom hodnota
nových zakázek, která klesla o 30,2 procenta. Při té poslední velké hospodářské
krizi ve třicátých létech minulého století musela naše městská správa zavést
žebračenky. Doufejme, že toho se snad nedožijeme.
Závěrem této poněkud méně optimistické kapitoly kroniky jedno číslo
přímo z Domažlic. Ceny v nájemních bytech města se v tomto roce zvedly
v bytech I. kategorie o 25 %, II. kategorie o 35 % a u bytů III. kategorie bude
nájemník platit 24 Kč/m2.
(Poznámka kronikářky: všechny údaje v této pasáži jsou čerpány z oficiálních statistik ČSÚ a
ministerstev místního rozvoje a financí)

Údaje týkající se průmyslu a obchodu v našem městě viz jednotlivé měsíce
KALENDÁRIA
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Kalendárium
91

92

Leden
ČTYŘIKRÁT NOVÝ ROK
Novoroční setkání na Vavřinečku
Na 35. novoroční setkání na Vavřinečku vyšlapalo tentokráte v první tři
čtvrtě hodině roku 2008 60 nadšenců. Všichni si na památku odnesli pěknou
novoročenku.

Novoroční výstup na Čerchov
Jubilejní 10. ročník turistického Novoročního výstupu na Čerchov
odstartoval v první den roku v 10 hodin ráno. Zúčastnilo se jej na 200 osob.
V průběhu akce proběhla novoroční sbírka Světlušky, tak zvaný Novoroční
čtyřlístek. Ve prospěch lidí s těžkým zrakovým postižením věnovali účastníci
výstupu 2 724 korun. Setkání se mimo jiné zúčastnili i ředitel Domažlických
městských lesů Ing. Jan Benda a starosta Waldmünchenu pan Löffler,
doprovázený p. Priflingem v historickém kroji ponocného.

Novoroční turistická vycházka
Třetí turistickou akcí 1. ledna roku 2008 byla odpolední Novoroční
vycházka na Díly s účastí 20 turistů.
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Novoroční ohňostroj
Stovky Domažličanů přišly na první den roku 2008 v podvečer na
domažlické náměstí, kde v 18 hodin odpálili ohňostrůjci novoroční ohňostroj.
Atraktivní šestiminutová podívaná, která už tradičně láká zejména nejmladší
občany města, stála letos město 30 tisíc korun. „Ohňostrůjce“ Ferdinand Zima
z Mariánských Lázní nechal rakety vybuchovat ve výšce 35 – 60 metrů, některé
prý dokonce vyletěly až do výšky 130 metrů. Není divu, že domažličtí hasiči měli
pohotovost.

Slovo starosty
V prvním čísle Domažlického zpravodaje 2008 starosta města Ing.
Miroslav Mach vedle svého osobního přání občanům do roku 2008 hodnotí
právě uplynulý rok 2007:
„Dovolím si velmi krátké zhodnocení uplynulého roku z pohledu vedení
města. Co se nám podařilo: Za hlavní úkol našeho prvního roku jsme si dali
stabilizaci financí města a přípravu čerpání dotací z EU. Dovolte mi několik čísel.
pro rok 2006 byl schválen schodek rozpočtu města 55 milionů korun, stav všech
účtů města k 30. 10. 2006 byl necelých 22 milionů korun. Po roce našeho
působení můžeme konstatovat toho: Schodek rozpočtu za rok 2006 jsme udrželi
pod hranicí 35 milionů korun. Pro rok 2007 jsme navrhli a schválili rozpočtový
schodek ve výši 10 milionů korun. Důslednou kontrolou, změnou právní formy
technických služeb a naším obezřetným chováním jsme dosáhli tohoto
předběžného výsledku: rozpočet za rok 2007 je k 30. 10. 2007 v přebytku
49 milionů Kč, stav hotovosti na účtech města k 30. 10. 2007 je 68 milionů
korun. Chovali jsme se jako úspěšní správci „Vašeho“ majetku a rádi Vám
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předložíme i konečné vyúčtování roku 2007“. V další části svého zamyšlení pak
Ing. Mach seznamuje občany s problematikou dotací.

Návštěva prezidenta republiky
Na závěr svého prvního volebního období navštívil prezident Václav
Klaus všechny kraje republiky. Při návštěvě Plzeňského kraje zajel i do Domažlic.
Václav Klaus nebyl v Domažlicích poprvé, ještě před rokem 1989 tu byl
několikrát na návštěvě u svých zdejších příbuzných, naše město navštívil po roce
l990 jako ministr financí i jako předseda vlády a předseda ODS. Tentokráte
k nám ale zavítal, v doprovodu své choti paní Lívie Klausové, po prvé jako
prezident republiky. Návštěva se uskutečnila 15. ledna v dopoledních hodinách.
Na náměstí čekaly Václava Klause desítky občanů Domažlic. Prezident
s chotí a doprovodem dorazili krátce po jedenácté hodině. Prezidentský pár
uvítal troubením domažlický ponocný Roman Holub, po něm Chodky s chlebem
a solí a mrákovský národopisný soubor s ukázkou z „Chodské svarby“. Poté
Václav Klaus, doprovázený starostou města Ing. Miroslavem Machem a
plzeňským hejtmanem Petrem Zimmermannem, oslovil přítomné občany
z pódia na náměstí. Následovala autogramiáda (ve vestibulu MKS) a po ní
krátké setkání se zastupiteli města i kraje, zdejšími podnikateli, řediteli
městských zařízení a dalšími pozvanými hosty v obřadní síni radnice. Zde také
starosta Ing. Mach představil prezidentovi jediného žijícího čestného občana
Domažlic pana Jakuba Blackého. Zápisem do pamětní knihy města a
slavnostním přípitkem návštěva Václava Klause v našem městě skončila.
Starosta města Ing. Mach poděkoval v únorovém Domažlickém zpravodaji všem
občanům, kteří se na přípravě a průběhu návštěvy podíleli, i těm, kteří přišli na
setkání s prezidentem na náměstí.
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Tříkrálová sbírka
Požehnáním v arciděkanském kostele v Domažlicích, po němž následovalo
přátelské setkání biskupa Msgre Františka Radkovského a domažlického
starosty na faře, byla v sobotu 6. ledna oficiálně zahájena letošní Tříkrálová
sbírka. A jak dopadla? V samotných Domažlicích přispěli občané do 27
pokladniček 63 078,50 korunami, v součtu s okolními vesnicemi a místy to dalo
dohromady 162 588,50 korun.
(Vybráno z Farních listů ŘK farnosti Domažlice)

Regiontour 2008
Na lednovém brněnském veletrhu cestovního ruchu GO-REGIONTOUR
2008, konaném letos 10. až 13. ledna, měly, po několika letech společného
vystavování v rámci celého Plzeňského kraje, obce bývalého domažlického
okresu zase samostatnou expozici, jako tomu bývalo na počátku těchto veletrhů
v devadesátých létech. Letošní expozici pojali její autoři netradičně jako
masopustní veselici. Vystupovali na ní Domažlická dudácká muzika, ponocný, na
plátno v pozadí promítali pořadatelé DVD o nejzajímavějších místech našeho
regionu. Tradičního čtvrtečního zahájení se zúčastnili starostové a měst a obcí
regionu.

Oprava dmoutského vodojemu
Jak zajistit pro město dostatek vody, to bývala starost městských otců už
ve středověku. Voda se tenkrát sváděla do města ze strážských luk (louky za
Oupalovem) dřevěnými koryty, nazývanými „troky“. V 16. století zaměstnávalo
město Domažlice celoročně tři trokaře, jejichž úkolem bylo o tento městský
„vodovod“ řádně pečovat. (K zajímavostem patří, že „troky“ se říkalo ještě
docela nedávno dřevěným neckám na praní po celém Chodsku i ve městě.)
V následujících staletích řešila městská správa otázku odkud brát vodu ještě
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několikrát. Kritickou se situace stala v roce 1923, když se v Domažlicích
vybudovala jezdecká kasárna, postavil se úřední dům a řada dalších objektů,
které všechny vodu potřebovaly v nemalém množství. Město proto povolalo
geologa dr. Sokola a profesora Ing. I. V. Hrázského, aby prozkoumali okolí
Domažlic a zkusili najít další zdroje pitné vody. Na základě jejich poznatků pak
vznikl ve své době unikátní projekt (autor Ing. Hrázský) zásobení města pitnou
vodou, jehož součástí byla výstavba dvojkomorového železobetonového
vodojemu o obsahu 310 m3, zřízeného v městském lese ve Dmoutě,
v nadmořské výšce 494 metrů v roce 1928. Právě tento vodojem začaly na
žádost radnice opravovat Chodské vodárny a kanalizace. Radnice počítá s tím,
že po opravách tuto dnes už ojedinělou technickou památku zpřístupní i
veřejnosti. – Podle vyjádření odborníků, pokud by prameny, jímané projektem
ing. Hrázského, měly stejnou vydatnost, jako v době tehdejšího průzkumu, a to
je docela možné, mohly by v dnešní situaci pohodlně zásobovat vodou dvě
třetiny města.

Dražší městská doprava
To, co všechno zdražilo od letošního prvního ledna, by vydalo na dlouhý
seznam. Jednou z jeho položek je i městská doprava. Plné jízdné vzrostlo letos
na 8 Kč za jízdu, děti do 15 let a důchodci od 60 do 70 let zaplatí za slevovou
jízdenku o padesátihaléř více, tedy 4 koruny. Majitelé čipových karet platí za
plné jízdné 7 Kč, za slevové 3,50 Kč. Zdarma jezdí jako dosud děti do šesti let,
senioři nad sedmdesát let, držitelé průkazů invalidy a držitelé průkazů Svazu
bojovníků za svobodu (ti ale všichni už překročili věkovou hranici sedmdesáti let,
čili průkaz nepotřebují).
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Dopravní ruch ve městě
Některými ulicemi Domažlic projíždí denně 10 až 15 tisíc aut. Tvrdí to
studie bezpečnosti silničního provozu vypracovaná společností ASDŽ Praha. Jde
o ulice Masarykovu, Komenského a U nemocnice, čili o hlavní průtah městem.
Při tom každý desátý řidič jede rychleji, než je povolená rychlost. Velkým
nešvarem je také skutečnost, že někteří řidiči, aby nemuseli stát u semaforů,
projíždějí přes náměstí. Co na to historické domy a nepevné podloží staré části
města raději ani nedomýšlet.

EKO KALENDÁŘ
„EKO KALENDÁŘ 2008 aneb umíte správně třídit komunální odpad?“
vydal pro informaci občanů Městský úřad Domažlice. Na dvanácti
kalendářových stránkách najdou Domažličané odpověď na známou otázku
„Kam s ním“ ve všech možných podobách. Informace o třídění odpadu, sběrných
dvorech a podobně doprovodil vtipnými kresbami místní výtvarník Josef
Doubek. Kalendář je neprodejný, zájemci jej mohou získat na městském úřadě.
A letos jsou o sběru odpadu občané informováni opravdu důkladně. Ve
schránkách domažlických domácností se objevil i materiál „Víš si rady
s odpady““, který zpracovalo regionální centrum enviromentálního vzdělávání a
osvěty Plzeňského kraje. Rad pro občany je tedy dost, teď jen aby je všichni vzali
na vědomí a dodržovali.

Záslužný čin MKS
Domažlické městské kulturní středisko (MKS) se rozhodlo podpořit mladé
hudební talenty. Na všechny jeho abonentní koncerty mají žáci Základní
umělecké školy v Domažlicích vstup zdarma. V čase, kdy se vážná hudba stává u
mnohých (možná většiny) mladých lidí popelkou, zaslouží vstřícnost MKS
k mladým uměleckým adeptům opravdovou chválu. Kdo ví, možná, že jednou
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bude některý z těch mladých na pódiu kulturního střediska vystupovat jako
uznávaný umělec. V Domažlicích je to ostatně tradice, hodně zdejších
hudebníků – učitelé ZUŠ(ky), členové různých kapel, dudáckých muzik chodských
národopisných souborů – jsou absolventy domažlické základní umělecké školy,
či jak se dříve říkalo „Lidušky“.

LIDL koupil starou nemocnici
Areál staré nemocnice změnil majitele. Koupili jej vlastníci obchodního
řetězce LIDL. Jaké s areálem mají plány, zatím neřekli ani starostovi města, tato
společnost je však známa svojí bezohledností pokud se týká prosazování jejích
zájmů. Domažlice se možná mají na co těšit.

Václav Sika ilustroval knihu pohádek
Domažlický výtvarník, vedoucí Galerie bratří Špillarů Václav Sika,
ilustroval knihu indonéských pohádek spisovatelky a cestovatelky paní Marie
Rivai „Smaragdové ostrovy“. Čtrnáct mimořádně zdařilých ilustrací představuje
Siku jako vnímavého pozorovatele přírody s vytříbeným citem pro charakter
ilustrovaného textu.

PATALTI 2007
Environmentální informační centrum Domažlice uspořádalo pro
veřejnost města přednášku Víta Zýky a Martiny Plaché s promítáním nazvanou
PATALTI 2007. Lektoři své posluchače provedli nejzajímavějšími místy Jižní
Ameriky od Patagonie po severochilské a bolivijské Altiplano. Přednáška se
uskutečnila 17. ledna od 18:00 v jídelně domažlického gymnázia.
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Šibřinky fotbalistů
Fotbalisté Jiskry Domažlice uspořádali v sobotu 19. ledna tradiční
Šibřinky.

Krádež auta
To, že se v naší zemi auta kradou ve velkém je tak obecně známo, že by
jedna krádež nestála za to, zaznamenávat ji v kronice. Krádež, která se stala
v úterý 22. ledna v Mánesově ulici ale za zaznamenání stojí. Jistý občan
zaparkoval toho dne svoje auto u novinového stánku a odběhl si pro noviny.
K jeho smůle se poblíž nastartovaného vozidla pohyboval zloděj, který
neopatrnosti majitele promptně využil, skočil do auta a ujel. Potud běžný
příběh. V autě ale v té době byl miláček rodiny, pětiletá černá jezevčice Máša.
Vykradené auto našli policisté za několik dní u koupaliště v Milavčích, Máša
v něm samozřejmě nebyla. Nešťastní majitelé ji hledali po celém Domažlicku, na
nalezení vypsali odměnu. Teprve po deseti dnech zachytili policisté stopu pejska
na Stodsku, a tam se také majitel se svojí Mášou opět setkal. Tu zloděj vyhodil z
auta někde u Miřovic. Pejsek bloudil dva dny, až se dostal do vsi, kde se ho ujala
rodina tamních „pejskařů“. Šťastnému „pánečkovi“, kterému policisté
zachycenou stopu předali, Mášu odevzdali bez nároku na vypsanou odměnu. A
právě ne pro krádež auta, ale pro tenhle příběh o prostém lidském soucitu
s živým tvorem v moři všudypřítomné bezohlednosti a lhostejnosti, která nás
obklopuje, stojí Mášino dobrodružství za zápis v městské kronice.

Turistická beseda
Ve čtvrtek 24. ledna v 18 hodin přednášela v gymnáziu pro domažlické
turisty pí Jaroslava Wollerová o svém cestování po Peru a Bolívii.
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Dětský karneval
na téma „V cirkusu“ uspořádalo v sobotu 26. ledna od 14 hodin ve svém
velkém sále městské kulturní středisko ve spolupráci s Domem dětí a mládeže
Domino Domažlice.

Policisté se stěhovali
Od 28. ledna působí Obvodní oddělení Policie České republiky v nově
opravené budově v Hruškově ulici 152, dříve sídle Dopravního inspektorátu
Policie ČR. Dopravní inspektorát se naopak přestěhoval do objektu okresního
ředitelství policie v ulici Kosmonautů. Občané města tak budou mít na obvodní
oddělení podstatně blíž.

Přednáška v galerii
Městská knihovna Boženy Němcové, Muzeum Chodska a Galerie bratří
Špillarů uspořádaly u příležitosti 200 let od narození dramatika Josefa Kajetána
Tyla ve čtvrtek 31. ledna v 17 hodin v galerii přednášku profesora Viktora
Viktory „Josef Kajetán Tyl aneb Poslední Čech“. Na to, že Tyl žil krátký čas i
v Domažlicích, upomíná pamětní deska na náměstí. Domažlice se ale
k „chudému komediantovi“ nezachovaly příliš přívětivě, ačkoli i zde se našli lidé,
kteří v nouzi pomohli.

Divadla a koncerty:
Pořadatel městské kulturní středisko ve velkém sále MKS v 19.30 hod.:
pondělí 28. ledna
ZASNĚŽENÁ ROMANCE - SWINGOVÝ MUZIKÁL GLENNA MILLERA
Rodinná komedie s černým divadlem
Agentura Marcus Praha, režie Pavel Trávníček
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Únor
Idioti na plavbě kolem světa
Environmentální informační centrum Domažlice uspořádalo ve čtvrtek
14. února od 18 hodin v jídelně Gymnázia J. Š. Baara přednášku s promítáním
filmu a s tombolou nazvanou Idioti na plavbě kolem světa. O svém mořském
putování vyprávěl Ivan Orel, autor stejnojmenné knihy a účastník pětiletého
putování světovými oceány.

Třešničkový ples
Plesů v posledních létech ubylo opravdu citelně. Doby, kdy si pořadatelé
museli zadávat sál už rok předem, jsou nenávratně pryč. Střední generaci,
vychovanou na diskotékách, plesy nelákají a mladé už vůbec ne. Existuje ovšem
pár „stálic“, které své věrné návštěvníky přilákají rok co rok. Patří k nim i
Třešničkový ples, který každoročně pořádá KSČM. Letošní se konal v pátek
15. února v městském kulturním středisku.

Dětský karneval
V sobotu 16. února patřilo městské kulturní středisko dětem. Pionýrská
skupina Mír pro ně připravila pestrý karnevalový rej.
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Zdobí radnici
Osmnáct obrazů z obrazového depozitáře Muzea Chodska zdobí na
základě smlouvy o výpůjčce mezi městem a muzeem, kterou schválila městská
rada, prostory domažlické radnice. Jde o díla Jaroslava a Karla Špillarových,
Františka Michla, Jana Paroubka, Ludmily Jiřincové a dalších výtvarníků se
vztahem k našemu městu.

Prodejna UNICOS
Od 18. října loňského roku nabízí svoje služby zákazníkům prodejna
UNICOS ve Vodní ulici č. 29. Prodejna je pobočkou NJK UNICOS s.r.o., který je
součástí první české sítě na mobilní elektroniku. V tomto měsíci obdržely
domažlické domácnosti přehled zboží, které prodejna nabízí. Jak se zdá,
především domažlickým prodejcům mobilů přibyla ve Vodní ulici čiperná
konkurence.

Masopustní veselice
Vedení Městského centra sociálně rehabilitačních služeb připravilo
v obou svých domech pro seniory Masopustní veselici, aneb Přijďte s námi
oslavit Masopusta. V penzionu v Břetislavově ulici se masopustní zábava konala
7. února, k tanci i k poslechu hrál p. Tichota, v domě v Baldovské ulici se
„masopust“ konal ve čtvrtek 14. února, od 14 hodin, k tanci a k poslechu hrál
p. Beran,

Rybářský ples
pořádala v sobotu 23. února v městském kulturním středisku místní
organizace svazu rybářů.
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Seminář KOŘENOVÉ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD
Environmentální informační centrum Domažlice uspořádalo 27. února
od 18 hodin v jídelně domažlického gymnázia seminář Kořenové čistírny
odpadních vod.

Ostrov Jáva s Jaroslavou Wollerovou
Přednáška Jaroslavy Wollerové s promítáním fotografií o exotickém
ostrově, „zahradě Východu“, známém z mnoha dobrodružných filmů, se konala
ve čtvrtek 28. února od 17 hodin v Galerii bratří Špillarů. Pořádaly ji Městská
knihovna Boženy Němcové, Muzeum Chodska a Galerie bratří Špillarů.

Divadla a koncerty:
Pořadatel městské kulturní středisko ve velkém sále MKS v 19.30 hod.:
čtvrtek 14. února
Koncert v rámci předplatného
JAROSLAV SVĚCENÝ, housle
JITKA NAVRÁTILOVÁ, cembalo
úterý 19. února
Divadelní představení v rámci předplatného
Alma de Groen: MRCHY ANEB ŘEKNI MI PRAVDU O SVÉ LÁSCE
pátek 22. února v 21:00
Klubová scéna
ABRAXAS
Slávek Janda – kytara, zpěv, Mirek Imrich – zpěv, Ivan Pelíšek – bicí, Zdenda
Chládek – baskytara, zpěv
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Březen
Ples policie
Dalším z plesů letošní plesové sezóny v městském kulturním středisku byl
v sobotu 1. března ples policie.

Veřejná rozhlasová nahrávka
Dárek k rozhlasovému jubileu pro ty, kteří svým životem dokazují, že svět
je dobré místo k pobytu, nahrával Český rozhlas v pondělí 3. března od 19 hodin
ve velkém sále MSK Domažlice. Účinkujícími veřejné rozhlasové nahrávky
Českého rozhlasu 2 Praha byli kytarista Josef Fousek, Jana Štěpánkové, Antonín
Konrády, Zdeněk Bláha, Josef Nejdl st. a Domažlická dudácká muzika.
Moderoval Vladimír Bernášek. Stanice Praha tento zábavný pořad vysílala
23. března od 11.05 hodin.

10. Chodský bál
Na jubilejním 10. Chodském bálu se v sobotu 8. března sešli milovníci
chodského národopisu z celého Chodska. K tanci jim zahrála dechová hudba
Dupalka pod vedením Michala Jansy, dále vystoupily Konrádyho dudácká
muzika, Domažlická dudácká muzika, mužský pěvecký sbor Haltravan z Klenčí,
Chodský soubor Mrákov, Národopisný soubor Postřekov a sólistky Jana Hojdová
a Marie Freiová.
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Výstava v Galerii bratří Špillarů
Ve středu 5. března se v Galerii bratří Špillarů uskutečnila vernisáž
výstavy originálů obrazů vedoucího galerie Václava Siky, kterými ilustroval
knihu indonéských pohádek a bajek spisovatelky Marie Rivai „Smaragdové
ostrovy“. Výstavu pořádali velvyslanectví Indonéské republiky v ČR, Muzeum
Chodska a Galerie bratří Špillarů. Vernisáže se zúčastnili zástupci indonéského
velvyslanectví v čele s kulturním atašé velvyslanectví Azisem Nurwahyudim,
autorka knihy a zástupce nakladatelství Petrklíč, které knihu vydalo. Přijela i
skupina obyvatel Křenov, kde má spisovatelka Marie Rivai chalupu. Knihu
Smaragdové ostrovy představil dr. Juraj Himal. Sikovy ilustrace doslova září
jasnými barvami, které mají divákovi přiblížit bohatství barev ostrovů Indonésie.
Výtvarník podle svých slov dlouho hledal vhodný druh barev k dosažení
žádaného efektu. Nakonec použil speciální americké akryly. Obrazy Václava Siky
doplňují loutky „wayang“.

Sokolské Šibřinky
se konaly v neděli 9. března od 14.30 hodin v Sokolovně.

Udělení pamětní medaile
Město Domažlice vydalo před časem edici městských pamětních medailí.
Jejich udělením chce mimo jiné ocenit ty občany města, kteří se nějak zasloužili
o jeho rozvoj. Prvním, kdo pamětní medaili obdržel, je bývalý primář
chirurgického oddělení domažlické nemocnice MUDr. Václav Novák, CSc. Jeho
zásluhou získalo chirurgické oddělení domažlické nemocnice pověst vynikajícího
odborného pracoviště, která daleko přesáhla hranice města. Ocenění předali
panu primáři na malé slavnosti v zasedací síni radnice v sobotu 8. března
zástupci města v čele se starostou Ing. Miroslavem Machem. Blahopřát přišli
bývalí spolupracovníci z nemocnice. K nim se přidal i dudák Antonín Konrády.
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MUDr. Novákovi, který miluje hru na dudy a sám na ně hraje, zahrál a zazpíval
několik chodských písniček.
MUDr. Václav Novák CSc. se narodil 5. srpna 1932 v Dubu u Prachatic.
Po absolutoriu prachatického gymnázia byl přijat ke studiu na lékařské fakultě
UK v Plzni, kterou ukončil promocí v roce 1957. Od 1. ledna 1962 se stal
sekundářem Chirurgické kliniky Fakultní nemocnice v Plzni. Od srpna 1968 do
srpna 1969 působil na Chirurgické klinice Coloradské univerzity v Denveru.
V létech 1974 – 1982 byl primářem chirurgického oddělení okresní
nemocnice ve Stodě, od 1. ledna 1983 se stal primářem chirurgického oddělení
domažlické nemocnice, kde působil až do 29. 4. 1997 kdy musel ze zdravotních
důvodů práci ukončit.

Autobus se převrátil mimo silnici
Na Babyloně havaroval v půl jedné v noci na středu 12. března zájezdový
autobus. 47 osob, žáci Vyšší odborné školy, Obchodní akademie a Střední
zdravotnické školy z Domažlic a jejich doprovod, v něm cestovalo na lyžařský
zájezd do rakouských Alp. Autobus se převrátil na bok a zůstal tak ležet, jeho
pasažéři museli rozbít zadní okno, aby se dostali ven. Havárie se naštěstí obešla
bez těžších zranění, do domažlické nemocnice převezly sanitky dvanáct
studentů pouze s lehkými poraněními. Neštěstí se stalo na rovném úseku silnice.
Na rovince na Babyloně dával řidič do přehrávače DVD a při tom strhl řízení.
Podle prohlášení pedagogů se řidič autobusu už před odjezdem přiznal, že
takový autobus ještě nikdy neřídil a nemá s ním zkušenost.

Zvýšení poplatků v jeslích
Městské zastupitelstvo schválilo zavedení příspěvku na provoz jeslí, který
budou od 1. května platit rodiče „jeselských“ dětí. Dosud rodiče platili pouze
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29 korun denně na stravu, nyní k této částce přibude provozní poplatek 35 Kč za
dítě pro domažlické občany a 60 Kč pro „přespolní“ denně.

Mateřské centrum Kráčmerka
V galerii domažlického plaveckého bazénu začalo tento měsíc působit
nové mateřské a rodinné centrum Kráčmerka. Pro informaci městské veřejnosti
uspořádalo ve dnech 27. – 28. března den otevřených dveří. Mateřská centra
sdružují převážně mladé maminky na mateřské dovolené. Připravují pro ně
zajímavé programy, zaměřené na celou řadu otázek péče o zdravý vývoj dítěte i
na rodinu a její současné problémy. Nabízejí také krátkodobé hlídání dítěte,
když matka potřebuje zajít například k lékaři a podobně. Program i služby si
zařizují maminky samy.

Výstava obrazů
Výstava obrazů pana Karla Maříka je od tohoto měsíce až do srpna
instalována v jídelně Městského centra sociálních služeb v Baldovské ulici.
Veřejnosti je přístupná od pondělí do pátku od 10.30 do 18 hodin.

Přednáška Voda aneb všechno, co jste chtěli vědět o vodě a báli jste
se zeptat
Environmentální informační centrum Domažlice připravilo v rámci svých
pravidelných přednášek na čtvrtek 13. března od 18 hodin přednášku Voda
aneb všechno, co jste chtěli vědět o vodě a báli jste se zeptat. Přednáška se
konala v jídelně domažlického gymnázia, přednášel RNDr. Jindřich Duras, Ph.D.,
Povodí Vltavy, závod Berounka.
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Hory, sopky, draci Indonésie
Další díl přednášky Jaroslavy Wollerové, věnované Indonésii, uspořádaly
v Galerii bratří Špillarů domažlická knihovna, muzeum a galerie ve čtvrtek
13. března.

Výstava v Muzeu Chodska
V pátek 28. března v 17 hodin měly v Muzeu Chodska vernisáž dvě
zajímavé

výstavy.

Výstava

Zaniklé

vesnice,

pořádaná

ve

spolupráci

s Nakladatelstvím Českého lesa, mapuje zhruba 50 vsí, vesměs s německým
obyvatelstvem, které za poslední století zanikly v příhraničních oblastech
bývalého domažlického okresu. Druhá výstava představila pod názvem
„Elegance a jemnost drátu, aneb drátenické řemeslo zdaleka není zapomenuto“
práce Dany Soukupové. Vernisáž byla zároveň zahájením letošní muzejní
sezóny.

Vaříme z biopotravin aneb je to snadné...
tak zněl název dalšího ze seminářů environmentálního informačního
centra Domažlice, který se konal v pátek 28. března od 17 hodin v kuchyňce
Základní školy Komenského 17 v Domažlicích.

Hasiči opět vybíhali věž
Hasičská soutěž o nejrychlejší zdolání domažlické věže s dvanáctikilovou
hasičskou výzbrojí na zádech se v sobotu 29. března konala už po páté. O tom,
že ani po pěti létech neztratila na přitažlivosti, spíše naopak, svědčí skutečnost,
že se letos k účasti přihlásili závodníci z devatenácti českých a tří německých
sborů.
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Ceny bytů a nájmy v Domažlicích
Institut regionálních informací zveřejnil v tomto měsíci ceny bytů a
nájmů ve všech 72 bývalých okresních městech republiky. Domažlice se umístily
ve středu pomyslného řebříčku měst. Pro srovnání uvádím ze statistiky i ceny ve
dvou sousedních městech
Domažlice

Klatovy

Tachov

937 000 Kč

1 154 000 Kč

993 000 Kč

Tržní nájemné

70 Kč/m2

80 Kč/m2

71 Kč/m2

Regulované nájemné

24 Kč/m2

24 Kč/m2

24 Kč/m2

Cena třípokojového bytu

Výzva římskokatolické farnosti
Římskokatolická farnost Domažlice se obrátila ke všem občanům města,
věřícím i nevěřícím s výzvou pomoci získat finanční prostředky na celkovou
rekonstrukci poutního kostela svatého Vavřince na Veselé hoře. Předpokládané
náklady na obnovu střechy a fasády kostela činí zhruba 1 milion 450 tisíc korun.
Městská komise státní památkové péče doporučila zařazení kostela do
programu Podpora obnovy kulturních památek (mimo památkové rezervace a
zóny) s navrženým příspěvkem státu ve výši 1 milion Kč.

Divadla a koncerty:
Pořadatel městské kulturní středisko ve velkém sále MKS v 19.30 hod.:
pátek 7. března v 9.30 hodin
Divadelní pohádka pro mateřské školy a I, stupeň základních škol
DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ

úterý 18. března
divadelní představení v rámci předplatného
ANI PO KOLENOU SE NEVRACEJ ANEB PUDL A MAGNOLIE
autorské představení Stanislava Remundy a Ivy Janžurové
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čtvrtek 20. března
koncert v rámci předplatného
JURIJ KRUGLOV, bas
IRINA KONDRATĚNKO, klavír

pátek 28. března ve 21 hodin
Klubová scéna
DAVID KRAUS A JEHO HUDEBNÍ SKUPINA
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Duben
Domažlice mají nejlepší webové stránky v kraji
V soutěži Zlatý erb o nejlepší webové stránky měst a obcí získaly
Domažlice první místo v rámci Plzeňského kraje a druhé místo v kategorii
nejlepší elektronická služba. Ceny pro město převzali za účasti hejtmana
Plzeňského kraje MUDr. Petra Zimmermanna od pořadatelů soutěže
místostarosta Pavel Wolf spolu s pracovníky informačního odboru města Ing.
Ivanem Pavlem a Petrem Vondrašem.

Setkání se spisovateli
PhDr. Otakarem Chaloupkou a Janou Divišovou připravila pro svoje
čtenáře ve čtvrtek 3. dubna městská knihovna. Spolupořadateli akce, konané od
17 hodin v galerii, byly Muzeum Chodska a Galerie bratří Špillarů.

Odemykání České studánky
Českou studánku odemykali letos turisté 5. dubna. Účastnilo se ho 400
osob. Turisté mezi sebou přivítali poslance sněmovny PČR Jana Látku,
poslankyni Mgr. Marvanovou, senátorku JUDr. Rippelovou, předsedu KČT
Plzeňského kraje Ing. Zikmunda, starostu města Domažlic Ing. Macha, ředitele
Městských lesů Domažlice Ing. Bendu, předsedu Waldverein Furth im Wald W.
Spiesse a další. Poslanec Látka předal při této příležitosti turistům 3000 Kč na
opravu Kurzovy věže. Studánku odemykali starosta Domažlic Ing. Miroslav
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Mach, senátorka JUDr. Jiřina Rippelová a předseda Waldverein z Furthu Walter
Spiess. Účastníci této oblíbené jarní slavnosti turistů se pak sešli v Chodově na
společném posezení, které zpestřily svým vystoupením ženy Sokola Domažlice a
penzionu v Baldovské ulici.

Začínáme s internetem
8. dubna uspořádala domažlická knihovna ve své internetové studovně
tříhodinové školení „Začínáme s internetem“. Školení bylo určeno začátečníkům,
kteří se chtějí naučit s internetem pracovat.

Módní přehlídka
Módní přehlídku DS MODELS - JARNÍ MÓDNÍ KOKTEJL pořádalo ve
čtvrtek 10. dubna v 19.30 hodin ve svém velkém sále městské kulturní středisko.
Moderoval Petr Berka.

Taneční akademie
Ve středu 23 dubna v 15.30 a v 17 hodin se v sále městského kulturního
střediska představil domažlické veřejnosti Dance Team Venduly Hruškové
působící při Základní umělecké škole Domažlice. Na taneční akademii účinkovali
tanečníci od 5 let až po dospělé. Diváci shlédli ukázky klasického baletu,
moderního a jazzového tance, hip-hopu, orientálních tanců i aerobiku.

Kolik stála digitalizace
Přechod z analogového na digitální vysílání televizního signálu stál
každou domácnost na Domažlicku zhruba 2 878 korun. Uvedl to internetový
server DigiZone.cs, který vycházel z výsledků průzkumu, uskutečněného pro
Český telekomunikační úřad agenturou GfK.
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První problémy s Kauflandem
Několikaletý boj domažlického občanského sdružení Tusta se společností
Kaufland o výstavbu jejího supermarketu v prostorách bývalého domažlického
pivovaru skončil porážkou Tusty. Kaufland začal stavět a už jsou tady první
problémy. Náklaďáky, které vyjíždějí ze stavby na silnici v Komenského ulici,
vyvážejí na svých kolech na silnici nánosy bahna, které se pak mění na
všudypřítomný prach. Situace došla tak daleko, že se jí po stížnostech občanů
musely zabývat vedení města a jeho stavební úřad. Pokud Kaufland nezjedná
nápravu, hrozí mu až zastavení stavby. Doufejme jen, že po prvním problému
kolem sporného supermarketu nebudou následovat i problémy další.

Přednáška Tomáše Halíka
V pátek 15. dubna se v refektáři augustiniánského kláštera konala
přednáška Mons Tomáše Halíka na téma „Náboženství dnes“. Přednášku
doplnila Halíkova autogramiáda. Rodina Tomáše Halíka pochází z Domažlic, kde
se jeho předkové angažovali ve správě věcí veřejných už od počátku 19. století.
O Halíkově oblibě v Domažlicích svědčí skutečnost, že se jeho přednášky
zúčastnilo přes sto posluchačů, což je ve srovnání s jinými přednáškami počet
poměrně vysoký.

Domažlicko napadla varróza včel
Nemilé překvapení zažili po zimě mnozí včelaři na Domažlicku i
v samotných Domažlicích. Zhoubná včelí nemoc varróza, vyvolaná roztočem
Varia destruktor, je připravila v některých případech i o 100 % včelstev. Pro
včelaře doslova katastrofu prý způsobily teplotní podmínky roku 2007, které na
jedné straně oslabily včelstva a na druhé straně napomohly k přemnožení
roztočů. Podle odhadů odborníků potrvá tři až čtyři roky, než se včelaři dokážou
s letošní pohromou plně vyrovnat.
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Pizzerie U Letňáku
Pizzerie – restaurant U LETŇÁKU rozšířila nabídku služeb o dovoz
hotových pokrmů domů. Jídla si zákazník musí závazně objednat, dovoz po
Domažlicích je zdarma.

V Domažlicích se vyrábí luxusní hotelové nádobí
V průmyslové zóně směrem na Draženov si postavil novou výrobní halu
výrobce luxusního kovového nádobí a vybavení pro hotelové kuchyně a jídelny
německá firma Proher. Hala stála 130 milionů korun. Pracuje v ní zatím 105 lidí,
jejich počet má ale podle plánů firmy v dalších měsících vzrůst až na 280.
S výrobky firmy se domažlická veřejnost mohla seznámit na výstavce, kterou
Proher instaloval na chodbě v mezipatře.

Vyšel Jindřichův slovník
V pátek 11. dubna v 17 hodin se v zasedací síni domažlické radnice
uskutečnil křest Jindřichova Chodského slovníku. Slovník vydala Studijní a
vědecká knihovna Plzeňského kraje u příležitosti 40. výročí úmrtí jeho autora
tak, jak jej sestavil domažlický pedagog a ve svém čase známý představitel
domažlického kulturního života, ředitel zdejší zdravotnické školy PhDr. Josef
Kotal. Velkou zásluhu na vydání knihy, která byla po prvé veřejnosti
představena 28. ledna tohoto roku v Plzni u příležitosti konání Puchmajerova
symposia, měl ředitel plzeňské studijní knihovny PhDr. Jaroslav Vyčichlo. Tomu
se totiž podařilo dosáhnout zařazení publikace do grantu ministerstva kultury, a
tím získat vstupní část finančních prostředků, potřebných pro její vydání. Na
vydání slovníku dále finančně přispěly Město Domažlice a firma Kdynium a. s.
Kdyně. (Příspěvky: grant Ministerstva kultury 30 000 Kč, Město Domažlice
30 000 Kč, Kdynium 30 000 Kč) Mimo doktora Vyčichla, který se už knížky
nedožil (nečekaně zemřel doslova několik dní předtím, než tiskárnu opustil její
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první exemplář), se o vydání slovníku nejvíce zasloužila dcera dr. Kotala, PhDr.
Blanka Psutková, vědecká pracovnice Západočeské univerzity v Plzni. Slovník
mimo ni redigovali PhDr. Zbyněk Holub, PhDr. Helena Chýlová a PhDr. Marta
Ulrychová.
Ve zcela zaplněné obřadní síni domažlické radnice (sešlo se tolik lidí
z Domažlic i zástupců chodských vsí, že sál byl beznadějné namačkaný a někteří
příchozí museli zůstat stát na chodbě a v přilehlém prostoru) proběhl skutečně
pěkný a důstojný křest. Za vydavatele a zpracovatele knihy se jej zúčastnili
PhDr. Ivanka Horáková, nástupkyně PhDr. Vyčichla ve funkci ředitele Studijní a
vědecké knihovny v Plzni, PhDr. Marta Ulrychová, profesor PhDr. Viktor Viktora
a PhDr. Blanka Psutková, město Domažlice zastupovali starosta Ing. Miroslav
Mach, oba místostarostové Dalibor Kubů a Pavel Wolf a předsedkyně městské
kulturní komise Mgr. Libuše Matějková. Samozřejmě nechyběli zástupci rodin
autora slovníku i jeho zpracovatele Mistra Jindřicha Jindřicha a PhDr. Josefa
Kotala. S historií zpracování slovníku a jeho vydání seznámily přítomné doktorky
Horáková a Psutková, nechyběla ani dudácká muzika a chodské písničky
v podání praprasynovce Mistra Jindřicha Jindřicha, ředitele domažlického
kulturního střediska Mgr. Kamila Jindřicha, který spolu se starostou
Ing. Miroslavem Machem a dr. Blankou Psutkovou – Kotalovou knihu také
pokřtil šampaňským.
Domažlický křest Jindřichova Chodského slovníku byl v pořadí druhým,
krátce před ním, 6. března, proběhl křest knihy v Plzni. Bylo zajímavé sledovat,
že na obou křtech osoba autora slovníku, Jindřicha Jindřicha, jakoby ustoupila
do pozadí a hlavní pozornost se soustředila na jeho zpracovatele, PhDr. Josefa
Kotala. Více v Plzni, méně v Domažlicích. Po pravdě řečeno, PhDr. Josef Kotal je
v Domažlicích zcela neprávem opomíjen. Dlouholetý redaktor Domažlického
zpravodaje a místního vysílání rozhlasu po drátě, autor mnoha přednášek a
rozhlasových pořadů věnovaných regionálním osobnostem i autor vynikající
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loutkové pohádky, která se dočkala desítek repríz na domažlické loutkové scéně,
výborný pedagog, se po své předčasné a nečekané smrti dočkal ve městě, pro
které opravdu hodně udělal, jen jedné dvou kratičkých vzpomínek. Snad k tomu
přispěla současná atmosféra, která není nakloněna lidem, kteří se jakkoli
podíleli na kulturním životě v období před rokem 1989. Možná je trochu na vině
i poněkud zvláštní povaha dr. Kotala, se kterým bylo někdy opravdu velice těžké
vyjít

v klidu

(autorka

této

kroniky

nejprve

Kotalova

žákyně,

pak

spolupracovnice, by o tom mohla vyprávět). Jisté je, že rodina Kotalova toto
„zapomnění“ oprávněně těžce nese a že je to vůči panu „DrKotalovi“, jak se mu
ve městě říkávalo, i hodně nespravedlivé. Jestliže bylo vydání slovníku zároveň
částečnou rehabilitací dr. Kotala, pak všichni zúčastnění zaslouží i za tento fakt,
nejen za slovník, plné poděkování.
Technické údaje o knize:
Jindřich Jindřich: Chodský slovník
Sestavil Josef Kotal
Redakce: Zbyněk Holub, Helena Chýlová, Blanka Psutková, Marta Ulrychová
Vydal: Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
Grafická úprava: Jan Chýla
Vytiskl: Miroslav Kratochvíl
Ilustrace ne obálce: Marie Lacigová
Místo vydání: Plzeň
Rok vydání: 2007
Vydání: první
Počet výtisků: 300
Vzpomínka kronikářky jako pamětnice
Protože jsem, vlastně nechtěně, byla částečným svědkem jednání kolem
vydání slovníku v padesátých létech minulého století, uvádím pro budoucí
badatele svoji vzpomínku, dnes už jako vzpomínku přímého pamětníka:
V létech 1955 – 1960 jsem studovala na Filozofické fakultě UK Praha. Ve
čtvrtém semestru jsem v semináři profesora PhDr. Františka Jílka dostala jako
téma seminární práce zachycení lidové mluvy v Domažlicích. Když jsem
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„seminárku“ odevzdávala, seděla v pracovně profesora Jílka jeho známá, paní
učitelka Hana Skalová. Oba, Jílek i Skalová, která před válkou učila
v Domažlicích, byli velkými ctiteli Domažlic a Chodska, paní učitelka Skalová
byla přítelkyní domažlického hudebního skladatele a národopisce Jindřicha
Jindřicha. „Jen pojďte dál, dcero Domažlic a posaďte se“, zval mne pan profesor
svým starodávným způsobem, „tohle patří k Vaší práci“. Jak jsem pochopila
z dalšího rozhovoru, přišla se paní učitelka Skalová profesora Jílka mimo jiné
zeptat na osud Jindřichova dialektologického slovníku, který už v první polovině
padesátých let lektorovali odborníci z Akademie věd a z naší fakulty.
Předpokládalo se, že slovník vyjde nejpozději u příležitosti Jindřichova
jmenování národním umělcem (1957). Posudky odborných pracovišť prý ale byly
velmi nepříznivé. Jindřichovi vytýkaly především fakt, že nepracoval „čistě“, totiž
že do slovníku zahrnul slova z Domažlic a z Jižních Čech, která se na Chodsku
vůbec nepoužívala, či že slova všelijak přizpůsoboval. Klasická „domažličtina“
neměla s bulačinou nikdy mnoho společného. Ve městě se ale užívalo pár různě
pokroucených slov, převzatých právě z venkovského nářečí. Například slovo
„búťácí“ bylo typicky domažlickým hanlivým označením (nadávkou) pro
obyvatele chodských vsí, kteří místo boty říkali „búty“. Chodové by je sami pro
sebe jistě nepoužívali, přes to však v tehdejší verzi slovníku bylo. Odborníci,
jména jsem po tak dlouhé době zapomněla, prý Jindřichovi doporučovali už na
počátku padesátých let, aby slovník přepracoval, protože ani pojetím
jednotlivých hesel neodpovídá požadavkům, kladeným na dialektologický
slovník, on si prý stojí tvrdohlavě na svém, že nic přepracovávat nebude, a tak
rozhodnutí Akademie věd, která vydala Jindřichovo Chodsko, ač už i k němu byly
z hlediska odborného závažné připomínky, je jednoznačné – slovník autorovi
vrátit, protože se vlastně o slovník nejedná, autor se prý nedržel pravidel ani
skutečnosti, ale upravoval si chodské nářečí podle svého. Paní učitelka Skalová
pak vyprávěla, že z Domažlic ví, že už Jindřichova první spolupracovnice, paní
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učitelka Eliška Přibylová Jindřichovi některé kartičky se všelijak pokroucenými
slovy vyhazovala, on prý je ale umíněně do své kartotéky zase vracel.
O pár let později, v březnu 1962, jsem v Domažlicích po marném shánění
jiné práce nastoupila na místo administrativní síly v tehdy nově ustavené
pobočce Československé společnosti pro šíření politických a vědeckých znalostí,
která měla podle tehdejší terminmologie „sdružovat především nestranickou
inteligenci“. Domažlická pobočka neměla politickou sekci a politickými tématy
se tudíž přímo nezabývala. Měla několik odborných sekcí – literární, historickou,
hudební, zemědělskou a technickou. Úkolem sekcí bylo získávat pro různé
vzdělávací cykly, které byly tenkrát ve velké oblibě (při okresním osvětovém
domě dokonce působila Rada lidového vzdělávání), kvalitní lektory. Vedoucím
literární sekce byl dr. Josef Kotal, který byl i členem sekce historické, čestným
předsedou sekce hudební byl Mistr Jindřich Jindřich. S oběma pány jsem tedy
přicházela do styku služebně, ač s Mistrem Jindřichem jen při řídkých
slavnostních příležitostech. Jednou, nevím už přesně, ve kterém roce, tuším, že
to byl rok 1964 či 1965, jsme byli s metodikem pro hudbu domažlického domu
osvěty Mistru Jindřichovi přát k narozeninám. Chvíli jsme se zdrželi, popili
Mistrovo oblíbené červené vínko, přišla řeč tak na leccos, a také na slovník.
Mistr lál komunistům, že mu ho nechtějí vydat (ti ovšem s odbornou stránkou
věci měli sotva co společného) a druhým, na koho zle „hudroval“, byl dr. Kotal.
Prý využil situace a Jindřichovy důvěry, slovník mu sebral, předělává ho a nechce
mu ho vrátit, protože ho chce vydat sám. Marně jsme se snažili Mistra
přesvědčit, že to tak určitě nebude. Jeho celoživotní umíněnost se s věkem ještě
vystupňovala, a tak jsme raději přešli na jiné téma, aby nás nakonec nevyhodil,
což uměl. Po létech pak Jindřichova spolupracovnice paní Božena Hezká při
kterési příležitosti vyprávěla mému manželovi, který spolu s ní řídil pěvecký sbor
Čerchovan, že spor o slovník se mezi dr. Kotalem a Mistrem Jindřichem táhl až
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do Jindřichovy smrti. Kdo ví, co by oba paličatí pánové řekli tomu, že nyní vyšel
jako jejich společné dílo. Možná by byli docela rádi.
V předmluvě k letošnímu vydání lze najít téměř stejné připomínky, jaké
jsem před léty slyšela z úst svého pedagoga. To, že Chodský slovník není
v podstatě slovníkem dialektologickým, nýbrž pouze záznamem jednotlivých
slov, která Jindřich sesbíral a sepsal, a že tedy je dnes pouze pamětnickým
tiskem, jak uvádí PhDr. Holub, nic nemění na skutečnosti, že je to publikace
užitečná pro všechny budoucí badatele a cenná pro všechny milovníky Chodska
a Domažlic. Díky za ni všem, kdo se o její vydání zasloužili.

Jindřichův slovník je rozebrán
První náklad Jindřichova slovníku byl rozebrán už v době domažlického
křtu knihy. V Městské knihovně Boženy Němcové proto od tohoto měsíce
probíhá subskripce na jeho dotisk. (Ten pak skutečně vyšel ve výši 650
exemplářů.)

Přepadení
V pondělí 28. dubna krátce po 23 hodině přepadl ve Vojtěchově ulici
neznámý pachatel 69letého muže. Přepadený muž musel být po útoku zloděje
hospitalizován v domažlické nemocnici. (P114oznámka kronikářky: tento případ
se policii po asi měsíčním pátrání podařilo objasnit a pachatele přepadení
zadržet; šlo o devatenáctiletého mladíka)

Divadla a koncerty:
Pořadatel městské kulturní středisko ve velkém sále MKS v 19.30 hod.:
úterý 15. dubna
divadelní představení v rámci předplatného
Tomáš Pavlík: KRÁSA Z MOULIN ROUGE
Divadelní společnost Františka Kreuzmanna Praha
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čtvrtek 24. dubna
koncert v rámci předplatného
ČESKÉ DECHOVÉ TRIO
Jiří Hlaváč, klarinet, Vlastimil Mareš, klarinet, Svatopluk Čech, fagot
pátek 25. dubna od 21 hod.
Klubová scéna
JANA KOUBKOVÁ – zpěv
doprovází Trio Vojtěcha Eckerta
sobota 26. dubna
divadelní představení mimo předplatné
Divadlo Járy Cimrmana Praha
HOSPODA NA MÝTINCE
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KVĚTEN
Oslavy osvobození
pondělí 5. května
10.00 hodin
10.30 hodin
11.00 hodin
11.30 hodin
17.00 hodin

položení kytic u Hrobu v dáli na centrálním hřbitově
položení kytic na židovském hřbitově
položení kytic u pomníku obětem nacismu na Chodském
náměstí
položení kytic a věnců u pamětní desky na radnici
položení kytic u pomníku obětem světových válek
v Havlovicích

Kladení květin se zúčastnili zástupci města, v čele se starostou Ing. Machem,
poslanci Jan Látka a Ing. Vladislav Vilímec a zástupci politických stran a
občanských sdružení ve městě.
úterý 6. května - pódium před radnicí
12.00 hodin
vystoupení dechového orchestru Liduška základní
umělecké školy
12.20 hodin
příjezd veteránů na dolní část náměstí
13.00 hodin
slavnostní přivítání
13.15 hodin
vystoupení pěveckého sboru ZUŠ Domažlice
13.30 hodin
koncert Lab bandu Konzervatoře Jaroslava Ježka
14.30 hodin
vystoupení skupiny SAMBALILA (Domažlice - Cham)
15.00 hodin
Na starý kolena band Plzeň
16.30 hodin
koncert dechové hudby Domažličanka, řízené J. Mlezivou
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Májová vycházka rodičů s dětmi
Klub českých turistů připravil jako každoročně i letos na prvomájové
odpoledne od 13.30 hodin májovou vycházku rodičů s dětmi.

Vítání ptačího zpěvu
Česká společnost ornitologická a Městský úřad Domažlice, odbor
životního prostředí pořádaly v neděli 4. května v 5.30 hodin ráno v areálu
městského parku u bývalé nemocnice v Domažlicích před sochou Petra Hany
17. ročník „Vítání ptačího zpěvu“.

Výstava v Galerii bratří Špillarů
Vernisáž výstavy rodiny Stifterů, Alfreda, Georga a Wolfganga
Stifterových „STIFTER x 3“ se uskutečnila v úterý 6. května v domažlické galerii.
Pořádali ji Úřad pro kulturní vztahy se zahraničím spolkové země Horní Rakousy,
Linec, Město Domažlice, Muzeum Chodska a Galerie bratří Špillarů. Úvodní
slovo přednesl dvorní rada, profesor dr. Aldemar Schiffkorn, vedoucí Úřadu pro
kulturní vztahy se zahraničím spolkové země Horní Rakousy. Výstava potrvá do
21. června.

Den pro lepší bydlení
Komerční banka, pobočka Domažlice spolu se svými partnery představila
7. května v prostorách svého sídla zájemcům z Domažlic a okolí novinky
v oblasti vlastnického bydlení, počínaje projekcí, přes vlastní stavbu až k jejímu
financování. Den pro lepší bydlení, jak banka prezentaci nazvala, byl zaměřen
především na úsporné, nízkoenergetické stavby.
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Den Evropy
DEN EVROPY - KONCERT 2008 se konal v pátek 9. května od 18 hodin
v dolní části náměstí. Hlavním hostem koncertu byla skupina Těžkej Pokondr,
mimo ní vystoupily skupina bubeníků Muerta Mente a hudební skupina Relaxis,
celý program zahájilo vystoupení folklorních souborů základní umělecké školy.
Koncert pořádala Kancelář Evropské komise v ČR. Zúčastnilo se ho několik
stovek občanů, kteří zaplnili dobrou polovinu dolní části náměstí. Pořadatelem
Dne Evropy byla Informační kancelář Evropského parlamentu ve spolupráci
s Městským kulturním střediskem Domažlice.

Oslava stých narozenin
V pondělí 12. května oslavila své sté narozeniny paní Alžběta Plichtová z
Domažlic. Pogratulovat ji přišli i starosta města s členkami SPOZ.

Výstavka výtvorů z alobalu
Výstavku výtvorů z alobalu vytvořených v rámci soutěže „O největší
alobalovou kouli“ mohli zájemci shlédnout od 19. do 23. května v přízemí
Městského úřadu Domažlice (budova Komerční banky).

Stavění věže z plastových víček
Nebývalá podívaná se naskytla každému, kdo v úterý 20. května ráno
procházel domažlickým náměstím. 280 dětí z osmi základních škol v Domažlicích
a okolí stavělo v horní části náměstí domažlickou věž z plastových víček. Na
stavbu věže se spotřebovalo téměř půl milionu barevných víček z PET lahví.
Během půlročního sbírání jich ale děti nasbíraly téměř třikrát tolik, 1,3 miliony,
přesně 1 339 391. Mrákovští sesbírali 121 700 víček, Kolovečtí přivezli 250 139
víček, Hostouňští 31 869 víček, Poběžovičtí 123 700 víček, Bělští 67 700 víček.
Děti z Domažlic nasbíraly přes půl milionu víček – základní škola Komenského
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429 600, Msgre B. Staška 293 585, základní škola praktická 21 098 uzávěrů.
Mladí stavitelé se do svého díla pustili skutečně s vervou. Celý obrazec, tvarově
skutečně věrnou napodobeninu věže, včetně výšky 56 metrů a šířky (průměr
věže je 8 metrů) měli hotový za 1 hodinu, 42 minut a 29 sekund. Skládat začali
v 9:07:00 hodin, dílo ukončili v 10:49:29 hodin. Víčková akce bude zapsána do
České knihy rekordů, a to hned dvakrát: jedním rekordem je 1 milion 300 tisíc
nasbíraných víček, druhým pak největší dosud vytvořený víčkový obrazec. Z 2,5
tuny víček modré, žluté, zelené oranžové a červené barvy prý po recyklaci
budou přepravky. Výtěžek z prodeje víček je určen na zakoupení speciální
tříkolky pro handicapovanou šestiletou Alžbětku Suchou z Domažlic.

Kulturní léto 2008
I letos vydalo městské kulturní středisko (MKS) brožurku Kulturní léto
2008. Zájemci o kulturní život města v ní najdou všechny kulturní akce, které
MKS v létě pořádá nebo na kterých se podílí jako spolupořadatel. Brožurka, opět
velmi hezky graficky i obsahově vyvedená a, samozřejmě, bohatý obsah
Domažlického kulturního léta, který představuje, jistě upoutá domácí i
návštěvníky města.

Na pomoc anorektičkám
Kontaktní místo STOP PPP na pomoc anorektikům a anorektičkám
založila s pomocí nadace VIA v Domažlicích Simona Váchalová. Kontaktní místo
funguje od 16. května, sídlí na adrese Komenského 4. Jde o místo prvního
kontaktu pro problematiku poruch příjmu potravy.

Dívka Šumavy
S přehlídkami krasavic toho či onoho místa, povolání, spolků, škol a
podobně se poslední dobou zrovna roztrhl pytel. Kráskám z oblasti Šumavy, do
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které pořadatelé zahrnuli i Domažlicko, ačkoli to geograficky k Šumavě vůbec
nepatří, je určena soutěž Dívka Šumavy. Finálový večer letošního ročníku
proběhl v sobotu 24. května v městském kulturním středisku. Večerem provázeli
Jan Čenský a Iva Kubelková.

Přednáška o Ladislavu Stehlíkovi
Ve čtvrtek 29. května v 17 hodin přednášel v Galerii bratří Špillarů učitel
Středního odborného učiliště Domažlice Mgr. Ivan Nikl na téma „Ladislav
Stehlík. Básník okouzlený domovem“. Přednášku pořádaly: městská knihovna,
Muzeum Chodska a galerie.

Slavnostní otevření Zimního stadiónu v Domažlicích
spojené s vyhlášením Nejlepšího sportovce roku 2007 se uskutečnilo
v sobotu 31. května. Od 10 do 18 hodin probíhal den otevřených dveří, kdy si
občané města mohli stadion detailně prohlédnout. V 18 hodin stadion
symbolicky předali občanům města současný starosta Ing. Miroslav Mach, jeho
předchůdce poslanec Jan Látka a náměstek hejtmana Plzeňského kraje,
poslanec Ing. Vladislav Vilímec. Od 20 do 24 hodin se uskutečnilo první bruslení
veřejnosti.

Lymfatické masáže
Zejména ženám a dívkám, které chtějí být stále krásné je určeno nové
studio lymfatických masáží přístrojem vacupress, které začalo od tohoto měsíce
působit v budově České pošty v ulici Msgre B. Staška 70. Vacupress podle
propagačních letáků odbourává podkožní tuk, odstraňuje celulitidu, zpevňuje
ochablé bříško, stehna a hýždě, omlazuje pleť obličeje a vyhlazuje vrásky,
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odstraňuje váčky pod očima, otoky nohou a ošetřuje akné. Ceny jedné kůry se
pohybují od 180 do 490 korun.

MOTOSPORTKLUB AMK Domažlice
MOTOSPORTKLUB

AMK

Domažlice

plánuje

i

na

letošní

rok

HOBBYRALLYECROSS Chodský čakan. Předpokládá 10 závodů, z nichž dva by se
měly jet jako republikový pohár. První závod se uskutečnil 11. května, poslední,
desátý, je plánován na 4. říjen

Město dětem
Jako obvykle připravily Město Domažlice a městské kulturní středisko
v Domažlicích k Mezinárodnímu dni dětí zábavné odpoledne pro děti MĚSTO
DĚTEM. Konalo se v pátek 30. května od 14 hodin v letním kině. Program zahájil
starosta města Ing. Miroslav Mach. Na děti čekaly kolotoč, houpačky,
skluzavka, skákadlo, diskotéka, soutěže pořádané Domem dětí a mládeže
v Domažlicích, sdružením PIONÝR, Mateřským centrem Benjamínek a Rodinným
mateřským centrem Kráčmerka. Od 18 hodin pak v letním kině vystoupil
studentský dechový orchestr Univerzity Wisconsin z River Falls, řízený
profesorkou Kris Tjornehoj.

Severní obchvat města opět ve hře
O tom, že Domažlice nutně potřebují obchvat, který by ulehčil dopravou
přesycené centrální části města, se hovoří už minimálně od doby, kdy se jedné
zimní noci na náměstí propadly tři domy do sklepení, která jako králičí nory
podrývají celou historickou část města. A vlastně možná ještě déle. Prvními, kdo
s myšlenou severního obchvatu přišli, prý byly němečtí projektanti za druhé
světové války. Severní obchvat figuroval v územním plánu města a ve všech jeho
aktualizacích od roku 1965. K realizaci ovšem nikdy nedošlo. Po roce 1989, když
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se začal zpracovávat územní plán nový, přešel tehdejší projektant na variantu
jižní. Chtěl se tak vyhnout složitému terénu na severní straně města. Nyní se
radnice i Ředitelství silnic a dálnic k severní variantě obchvatu vracejí, pouze
s tím rozdílem, že obchvat by nezačínal na Dolejším předměstí, jak se původně
plánovalo, ale už zhruba u Smolovského rybníka, aby se vyhnul terénním
nerovnostem. Studie severní varianty obchvatu by měla být hotova do konce
letošního roku.

Hudba na náměstí
V neděli 4. května se od 14 do 16 hodin uskutečnil na domažlickém
náměstí mimořádný promenádní koncert, na kterém zahrála pod taktovkou
Nicole Vercoulen holandská dechová hudba Krajovjanka, která hraje českou a
moravskou dechovou hudbu.

Hudba na radnici
V neděli 4. května od 18 hodin vystoupila na schodech radnice před
obřadní síní pěvecká skupina SINGTET Slávka Vrby.

Divadla a koncerty:
Pořadatel městské kulturní středisko ve velkém sále MKS v 19.30 hod.:
čtvrtek 15. května
Divadelní představení v rámci předplatného
Pierre Barullet, Jean-Pierre Grédy: ČTYŘI POKOJE DO ZAHRADY
Detektivní komedie v podání herců Umělecké agentury Česká Lípa
středa 21. května
IV. abonentní koncert
Klavírní recitál IVANA KLÁNSKÉHO
středa 21. května dopoledne
VEČERNÍČEK A JEHO KAMARÁDI
dvě divadelní představení pro mateřské školy
čtvrtek 22. května od 21 hodin
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Klubová scéna
Pavel Fajt – Drum Trek II.
Koncertní sólo na bicí nástroje
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ČERVEN
Den s Deníkem
Domažlický deník uspořádal ve středu 4. června v 15.30 na náměstí Den
s Deníkem v Domažlicích. Jeho záměrem bylo tlumočit názory občanů města na
to, jaké jsou Domažlice dnes. Pro návštěvníky svého dne připravil Domažlický
deník i soutěž o luxusní automobil, soutěže pro děti i dospělé a vystoupení žáků
Základní umělecké školy v Domažlicích. A co podle Domažlického deníku vidí
občané jako největší problémy života ve městě? Nepořádek v ulicích, přemíru
vietnamských obchodů se stejným sortimentem na náměstí, neúnosnou
frekvenci dopravy v centru města, nadbytek supermarketů s potravinami a
naprostou absenci obchodů s konfekcí či obchodu typu OBI, chátrání plaveckého
bazénu a areálu staré nemocnice, prostituci.

Zemřel Jiří Hana
Ve čtvrtek 5. června 2008 zemřel ve věku 92 let emeritní dlouholetý
ředitel Muzea Chodska, čestný občan Domažlic, pan Jiří Hana.
Jiří Hana se narodil 29. května 1916 v rodině zdejšího obchodníka. Byl
prasynovcem známého domažlického starosty, milovníka zdejší historie a
mecenáše všech kulturních aktivit ve městě, Petra Hany. Po maturitě na
domažlickém gymnáziu (1935) se z existenčních důvodů (hospodářská krize)
vyučil obchodním příručím. Ještě za studií dělal korektora Domažlických novin.
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Těsně před válkou začal pracovat jako úředník městského úřadu, zajímal se
o kulturní dění ve městě. Po abdikaci učitelky pí Kitzbergerové na funkci
jednatelky městské knihovní rady nastoupil na její místo a po zatčení městského
knihovníka Adolfa Hudce v tak zvané Smudkově aféře byl v letech 1940-1941
knihovníkem domažlické městské knihovny. Po válce zastával ještě nějaký čas
místo úředníka městského úřadu, působil při výdeji potravinových lístků, od
počátku padesátých let (1950) byl až do odchodu na odpočinek v roce 1976
ředitelem Muzea Chodska. Stál u kolébky řady kulturních aktivit ve městě i na
celém Chodsku.
21. 6. 2006 schválilo zastupitelstvo města pro Jiřího Hanu udělení
čestného občanství (více k životopisu viz kronikářský zápis z června 2006).
S Jiřím Hanou odešla jedna z posledních výrazných postav kulturního
dění ve městě v padesátých a šedesátých létech minulého století.

Výstava v Schönsee
Muzeum Chodska ve spolupráci s Centrem Bavaria Bohemia Schönsee
uspořádaly v sídle Centra v Schönsee výstavu „Zvyky Chodska”. Vernisáž se
uskutečnila 5. června v 18 hodin, výstava trvala do 29. června.

Vítání léta
uspořádaly TJ Sokol Domažlice a Městské centrum sociálně rehabilitačních
služeb-Domov pro seniory ve čtvrtek 12. června od 15 hodin v jídelně Městského
centra v Baldovské ulici.

DNY ZDRAVÍ S VZP
tak se jmenovala akce, kterou Všeobecná zdravotní pojišťovna uspořádala
12. června na náměstí před kostelem. Zájemci si při ní mohli nechat změřit
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krevní tlak a hladinu cholesterolu v krvi. Obdrželi také řadu informačních
materiálů o tom, jak pečovat o své zdraví.

Domažlický deník v roli bulváru
V sobotu 14. června ráno byly domažlické novinové stánky doslova
v obležení. Na dračku šel Domažlický deník. Člověk by myslel, že proto, že právě
ten den vyšlo DVD s prvním dílem Karafiátových Broučků v nezapomenutelné
animaci Jiřího Trnky. A zle by se spletl. Kdepak Karafiát či Trnka. Lákala titulní
strana krajské mutace deníku s velkou fotografií poslance a bývalého
domažlického starosty Jana Látky, kterak se svojí přítelkyní, rovněž poslankyní,
sleduje o Chodských slavnostech šermíře, a k tomu rozsáhlý článek o průběhu
rozvodového soudu manželů Látkových. Občané prý mají být o životě svých
volených zástupců informováni. Nic proti tomu, ale když už musí vědět i o jejich
rozvodech, stačila by snad v rámci dobrého vkusu stručná zpráva. Ta by ovšem
novinám náklad nezvedla a na finanční profit je dnes nějaký dobrý vkus i se
svým Guthem-Jarkovským krátký.

Den s integrovaným záchranným systémem
Pod záštitou Města Domažlic se v pátek 14. června konal na parkovišti u
kostela U Všech svatých pod Škarmanem tradiční den s policií, hasiči a
záchranáři. Návštěvníci, převážně žáci základních a středních škol z Domažlic a
okolí, se měli možnost seznámit s ukázkami techniky a vybavení všech složek
integrovaného záchranného systému a dozvědět se podrobnosti o jeho
působení. Během dopoledne proběhlo na parkovišti také okresní kolo soutěže
Malý záchranář, do kterého se přihlásily týmy deseti základních škol bývalého
domažlického okresu. Do krajského kola se probojovala družstva základních škol
z Bělé a z Mrákova. Ceny vítězům předal starosta Domažlic Ing. Miroslav Mach
spolu s místostarostou Pavlem Wolfem.
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Cirkus ve městě
sice občas bývá i v přeneseném smyslu tohoto slova, ale tentokráte se
jedná o cirkus opravdový. Do Domažlic zavítal ve čtvrtek až sobotu 12. – 15.
června německý cirkus „Velký cirkus Kaiser“. Svůj stan rozbil na Sokolišti a stal
se, samozřejmě, zážitkem především pro malé diváky

Sicilský večer
Městské kulturní středisko a restaurace Konšelský šenk uspořádaly
v pondělí 16. června od 20 hodin v Konšelském šenku SICILSKÝ VEČER. Podávaly
se sicilské speciality, hosty celý večer bavila kapela ze Sicílie L´ Orchestrina.

Alobalová soutěž
V obřadní síni městské radnice se ve středu 18. června uskutečnilo
vyhlášení výsledků XV. ročníku soutěže města Domažlic „O největší alobalovou
kouli“. Do soutěže se zapojilo 103 jednotlivců a 49 kolektivů. Všichni dohromady
nasbírali 620,3 kg hliníku.

Věnováno cyklostezce Domažlice - Babylon
Město Domažlice rozšířilo sérii propagačních skládanek, věnovaných
Domažlicím o další informační materiál, tentokrát věnovaný cyklostezce
Domažlice – Babylon. Hlavní část skládačky tvoří přehledná mapka cyklostezky,
doplňuje ji několik fotografií a stručný text.

Historická krčma U Meluzíny
Pěknou pohlednici, věnovanou historické krčmě U meluzíny, aneb, jak
praví předmětná pohlednice Peleši lotrovské ve městě Domažlicích, vydalo
nakladatelství Českého lesa. Majitel nakladatelství a zároveň krčmy Zdeněk
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Procházka opět dokázal, že umí využít historie ve prospěch současnosti.
Pohlednice se líbí a je o ni zájem.

Výročí STAFIKA
Ve středu 25. června oslavila 18 let svého trvání stavební společnost
bratří Kohoutů STAFIKO. Na svoji oslavu, která se konala od 13 do 17 hodin
v areálu STASFIKA v Petrovické ulici pozvala firma i domažlickou veřejnost.

Recitál Eduarda Bayera
V atriu Chodského hradu vystoupil ve středu 25. června od 21 hodin se
svým recitálem houslista Eduard Bayer. Spolu s ním se domažlické veřejnosti
představil violoncellista Jan Ryska.

Výstava v Galerii bratří Špillarů
V galerii vystavoval od 26. června do 31. srpna svoje práce Jiří Ladocha.
Výstava s názvem „Deux demis, s´il vous plait“ měla vernisáž ve čtvrtek
26. června. Uvedl ji Mgr. Marcel Fišer, ředitel Galerie Klatovy/Klenová.

Nové domažlické muzeum
Domažlický modelář Jaroslav Šimáček zřídil v garáži svého rodinného
domu v Máchově ulici malé železniční muzeum. Jeho hlavními exponáty jsou
modely se vztahem k železnici: vlaky, nádraží, železniční trati, kterých má rovné
tři stovky a na dalších pracuje. Muzeum je možné navštívit denně od 10 do 18
hodin. Domažlice tak mají další atraktivní podívanou.

Hudba na náměstí
neděle 1. června od 18 hodin u kašny
promenádní koncert dechové hudby
HORALKA
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kapelník Josef Kubalík
Dechovou hudbu HORALKA založil vojenský muzikant Karel Bastian spolu
s předchozím kapelníkem Václavem Wiesnerem. Od letošního roku převzal
vedení kapely Josef Kubalík.

Hudba v rajské zahradě
Letošní koncerty v rajské zahradě kláštera augustiniánů zahájil ve středu 11.
června ve 20 hodin
UČITELSKÝ KONCERT ZUŠ DOMAŽLICE
Na koncertu zazněla díla skladatelů různých hudebních epoch, na závěr zahrál
učitelský orchestr řízený Václavem Cibulkou.

Vítání léta hudbou
V pátek 20. června ve 20 hodin přivítalo domažlické hudební publikum léto
koncertem
TOMÁŠ LINKA & PŘÍMÁ LINKA
40 let na prknech, která znamenají Country. Vzpomínka na Michala Tučného.

Přivítejte prázdniny
Letošní prázdniny uvítal v pátek 27. června od 15 hodin v letním kině koncert
regionálních rockových kapel
PŘIVÍTEJTE PRÁZDNINY aneb rozloučení se školním rokem s domažlickým
rockem
V programu vystoupily kapely KILL THE PAIN, DRSNÁ DEKA, BONA VIA,
AMBROZIE, JAKOBIČ, TRAMBUS a jako host od 21.15 hodin BÁRA ZEMANOVÁ
se svojí skupinou.
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ČERVENEC
Hodeta končí
Pokusy o záchranu domažlické textilní továrny Hodeta definitivně
zkrachovaly a spolu s tím zmizela i naděje jejích téměř 150 zaměstnanců, či
přesněji zaměstnankyň na záchranu jejich pracovních míst. Za krachem Hodety
je prý silná koruna, která nebývale posílila vůči euru. Příčiny problémů Hodety
jsou však staršího data, než je silná koruna. Podle řady odborníků doplatila
Hodeta, stejně jako jiné podobné továrny, na nesmyslné a zbrklé opuštění
východních trhů na počátku devadesátých let. Že toto vyklizení východních trhů
bylo chybou, která se nám krutě vymstila, vidíme v řadě průmyslových odvětví,
nejen u textilek. Čeští podnikatelé tak dnes pracně a v silné konkurenci znovu
pronikají na trhy, na kterých jsme kdysi byli zavedenou značkou a které po
našem odchodu promptně obsadily firmy ze zemí na západ od naší hranice.

Alkohol příčinou odvolání lékaře
MUDr. Vratislav Beneš, uznávaný pediatr s výbornými výsledky ve svém
oboru, který byl 17 let primářem dětského oddělení domažlické nemocnice a
v této nemocnici působí už třicet let, musel místo přednosty oddělení opustit.
Důvodem jeho odvolání byl alkohol, kterému lékař podlehl.
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TUSTA VITREA
Po sympoziu dřevařském a keramickém hostily letos Domažlice ve dnech
2. až 5. července sympozium sklářské – TUSTA VITREA čili Domažlice skleněné.
Prostranství před Chodským hradem a atrium hradu se na několik dní změnily
ve sklářskou dílnu, v níž se zájemci mohli seznámit s foukáním skla a jeho
zušlechťováním – rytím, broušením, malováním, výrobou vitráží a vinutých perlí
a s výrobou skleněných vánočních ozdob a dřevěných forem. Ukázky řemesla
doplnil prodej hotového zboží na sklářském trhu v zahradě hradu. Partnerem
Městského kulturního střediska Domažlice byla při pořádání sympozia Vyšší
odborná škola sklářská z Nového Boru. Vedoucím sympozia byl Ing. Petr Šámal.
Celá akce měla připomenout i sklářskou tradici Domažlicka, zejména zdejšího
příhraničí. O sklářích na Domažlicku přednášel v rámci slavnostního zahájení
sympozia ve středu 2. července od 18 hodin Zdeněk Procházka, který se
dlouhodobě věnuje dokumentaci zaniklých skláren od Nemanic po Železnou.
Slavnostní zakončení sympozia se konalo v sobotu 5. července v 17 hodin před
hradem. Se skláři se rozloučili ředitel MKS Mgr. Kamil Jindřich a za Město
Domažlice radní Stanislav Antoš. Odborný vedoucí sympozia Ing. Petr Šámal
předvedl největší výrobek, který na sympoziu vznikl, skleněné slunce o průměru
dva metry.

Hudba pod hradem
V rámci sklářského sympozia TUSTA VITREA se v pátek a v sobotu 4. a
5. července uskutečnil v zahradě Chodského hradu prázdninový multižánrový
hudební festival HUDBA POD HRADEM. Vystoupily na něm skupiny Hradní duo,
Bandschees, Triny, KOA, Luboš Andršt Blues Band a Blue Effect unplugged.
Nejvíce posluchačů přitáhly pod hrad dvě posledně jmenované kapely.
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Klarinetové kurzy
Po úspěchu loňského prvního ročníku svých klarinetových kurzů
uspořádala Ludmila Peterková v našem městě ve dnech 5. až 13. července 2.
mezinárodní klarinetové kurzy. Výuka probíhala v budově základní umělecké
školy, spolupráce: Markéta Cibulková, klavír, Josef Stočes, Terumi Hatashima,
klarinety. Kurzy doprovázelo i několik akcí pro veřejnost:
neděle 6. července 19.30 hodin ve velkém sále MKS
SLAVNOSTNÍ ZAHAJOVACÍ KONCERT 2. MEZINÁRODNÍCH KLARINETOVÝCH
KURZŮ
Ludmila Petrková – klarinet, Markéta Cibulková – klavír, Josef Stočes, Terumi
Hatashima – klarinety
čtvrtek 10. července od 22 hodin na domažlické věži
MALÉ NOCTURNO
sobota 12. července od 19.30 hodin ve velkém sále MKS
SLAVNOSTNÍ KONCERT ÚČASTNÍKŮ 2. MEZINÁRODNÍCH KLARINETOVÝCH
KURZŮ

Koncert v muzeu
V neděli 13. července od 21 hodin se v atriu Chodského hradu uskutečnil
koncert pěveckého sboru Canzonetta a houslisty Eduarda Bayera, odchovance
houslového oddělení zdejší hudební školy.

Staronová prodejna
Kavárna Slavie bývala před léty v Domažlicích pojmem. V padesátých
létech se v ní konaly odpolední čaje, večery při svíčkách, na kterých se scházela
především místní mládež, pro kterou jinak v té době ve městě příliš zábavy
nebylo. Jenomže časy se mění, kavárenské doby Slavie jsou nenávratně pryč,
objekt prošel na počátku devadesátých let přestavbou, dost nepovedenou, a
stalo se z něj prodejní centrum vietnamského zboží. V současné době prošla část
budovy opět změnou, v mezipatře otevřelo 14. července tak zvané „smíšené
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zboží“ – prodávají se zde textil, obuv, lůžkoviny, hračky, květiny, drogerie a
domácí potřeby, zkrátka typický vietnamský pelmel. A i když se obchod tváří
jako český, prodává téměř výlučně zboží, které vidíme i na vietnamských
stáncích, takže vlastně zůstalo všechno při starém.

Porcelánové hodiny
Po porcelánových talířích a hrncích s motivy Domažlic nabízí letos
výtvarník Ateliéru grafika Dušan Navrátil skleněné nástěnné hodiny. „Zlaté
hodiny Domažlice“ jsou zabudovány do pevného dřevěného rámu. Pod
ciferníkem z 18 ti karátového zlata, jsou čtyři motivy Domažlic: radnice,
arciděkanský kostel, klášterní kostel a měšťanský dům z náměstí. Ciferník i
obrázky lemuje rustikální ornament. Celé dílo, zasazené do bytelného
dřevěného rámu, měří na výšku 56 cm a na šířku 31 cm a je k dostání za
baťovskou cenu 2999 korun českých. Tak trochu umění, tak trochu kýč nabízí
domažlickým občanům k objednání na propagační skládance Grafika S.,
Klimentská 46/1216, Praha 1 – Nové Město.

Hudba na náměstí
neděle 1. června od 18 hodin u kašny
promenádní koncert dechové hudby
VRCHOVANKA
řídí Petr Němec
Vrchovanka začala zkoušet za pomoci učitele základní umělecké školy
Stanislava Švandrlíka v roce 1995, tenkrát byl věkový průměr muzikantů 15 let.
V roce 1996 se stal kapelníkem muziky Petr Němec, který ji vede podnes

Bohemia Jazz Fest
Bohemia JazzFest, největší jazzový festival v České republice, zavítal na
svém turné po českých městech ve středu 16. července i do Domažlic. Naše
město se tak stalo vedle Prahy, Plzně, Prachatic a Českých Budějovic dějištěm
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jednodenního festivalu, na kterém vystupují jazzové hvězdy z Evropy a z USA.
Koncert začal v 17 hodin na náměstí před branou, vstup byl zdarma. Posluchačů
se sešlo hodně, podle některých odhadů až dva tisíce, slyšeli skutečně špičkové
výkony, a tak snad jedinou „vadou na kráse“ byla obrovská reklama na 12°
Prazdroj ve formě obrovité pivní lahve, která stála u kašny na náměstí. Před
kostelem a u repliky historické kašny se vyjímala poněkud nepatřičně. Ovšem –
byla to daň sponzorovi celé akce a většině návštěvníků festivalu patrně
nevadila.

Václav Sika vystavuje v Japonsku
Po celý červenec vystavoval vedoucí domažlické Galerie bratří Špillarů
Václav Sika svoje obrazy v Českém centru v Tokiu. Garantem japonské výstavy
byly Galerie kritiků v Praze, Ministerstvo kultury ČR a Hlavní město Praha.

Hudba v Rajské zahradě
úterý 22. července od 20 hodin v klášteře augustiniánů
MIROSLAV VILÍMEC - housle, JARMILA VLACHOVÁ - akordeon

Nález mrtvého muže
Na poli pod Baldovem byla ve středu 30. července objevena mrtvola
neznámého asi 30–40letého muže. Podle oblečení soudě se jednalo o člověka,
který rozhodně netrpěl nouzí. Po jeho totožnosti pátrá policie.
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SRPEN

Domažlice 8. – 10. srpna 2008
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Ke slavnostem:
 Podle propočtu pořadatelů přilákaly letos do Domažlic Chodské slavnosti
– Vavřinecká pouť 70 - 80 tisíc návštěvníků.
 Slavnou mši svatou na Vavřinečku celebroval v sobotu benediktinský
opat Prokop Siostrzonek, spolu s Miroslavem Giergou a zdejším
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rodákem, působícím nyní ve Vatikánu Msgre Marcelem Šmejkalem. Mše
se zúčastnilo na 800 věřících, které na Vavřineček jako každoročně
přivážely autobusy.
 V doprovodu starosty města shlédli hlavní pořad slavností i oficiální
hosté: senátorka Jiřina Rippelová, poslanci Zdeněk Prosek, Vladislav
Vilímec a Jan Látka, primátor Plzně Pavel Rödl a první náměstek
hejtmana Plzeňského kraje Václav Červený.
 Celkový počet stánkařů, kteří o letošních slavnostech nabízeli své zboží
návštěvníkům slavnosti, se blížil k pěti stovkám.
 O pouti zavítala do Domažlic, na pozvání spisovatelky a křenovské
chalupářky Marie Rivai také skupina členek Společnosti čínských žen o. s.
s dětmi. Letošní čínská návštěva nebyla na pouti první. Už
v osmdesátých létech minulého století zajížděli pravidelně na Chodské
slavnosti novináři z agentury Sin chua (Nová Čína, oficiální tisková
agentura Číny) spolu s dalšími pracovníky čínského velvyslanectví. Do
Domažlic je lákal především folklór – o fotografie a videofilmy
z vystoupení chodských národopisných souborů byl v Číně velký zájem.
Návštěvy pouti organizovala tehdejší ředitelka pražského pracoviště
agentury Nová Čína, bohemistka paní Liu Tchien-pai, která v létech
1954–1960 studovala v Praze češtinu. Vzhledem ke vzájemným vztahům
Československé republiky a Číny, jaké v osmdesátých létech byly, ovšem
tehdejší režim přítomnost čínských novinářů na pouti příliš nevítal a
ostře sledoval jak je, tak jejich domažlickou hostitelskou rodinu.
 I letos vyjadřovali hosté slavností plnou spokojenost s jejich organizací i
náplní. Jediné připomínky se týkaly nedostatku parkovacích míst.
Zvládnout ale nápor stovek aut tak, aby byli všichni spokojeni, je úkol
doslova nesplnitelný.
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 Velký zájem byl o barevnou brožurku, vydanou městským kulturním
střediskem a městským informačním centrem. Návštěvníci v ní ale
postrádali doprovodný program, který museli hledat jinde. Tuhle kritiku
jsem zaslechla na náměstí před kostelem, zlobil se tam nějaký pán, který
hledal jakousi „výstavu železnic“. Náhodně kolemjdoucí a informovaný
Domažličan mu nakonec ochotně vysvětlil, kdo, co a kde o železnici
vystavuje, včetně cesty na Habeš.

Zemřel páter Dorničák
Páter Augustin Emil Dorničák, v létech 1990 – leden 1999 převor
domažlického kláštera augustiniánů, se narodil 7. září 1929 v Tichově na
Valašsku (okres Zlín). Po ukončení páté třídy obecné školy odešel ze svého
rodiště do Prahy, kde začal studovat Akademické gymnázium Na Příkopech.
Bydlel v konviktu augustiniánského kláštera svatého Tomáše, který poskytoval
možnost vzdělání chudým věřícím studentům (za dob svých studií zde bydleli i
převor domažlického kláštera z prvních poválečných let páter Václav Sedláček a
jeho přítel, pozdější starosta německého Chamu MUDr. Gedeon, slovenský
Němec původem ze Spiše). Po zrušení konviktu u svatého Tomáše na sklonku
války přešel Emil Dorničák do kláštera v Domažlicích, kde žil spolu s dalšími
dvěma chlapci a pokračoval ve studiu na Baarově reálném gymnáziu. V roce
1948 emigroval tehdejší převor páter Václav Sedláček před hrozbou zatčení, na
kterou ho upozornil jeden domažlický příznivec kláštera, do Německa. Klášter
však tehdy dostal ještě převora nového a život v něm pokračoval dál. Ne
nadlouho. V noci ze 14. na 15. dubna 1950 vpadly do domažlického kláštera,
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jako do většiny ostatních klášterů v republice, jednotky SNB a Lidových milic.
Mniši a jeptišky, pokud neputovali přímo do vězení, museli kláštery opustit,
majetek klášterů byl zabaven, budovy převzal stát, který v nich ve mnoha
případech umístil armádu. Student Emil Dorničák zůstal rok před maturitou bez
přístřeší. Díky jedné domažlické věřící rodině získal byt u ní a mohl tak 11.
června 1951 na Baarově gymnáziu odmaturovat. Po maturitě se vrátil na
Moravu, vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci a
působil jako pedagog na několika moravských školách. Jako desítky ostatních
věřících učitelů se však stal režimu nepohodlným, musel ze školství odejít,
pracoval pak jako dělník v Přerovských strojírnách. Do školství se vrátil po pěti
létech, když už se politická situace v zemi začala uvolňovat. V roce 1968 podal
Emil Dorničák přihlášku ke studiu na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v
Praze se sídlem v Litoměřicích. Zde také teologická studia ukončil. Noviciát
augustiniánského řádu zahájil v kostele sv. Tomáše v Praze. Po složení řeholních
slibů v roce 1971 (na svátek svatého Václava 28. září) přijal 24. června 1972 v
Litoměřicích z rukou kardinála Štěpána Trochty kněžské svěcení. Od 1. srpna
1972 pak sloužil v několika farnostech – v Lobendavě, Dolní Poustevně, Lipové,
Bakově nad Jizerou.

Vzpomínka kronikářky:

„Pátera Emila Augustina Dorničáka jsem poznala krátce po svém
nástupu do funkce vedoucí tehdy ještě odboru kultury ONV Domažlice v dubnu
1990. Koncem dubna se v tehdejší Lidové škole umění, která sídlila od roku 1952
v domažlickém klášteře, konala první jednání o navrácení kláštera řádu (zákon,
který řádu klášter vrátil, byl přijat zhruba o rok později, v roce 1991). Za ONV
(okresní úřad) se těchto jednání účastnili místopředseda ONV Mgr. Pavel
Faschingbauer, kolega Vladimír Kortus, vedoucí odboru školství, a já za odbor
kultury, který tenkrát spravoval církevní záležitosti. Nebyla to zrovna jednání
příjemná. Někteří představitelé řádu, kteří se jednání zúčastnili, po nás chtěli
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nemožné a nemohli pochopit, že nemůžeme libovolně nakládat s majetkem
státu, byť kdysi řádu neprávem odebraným. Bylo kolem toho všeho hodně sporů
a trpkosti, nakonec se ale podařilo uvolnit pro řád jedno křídlo kláštera. Ani
jsme při tom, k nemalé nelibosti části domažlické veřejnosti, nečekali na
oficiální zákonnou úpravu. Tenkrát mne svým rozumným a smířlivým přístupem
zaujal právě páter Dorničák, později jmenovaný převorem domažlického
kláštera. A snad jsem i já jemu byla svým jednáním sympatická. V každém
případě se nám spolu dobře pracovalo, ať už při opravách kostela a konventu, či
při shromažďování a ověřování podkladů pro restituční nároky řádu
v Domažlicích. Čím více jsem pana převora poznávala, tím více jsem si ho vážila.
Přes to, že jsme byli rozdílných vyznání, já evangelička, on katolík, stal se mi
posléze duchovní oporou a na rozhovory s ním vzpomínám dodnes s úctou a
vděčností.
V únoru 1999 odešel páter Dorničák ze zdravotních důvodů z Domažlic
do kláštera augustiniánů v Brně. Můj manžel se několik let léčil v brněnské
Fakultní nemocnici u svaté Anny. Cestou do nemocnice jsme vždy procházeli
z Mendlova náměstí kolem areálu starobrněnského augustiniánského kláštera.
Často jsem se dívala do oken konventu a přemítala, za kterými je asi pan
převor. Ráda bych ho byla navštívila, ale věděla jsem, že je nemocný a navíc
klášterní klausura…. A tak jsem mu vždy věnovala jen tichou vzpomínku. Až po
jeho smrti jsem se dozvěděla, že se léčil na stejném oddělení stejné nemocnice
jako manžel a že ošetřující lékař mého manžela pana převora znal a velmi si ho
vážil.“
Pan převor dovedl být laskavým rádcem i přísným karatelem, učitelem,
poutavým vypravěčem a dokonce i zábavným společníkem. Byl to člověk
mimořádně skromný a neskutečně pracovitý. Nebál se vzít hadr a koště a jít i za
mrazu uklízet kostel, mýt okna v konventu, rýt zahrádku, kterou si udělal ve
velké klášterní zahradě. Nenáviděl jakoukoli lež, přetvářku, neupřímnost,
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ziskuchtivost. Pro sebe si nenárokoval nic, Božímu dílu podřizoval všechno. Mohl
se stát hlavou augustiniánského řádu v českých zemích. Odmítl to a dal
přednost skromnému, fyzicky náročnému místu v Domažlicích, v nepříliš
útulném prostředí zdejšího kláštera, v přesvědčení, že zde je v práci na vinici
Páně užitečnější.
Vždy měl blízko k mladým lidem. Dnešní sbormistr a dirigent Marek
Vorlíček začal první sbormistrovské zkušenosti sbírat v klášterní Schole, kterou
pan převor založil a podporoval.
Mimo povinnosti v klášteře byl P. Emil Dorničák správcem farností
v Milavčích a na Folmavě. Za jeho správcovství se uskutečnila generální oprava
zdevastovaného folmavského kostela. A opět bylo možné vidět pana převora
jak s koštětem, kýblem a hadrem, za pomoci několika věřících žen, uklízí po
řemeslnících interiér kostela, aby bylo vše připravené k slavnostnímu
znovuvysvěcení.
V létech 1992 – 1996 učil na svém bývalém ústavu, Baarově gymnáziu,
latinu. Byl členem a vzdělavatelem domažlické Jednoty Orla.
P. Augustin Emil Dorničák odešel ke svému Pánovi 8. srpna 2008.
Rozloučení při eucharistické oběti se konalo v Bazilice Nanebevzetí Panny Marie
na Starém Brně v pondělí 18. srpna ve 14 hodin. Z Domažlic jel na poslední
rozloučení do Brna autobus věřících, krojovaní Chodové stáli u jeho rakve.
V domažlickém klášterním kostele byla ve středu 10. září od 17.15 hodin
sloužena za pátera Emila Augustina Dorničáka zádušní mše svatá. Domažlické
Farní listy citovaly ve své vzpomínce na pátera Dorničáka tato jeho slova:
„Můj život je pěkný a nelituji ani těch chvil ne vždy jen na výsluní, ale
někdy tvrdých, které neukazovaly úsměvnou tvář. I to byla pomoc Toho, kdo je
mocnější, než je svět, ve kterém běží náš život.“
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Oprava nádraží
Těsně před Vavřineckou poutí, 4. srpna, skončila generální oprava
domažlického nádraží, která trvala celé dva roky. Budova má novou odbavovací
halu s moderními toaletami, které stará hala postrádala, lepší informaci
cestujících slouží digitální tabule s příjezdy a odjezdy vlaků i nový staniční
rozhlas. Náklady na rekonstrukci nádražní budovy železniční stanice Domažlice
se pohybovaly kolem 40 milionů korun.

Krajem strážců hranic
23. a 24. srpna se konal 28. ročník dálkového etapového pochodu
Krajem strážců hranic. Přes velkou snahu organizátorů, domažlického KČT, se jej
zúčastnilo pouze 42 turistů, druhý den dokonce jen šest. Výbor domažlického
KČT se proto rozhodl napříště připravit tento pochod pouze jako jednodenní.
Zájem místních turistů podpořit úsilí organizátorů je totiž minimální.
V samotných Domažlicích se našli jen 3 pochodníci. Další osud pochodu je i
proto nejasný.

Změna ředitele krajského domova důchodců
V krajském domě-penzionu pro seniory v Baldovské ulici došlo v srpnu ke
změně vedení. Na místo ředitele domu nastoupila paní Marie Turková.
Dosavadní ředitel Mgr. Pavel Faschingbauer, který v letošním roce oslavil
sedmdesátiny, odešel na odpočinek.

Vyšší nájemné
Od ledna příštího roku se opět zvyšuje nájemné v nájemních domech jak
soukromníků, tak obcí. Nájemné se tentokráte bude zvyšovat opravdu citelně,
v některých případech až o 30 % za metr čtvereční. Ministerstvo pro místní
rozvoj zveřejnilo v září přehled současného nájmu a nájmu, předpokládaného
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od 1. ledna příštího roku ve všech okresních městech republiky. Domažlice se se
současným nájemným 24,20 Kč/m2 a s předpokladem 30,47 Kč/m2 od 1. 1. 2009
umístily ve středu pomyslného žebříčku nájemného v bývalých okresních
městech.

Martin Verner a Lenka Ledvinová na olympiádě
Na srpnových letních Olympijských hrách 2008 v Pekingu byl mezi
reprezentanty České republiky také odchovanec plaveckého oddílu Jiskry
Domažlice, domažlický rodák Martin Verner. V olympijském klání zaplaval
rozplavbu 100 m volným způsobem za 48,95 vteřin, což je nový český rekord.
V konečném výsledku skončil Martin Verner ve své kategorii na 21 místě. V silné
olympijské konkurenci je to umístění velice dobré.
Domažlice měly na letních OH 2008 v Pekingu ještě jednoho rodáka,
přesněji rodačku, kladivářku Lenku Ledvinovou. Třiadvacetiletá atletka z AC
Domažlice patří k našim velkým atletickým nadějím a její účast na olympiádě,
kde hodem 67,7 m přeskočila i některé zkušenější závodnice, je pro ni jistě
cennou zkušeností pro další sportovní kariéru.

Kulturní akce v srpnu
Koncert Anety Langerové
pátek 1. srpna, 20 hodin, letní kino
ANETA LANGEROVÁ
Koncert dvojnásobné zpěvačky roku a vítězky první české Superstar

Hudba na náměstí
neděle 3. srpna v 18 – 20 hodin na náměstí u kašny
promenádní koncert dechové hudby
HÁJENKA,
kapelník Miroslav Paleček
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Dva domažličtí olympionici - Martin Verner a Lenka Ledvinová

Lenka Ledvinová na Velké čínské zdi
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neděle 17. srpna v 18 hodin na náměstí u kašny
Volná scéna HRC PRC
koncert kapely DRSNÁ DEKA
neděle 24. srpna v 18 hodin na náměstí u kašny
Volná scéna HRC PRC
koncert kapely RELAXIS
neděle 31. srpna od 16 do 18 hodin na náměstí u kašny
Volná scéna HRC PRC
koncert kapely GEORGE BAMBINI DI GYMPL
Tato skupina vznikla v září 2007, založili ji studenti 1. ročníku čtyřletého studia.
Hrají folk rock.

LETŇÁK 2008
2. – 10. srpna v letním kině
Letní filmový festival
LETŇÁK 2008
týden s českým filmem

Hudba v Rajské zahradě
čtvrtek 21. srpna, 20 hodin, klášter
TEREZA VEČERKOVÁ A MICHALA WALDHAUSEROVÁ
Tereza Večerková – flétna, pikola, Michala Waldhauserová – kytara

Hudba v letním kině
pátek 29. srpna ve 20 hodin, letní kino
KAMIL STŘIHAVKA & LEADERS

153

ZÁŘÍ
Univerzita třetího věku
První ročník univerzity třetího věku otevřelo letos za finanční podpory
města Gymnázium J. Š. Baara. Do gymnaziálních lavic usedlo v tomto měsíci 60
seniorů. Ve tříletém studijním cyklu proberou obecné dějiny, dějiny umění,
přírodní vědy a doplňkově práci s počítačem. Přednášky probíhají dvakrát
měsíčně, vždy po třech hodinách, studenti - senioři zaplatí studijní poplatek 600
korun ročně.

U bazénu se staví
Koncem srpna začala u plaveckého bazénu likvidace terasy v jeho přední
části a likvidace zeleně na přiléhajícím prostoru. Místo velkého parkoviště a
zelených ploch má vzniknout tréninkové hřiště pro fotbalisty. Hřiště s umělou
trávou za 19 milionů korun má být hotové do konce roku. Jeho stavba rozdělila
místní veřejnost na dva tábory. Části občanů se likvidace zelených ploch a
výstavba fotbalového hřiště nelíbí. Poukazují na to, že prioritou města by měla
být oprava samotného bazénu. (Město ovšem na hřiště dostalo dotaci
12 milionů Kč ze státních prostředků, zatímco na bazén ji prozatím nezískalo.)
Jejich protivníci namítají, že tréninkové hřiště bude sloužit především dětem a
dorostu a že tedy obohatí městský sportovní život. Zároveň s výstavbou hřiště
probíhá stavba nového parkoviště a celkové úpravy prostranství kolem severní,
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východní a jižní strany bazénu, včetně vybudování vjezdu k bazénu z Kozinovy
ulice. Velké pobouření na sídlišti Palackého vzbudilo skácení nádherné sakury
před bazénem, která byla jaro co jaro ozdobou celého prostranství. Lidé se

Sakura před plaveckým bazénem, jaro 2008

domnívali, že při troše dobré vůle mohli silničáři alespoň tento strom uchovat.
Občany ze sídliště Kavkaz zase rozzlobila skutečnost, že je stavba de facto
„odřízla“ od protějšího sídliště Palackého a zejména od prodejen v Kozinově
ulici, kam mnozí chodí nakupovat. Silničáři sice „vyrobili“ jakousi provizorní
stezku přes louku na západní straně bazénu, ale jen ji udělali, hned ji jejich těžká
technika rozjezdila. Projít se dařilo jenom osobám obzvlášť otrlým, kterým
nevadily nánosy mazlavého bahna na botách. Obchody v Kozinově ulici tvrdily,
že tuto situaci poznaly na poklesu tržeb, lidé z druhého břehu Zubřiny prý teď
raději nakupují ve městě. Průjezdy těžké techniky způsobovaly problémy i na
silnicích sídliště Kavkaz, zejména v ulicích Janáčkova a Dvořákova, kudy až do
zásahu odboru dopravy městského úřadu projížděla vozidla plná zeminy, štěrku
a všelijakého odpadu. Staré a úzké silnice na Kavkaze nejsou na takový nápor
těžké techniky stavěné, nehledě ke všudypřítomnému bahnu, které náklaďáky
na svých kolech „rozvážely“ po celém sídlišti. Všechny problémy by se prý ale
měly dořešit do konce roku, kdy má být stavba hotová. Městský úřad slíbil i
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výsadbu náhradní zeleně v co největším množství, včetně stromů. Na stavbě se
pilně pracuje, silničáři dělají dokonce i o sobotách a nedělích, aby stihli termín.
Technické údaje:
Projektant tréninkového hřiště i úprav před bazénem: Šumavaplan, spol. s r. o.
projekční a inženýrské středisko Sušice.
Dodavatel prací: Silnice Horšovský Týn a. s.

Opravy plaveckého bazénu
O tom, že domažlický plavecký bazén, kdysi chlouba města, je
v havarijním stavu a naléhavě potřebuje opravy, se ví už několik let. K tomu, aby
člověk pochopil, že stavba „mele z posledního“ ani nemusí být stavebním
odborníkem. Stačí se podívat na zhavarovanou terasu před i za bazénem, na
„krápníky“, které vytváří unikající voda při okrajích zadní terasy, popraskanou a
oprýskanou omítku. Radnice před časem zadala studii rekonstrukce bazénu,
spojenou s výstavbou venkovního aqvaparku. Studie ovšem představuje náklady
zhruba 100 milionů korun. Takovou částku město nemá a z veřejných
prostředků je těžké ji sehnat. Zvláště když parlament před nedávnem „přiklepl“
dotaci 113 milionů korun na výstavbu aqvaparku sousední Kdyni. Mezi občany
města se teď povídá o tom, že budeme sice mít zimní stadión, ale o plavecký
bazén, který lidé vesměs považují za potřebnější, přijdeme. Doufejme jen, že
škarohlídi nebudou mít pravdu.

O Kruhu přátel dobrého umění
Domažlice mají u české hudební veřejnosti i u interpretů vážné hudby
mimořádně dobrý zvuk. Často a rádi se sem vracejí umělci slavných jmen i ti,
kteří na svoji hudební dráhu teprve nastupují. Pochvalují si atmosféru koncertů,
vnímavé posluchače, perfektní organizaci. Nelze jistě pochybovat, že velkou
zásluhu o toto hodnocení Domažlic a jeho hudebního publika má zdejší Kruh
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přátel hudby. KPH měl ale v Domažlicích dnes již téměř zapomenutého
předchůdce, na jehož působení bezprostředně navázal – Kruh přátel dobrého
umění (zkratkou KPDU), který sice existoval jen dva roky, ale v kulturním životě
Domažlic zanechal i přes svoji krátkou existenci výraznou stopu. Zanikl přesně
před padesáti léty, v září roku 1958.
Domažlice prosluly bohatým kulturním životem už v předválečném
období. Působily zde divadelní spolek Havlíček, pěvecký spolek Čerchovan,
Fléglova Městská škola sborového zpěvu (první podobná škola v Čechách),
ochotnické orchestry, několik dechovek, vojenská kapela. Divadlo hráli i
v Sokole, v Orlu, svůj pěvecký sbor měl arciděkanský chrám, literární a hudební
akademie pořádala evangelická církev. Válka kulturní život města citelně
ochromila, a jen se začal v prvních poválečných létech vzpamatovávat, přišel
počátek padesátých let, a spolu s ním tlaky na rušení spolků občanů, včetně
kulturních, jako „buržoasního přežitku“. V období let 1950 – 1955 tak městský
kulturní život skomíral a představovaly jej většinou jen dechovky a školní
národopisné soubory, které, díky oficiální podpoře národopisu, měly pro svoji
existenci slušné podmínky. Ve městě ale byla skupina občanů, kteří se nemínili
smířit s ospalým a snad i bojácným nicneděláním a stále uvažovali o tom, jak
navázat na bohaté předválečné kulturní dění. Příležitost se naskytla v době, kdy
se předsedou tehdy ještě místního národního výboru stal muzikant a kapelník
Josef Hůla. Na toho se ve druhé polovině roku 1956 obrátili Jaromír Jindřich,
synovec Mistra Jindřicha Jindřicha a Eugen Liška s návrhem zřídit při Domě
osvěty v Domažlicích Kruh přátel dobrého umění. A hned mu také předložili
seznam členů řídícího výboru: čestný předseda: Mistr Jindřich Jindřich, výkonný
předseda Jaromír Jindřich, ředitel lidové školy umění, tajemník a dramaturg
Eugen Liška a členové: Marie (Manka) Kunešová, Jan Skala a Václav Matějka za
pěvecký sbor Čerchovan, Jiří Hana, ředitel okresního muzea a malíř František
Michl.
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Hůla souhlasil a sám vyjednal potřebný souhlas odboru kultury
Okresního národního výboru Domažlice. Tomu ovšem v tehdejších podmínkách
musel zase předcházet souhlas okresního výboru KSČ. Jeho ideologům se
seznam jmen budoucího výboru pranic nelíbil, podle nich v něm byli převážně
lidé politicky nespolehliví, ne-li přímo „nepřátelé zřízení“ (Čerchovan prý takové
lidi soustřeďoval a Manka Kunešová byla za „protistátní činnost“ na počátku
padesátých let ve vězení). Výbor proto rozšířili o Karla Váchala, inspektora pro
kulturu ONV Domažlice. Dům osvěty jako zřizovatel dostal za úkol bdít nad
„ideologickou čistotou“ působení Kruhu. Nicméně ten svoji dohlížitelskou funkci
plnil záměrně ryze formálně.
Řídící výbor se hned od počátku snažil získat pro práci Kruhu co nejvíce
spolupracovníků a navázat potřebné kontakty s přáteli umění v jiných místech,
zejména v Plzni a v Praze. Domažličanům nabídl dva abonentní cykly, divadelní
a koncertní, a v krátkém čase získal 280 předplatitelů. Tak pomalu vstupoval do
podvědomí širší veřejnosti města a díky i osobním kontaktům některých členů
výboru na pražské špičkové umělce se záhy podařilo to, co mnozí v tehdejších
sešněrovaných poměrech považovali za zhola nemožné. Na pódiu Domu osvěty
v Domažlicích vystupovali v režii Kruhu přátel dobrého umění přední komorní
soubory, orchestry, virtuózové nejrůznějších hudebních žánrů, význační
českoslovenští pěvci a herci našich velkých divadelních scén, včetně Národního
divadla. Z programů

KPDU jmenujme

například:

koncerty

Plzeňského

rozhlasového orchestru pod taktovkou Antonína Devátého, koncert Plzeňského
komorního sdružení, Vlachova kvarteta, Českého noneta, několik samostatných
koncertů Václava Snítilého, večer árií z repertoáru Emy Destinové a Karla
Buriana v přednesu sólistů Národního divadla Marie Podvalové a Bohumila
Vícha, zkrácenou inscenaci Bizetovy Carmen s předními pěvci Národního
divadla, večer s Karlem Högrem, Čapkův večer s Olgou Scheinpflugovou a
Františkem Filipovským, samostatné recitály klavíristy Jana Panenky, houslisty
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Ivana Kawacziuka a dalších. Co jméno, to pojem a záruka špičkového
uměleckého výkonu.
Kruh pořádal i koncerty domažlického pěveckého sboru Čerchovan,
včetně Chodského tria (Jiřina Skalová, Manka Kunešová, Eva Hesová) a recitály
pěvkyně, klavíristky a sbormistryně Čerchovanu Boženy Hezké, doprovázené
Jaromírem Jindřichem. Spolupodílel se na organizaci Hudebních Domažlic 1957
(po pravdě řečeno byl jejich hlavním organizátorem, ačkoli formálně existoval
zvláštní organizační výbor), slavností, pořádaných v Domažlicích ve dnech 15. a
16. července 1957 u příležitosti odhalení pamětní desky houslového virtuóza a
člena Šefčíkova – Lhotského kvarteta, profesora státní konzervatoře,
domažlického rodáka Karla Procházky.
Přípravy této hudební události trvaly několik měsíců. Jejími pořadateli se
staly Výbor pro pořádání oslav profesora Karla Procházky při Místním národním
výboru Domažlice, Kruh přátel dobrého umění Domažlice a Okresní vlastivědné
muzeum Domažlice. Záštitu převzaly Ministerstvo školství a kultury ČSR, Rada
Krajského národního výboru v Plzni, Akademie múzických umění v Praze, Státní
konzervatoř v Praze a sekce koncertních umělců Svazu československých
skladatelů v Praze.
V programu Hudebních Domažlic vystoupily Vlachovo kvarteto, České
noneto a pěvecký sbor Čerchovan, řízený sbormistryní Boženou Hezkou. Vlastní
odhalení

desky

Karla

Procházky,

díla

akademického

sochaře

Aloise

Langenbergera, na umělcově rodném i úmrtním domě ve Vodní ulici čp. 30, se
konalo 16. 6. 1957. Účinkovaly při něm Vlachovo kvarteto a pěvecký sbor
Čerchovan.
Při této příležitosti se vzpomínalo i na význam České Kubice, jmenovitě
tamního penzionu Krásnohorská, jako jednoho z kulturních center v Čechách od
sklonku 19. století do druhé světové války, kde se scházeli umělci a tvůrci
zvučných jmen jako bratři Karel a Emil Burianové, Arne Novák, Vítězslav Novák,
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Karel Kovařovic, Otakar Zich, Bohumil Benoni, Emil Pollert a další, ze zdejších
Mistr Jindřich Jindřich, malíř František Michl a kde hráli významnou roli i
členové Šefčíkova kvarteta jmenovitě profesor Karel Procházka.
A byly to právě Procházkovy oslavy, které vyvolaly nelibost tehdejších
všemocných orgánů komunistické strany. Pod záminkou ideologického dohledu
pak od podzimu 1957 práci Kruhu a jeho výboru všemožně omezovaly, až se jim
podařilo všelijakými tlaky donutit členy výboru k postupné rezignaci. KPDU sice
ještě začal sezónu 1958, ale od jejího počátku už bylo jasné, že jeho další činnost
nemá perspektivu. V polovině sezóny, v září roku 1958 Kruh zanikl.
V Domažlicích se tehdy šeptalo několik jmen lidí, kteří Kruhu ke konci pomohli,
ovšem oficiální zpráva o ukončení jeho činnosti uvádí, že končí „z důvodů
ekonomických a osobních – odchod některých členů výboru na jiné působiště,
do jiných místně vázaných zaměstnání apod.“ O skutečných příčinách zániku
Kruhu vědělo sice celé město, ale veřejně se o nich mluvit nesmělo. Na působení
KPDU pak, když se poměry začaly uvolňovat, navázal Kruh přátel hudby, který
v Domažlicích působí dodnes a mezi jehož zakladateli najdeme opět i jména
zakladatelů Kruhu přátel dobrého umění. Z nich zejména pan Jan Skala se stal
vůdčím duchem KPH na téměř celé čtvrtstoletí.

Pamětní medaile města Jiřině Paroubkové
Ve čtvrtek 13. září v 15 hodin se v obřadní síni domažlické radnice
uskutečnilo slavnostní předání pamětní medaile města paní Jiřině Paroubkové,
učitelce, činovnici domažlického skautingu, dlouholeté člence výboru místních
zahrádkářů a významné regionální historičce. Slavnost zahájila předsedkyně
kulturního výboru zastupitelstva Mgr. Libuše Matějková. Starosta města Ing.
Miroslav Mach před vlastním předáním medaile v krátkém vystoupení ocenil
celoživotní dílo Jiřiny Paroubkové a její přínos pro naše město. Popřát své
celoživotní člence pak přišli skauti, zahrádkáři, turisté. Blahopřání Muzea
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Chodska, kterému Jiřina Paroubková věnovala řadu předmětů z rodinného
archivu Paroubkových a pro které utřídila a precizně popsala desítky předmětů,
zejména listin a obrazů, přednesla za nepřítomného ředitele muzea Mgr. Josefa
Nejdla Mgr. Matějková. Poděkovat své pedagožce přišli i její bývalí žáci.
Oficiální část slavnosti ukončil přípitek, který přednesl starosta města.
Jiřina Paroubková se narodila 21. února 1917 v rodině učitele a
výtvarníka Jana Paroubka. Vystudovala učitelský ústav, učila na několika
školách Domažlicka, nejdéle na Základní škole Komenského 17 v Domažlicích.
Od mládí byla členskou Junáka, který, jak sama vypráví, v Domažlicích zakládala
čtyřikrát – před válkou, po válce, v roce 1968 a v roce 1989. Přes dvě desetiletí
pracovala ve výboru místních zahrádkářů, aktivně se také zúčastnila práce
Klubu českých turistů. Cenným pramenem k dějinám našeho města jsou její
články v regionálním tisku, vesměs o kulturním životě Domažlic 19. a počátku
20. století. Po odchodu na odpočinek pracovala ještě dobrovolně v Muzeu
Chodska, kde se věnovala sbírkovým předmětům především z oblasti
výtvarného umění.

Problém hazard
Domažlice jsou odborníky na problematiku hazardu označovány za
jedno z měst s největším soustředěním hazardních heren v republice. 32 heren
na město s necelými jedenácti tisíci obyvateli je skutečně úctyhodný počet. Při
tom gamblerství (chorobné hraní) začíná být v celé zemi vážným problémem.
Hrací automaty a videoterminály jsou příčinou mnoha osobních tragedií i
tragedií celých rodin. Hráčská vášeň existuje odedávna, v minulosti to bývaly
karty, kuželky, nejrůznější sázky a podobně. I v našem městě existují mezi
starousedlíky rodiny, jejichž předkové přišli, díky hazardu, kterému propadl
kterýsi ze členů rodiny, o značnou část rodinného jmění. Podstatný rozdíl je
v tom, že hazard býval v dřívějších dobách nelegální, musel se skrývat, a tedy
k němu nebylo tolik příležitostí. Dnešní herny podnikají zcela legálně a jsou o to
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nebezpečnější, že „podnikatelé“ do nich lákají už školní děti. Podle studie,
kterou si nechalo vypracovat Ministerstvo školství, hraje denně na výherních
automatech 1 % šestnáctiletých chlapců (dívky gamblerství propadají poměrně
zřídka) Pokud člověk gamblerství podlehne, sám už se z něj, stejně jako
u drogové závislosti, nedokáže vymanit, musí se léčit. Léčba není nijak
jednoduchá, trvá roky, po odvykací kúře musí pacienti i několik let docházet na
kontroly do poradenského střediska. Navíc gamblerství často nejen finančně
ruinuje celou rodinu, ale přináší zdravotní potíže ze stresu samotnému
gamblerovi i jeho blízkým. Přináší i zvýšenou kriminalitu (krádeže). Jde tedy
o společensky nebezpečný fenomén, se kterým si ovšem u nás, na rozdíl od
třeba sousedního Německa, stále nějak nevíme rady. Domažlická radnice se
snaží situaci s hernami v našem městě řešit, a patří ji za to chvála. Na jaře
letošního roku přijalo zastupitelstvo města vyhlášku, kterou omezuje provoz
heren: herny nesmí být na náměstí Míru, nesmí mít otevřeno od 7 do 15 hodin,
musí být dál než 100 metrů od objektů škol a ve městě nesmí vznikat žádné
další. Přes to zatím ale je boj proti hazardu v našem městě bez větších úspěchů.
Radnici totiž k tomu chybí především zákonný podklad. Je sice pravda, že
současná zákonná úprava dovoluje herny omezovat, „herní podnikatelé“ si ale
umí vždycky šikovně najít skulinu, kudy proklouznou nebo zákon nějak obejdou.
Jednu takovou skulinu využívají ti domažličtí právě teď, když po zásahu vedení
města proti hracím automatům začali automaty nahrazovat videoterminály, na
které se pravomoc městské správy nevztahuje a nejen to, městská kasa přichází
o poplatky, které majitelé automatů platili městu, zatímco z videoterminálu
jdou poplatky státu. Město proto vstoupilo do Sdružení měst a obcí proti
hazardu, od kterého si slibuje, že prosadí větší pravomoci měst při povolování
heren a jejich provozu.
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Opět vyhrála Becherovka
Svého času, před více než deseti léty, sledovala domažlická veřejnost se
zájmem spor zdejšího podnikatele pana Zdeňka Hofmana s výrobcem
Becherovky z Karlových Varů. Šlo o to, že Zdeněk Hofman zdědil po svém dědovi
recepturu na výrobu Becherovky, kterou Josefu Hofmanovi, majiteli jednoho
domažlického výčepu, údajně věnoval v roce 1939 Alfréd Becher. Zároveň na něj
převedl i práva k výrobě tohoto likéru. Alfréd Becher byl Žid. A Židé v době, kdy
je bezprostředně ohrožoval nacismus, pojišťovali svůj majetek všelijak. Také
v Domažlicích některé rodiny celou válku uchovávaly židovský majetek, který
jejich členové jakoby dostali darem od jeho židovských majitelů. Pokud tito
původní majitelé či jejich příbuzní přežili holocaust a vrátili se po válce
z koncentráků, ve většině případů dostali svůj majetek zpět. Stávaly se ale i
případy, že se z rodiny buď nikdo nevrátil, nebo ten, kdo se vrátil, se o majetek
nepřihlásil, protože ani nevěděl, že je u někoho v úschově. Nějak tak to mohlo
být i v případě receptury na Becherovku, který vlastní rodina Hofmanova.
V červnu projednával odvolací soud žalobu karlovarské Bechrovky na Zdeňka
Hofmana a jeho matku pro porušení práva k ochranným známkám. Potvrdil
rozsudek soudu nižší instance, podle kterého Hofmanovi nemají k Becherovce
žádná práva. Spor tímto rozsudkem patrně ale ještě nekončí. Hofmanovi totiž
mají ještě jednu možnost – dovolat se k Nejvyššímu soudu.

Výstava v Galerii bratří Špillarů
Milovníci výtvarného umění se tentokrát sešli v galerii v úterý 2. září na
vernisáži výstavy z díla Vladimíra Líbala „6 x zalomená hřídel“. Umělec na ní
prezentuje velkoformátové kresby tužkou, zobrazující shluky geometrických
tvarů, které se prolínají, překrývají a vrství. Výstavu, která potrvá do 31. října,
uvedl Mgr. Marcel Fišer, ředitel Galerie Klatovy/Klenová.
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Sokolské výročí
Letos uplynulo už 140 let od založení Sokola v našem městě. Ustavující
valná hromada se konala 12. září 1868. Starostou byl zvolen Petr Jakubše,
místostarostou Petr Hana, jednatelem Martin März. Cvičiteli byli Antonín Regál
a Matěj Voraus. První veřejné sokolské cvičení se konalo už rok poté, 16. října
1869. Sokol byl zpočátku pouze mužskou záležitostí, tělocvičný odbor Sokola
Domažlice pro ženy vznikl až v roce 1898. Po celou dobu své existence uvažoval
Sokol o stavbě vlastní tělocvičny se zázemím. Uskutečnit tuto myšlenku se však
podařilo až ve třicátých létech 20. století. Domažlickou Sokolovnu, postavenou
na pozemku, který Sokolům daroval na stavbu sokolovny a sokoliště Petr Hana,
Sokolové slavnostně otevřeli 1. června 1936. Mimo Sokolovny vlastnili Sokolové
ve městě ještě dům v horní části náměstí, bývalý hotel Černý kůň, který v roce
1919 odkoupili od Maxe Dufka a přejmenovali na Sokolský dům, lidově
„Sokolák“ (domu tak starousedlíci říkají podnes).

Vzpomínková pěší pouť
V neděli 13. září se konala tradiční Vzpomínková pěší pouť po stopách J.
Š. Baara z Klenčí do Furthu. Mezi 250 účastníky došlo do cíle jen 30 českých.
V úvodu pouti uctili její účastníci památku Jindřicha Šimona Baara položením
kytice na jeho hrob. Na hřbitově ve Furthu pak vzpomněli na zakladatele tradice
pouti Oskara Köglera. Po mši v poutním kostele Panny Marie na místním
hřbitově se všichni sešli ke společnému posezení v Kolpinghaausu.

Křest knihy Olgy Hejné
Galerie bratří Špillarů, nakladatelství HAV a Městská knihovna Boženy
Němcové uspořádaly ve čtvrtek 18. září v 17 hodin v galerii křest nové knížky
pro děti akademické sochařky a spisovatelky Olgy Hejné „Sto jedenáct
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všelijakých hádanek“. Manželé Olga a Miloslav Hejných žijí již přes deset let
v domažlickém domu - penzionu, kam se přestěhovali z Prahy.

ČESKO BAVORSKÝ DEN
V sobotu 20. září 2008 od 13 hodin se na náměstí konal Česko - Bavorský
den. Akce navázala na podobné setkání, které se konalo v létě ve Furth im
Wald.

Evropský den bez aut v Domažlicích
se konal v pondělí 22. září od 9 hodin na domažlickém náměstí. Jeho
pořadateli byly Město Domažlice, Ekocentrum Taurus, Mateřské centrum
Kráčmerka, Dům dětí a mládeže DOMINO a Základní škola Komenského 17. Na
domažlickém náměstí, přesněji v podloubí, protože počasí (déšť a zima)
organizátorům ani návštěvníkům příliš nepřálo, proběhl pestrý program, určený
především předškolákům a školákům (soutěže, různé hry), na pódiu před radnicí
vystoupili pěvecký sbor Základní školy Komenského 17. a biketrialový mistr
světa Petr Kraus. Program skončil kolem poledne. V 16 hodin pak odstartovala
od radnice veřejná cyklojízda z Domažlic na Babylon.

Zemřel Ján Závacký
V úterý 23. září zemřel Ján Závacký (narozen 16. srpna 1936 v Hutě,
okres Užhorod), v létech 1968-1992 sbormistr domažlického pěveckého sboru
Čerchovan. Do sboru přišel v roce 1968 na žádost tehdejší dlouholeté
sbormistryně Čerchovanu paní Boženy Hezké jako pomocný sbormistr pro
mužský sbor, po odchodu Boženy Hezké na odpočinek pak od roku 1978 vedl
sbor jako jeho sbormistr plných 14 let. Domažlická veřejnost a Čerchovan se
s ním rozloučily v pondělí 29. září v kostele U Svatých.
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Svatováclavská jízda koní
V sobotu 27. září hodinu po poledni dorazila na domažlické náměstí
Svatováclavská jízda koní. Téměř stovku slavnostně upravených koní obdivovaly
na náměstí stovky Domažličanů. V čele jízdy jel jako obvykle svatý Václav,
kterého tentokrát představoval Matouš Dufek z Pasečnice. Knížete Václava a
jeho družinu uvítal starosta města Ing. Miroslav Mach. Následovala mše
v arciděkanském chrámu a po ní P. Miroslav Gierga a P. František Kaplánek
požehnali koním. Jízda pak projela náměstím až ke klášteru, kde se otočila a
zamířila na cestu z Domažlic do Zahořan, kde už tradičně končí.

Padesát let Crystalu
Taneční kapela CRYSTAL BAND ve spolupráci s Městským kulturním střediskem
Domažlice pořádala v sobotu 27. září ve 20 hodin v sále městského kulturního
střediska
VÁCLAVSKOU ZÁBAVU
u příležitosti 50 let trvání orchestru CRYSTAL BAND Zdeňka Peroutky, který je
jejím kapelníkem od roku 1974.

Toulky zlatem podzimu
připravují domažličtí turisté každoročně pro podpoření rodinné turistiky.
Letošní pochod rodičů s dětmi se konal 28. září, zúčastnilo se ho 65 osob, z toho
30 dětí. V cíli bylo díky domažlickým junákům připraveno ohniště pro opékání
vuřtů.

Hudba v kostele
pátek 5. září od 18.30 hodin v klášterním kostele
Koncert skupiny
ZEBEDEUS
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Klatovská vokálně-instrumentální skupina Zebedeus se zaměřuje na
vícehlasý zpěv spirituálů a folkových písní, a to jak v úpravě čistě vokální, tak s
doprovodem nástrojů. Texty písní se často opírají o duchovní témata, nebo o
příběhy z Bible, které jsou základem většiny amerických spirituálů. Skupina
koncertně působí zejména na Klatovsku, Domažlicku a Sušicku.
sobota 13. září v 19:30 hodin v arciděkanském kostele
Antonín Dvořák: STABAT MATER
Plzeňská filharmonie, Pěvecké sbory Čerchovan Domažlice a Šumavan Klatovy,
dirigent Marek Vorlíček.
Výborné výkony zpěváků, sborů i sólistů i orchestru přinesly přítomným
krásný hudební zážitek.

Divadla a koncerty:
Pořadatel městské kulturní středisko ve velkém sále MKS v 19.30 hod.:
pátek 12. září
divadelní představení mimo předplatné
Maurice Hennequin: LHÁŘKA
fraška o třech dějstvích v podání Divadelního souboru při MKZ Horšovský Týn
středa 17. září
koncert v rámci předplatného
GRAFFOVO KVARTETO
Štěpán Gragffe – housle, Lukář Bednařík – housle, Lukáš Cybulski – viola, Michal
Hreňo – violoncello
Přední české kvarteto mladé generace.
čtvrtek 25. září dopoledne
PAVEL NOVÁK: dva výchovné koncerty
čtvrtek 25. září
divadelní představení v rámci předplatného
Agentura AP-PROSPER Praha
Leonard Gershe: MOTÝLI
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pátek 26. září od 21 hodin
Klubová scéna
TRABAND
Trojband Jarda Svoboda, Jana Modráčková, Václav Pohl
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ŘÍJEN
Co se staví u plaveckého bazénu
Ve stejnojmenném článku v říjnovém Domažlickém zpravodaji vysvětluje
starosta města Ing. Miroslav Mach záměr stavebních úprav v tomto místě.
Podnětem mu byly, jak píše, připomínky a obavy občanů. Článek informuje
občany o stavbě tréninkového hřiště a o úpravách kolem bazénu, dále
o vybudování stezky pro chodce a cyklisty kolem Zubřiny až ke škole Msgre
Bohumila Staška a o plánovaném novém propojení pro pěší mezi atletickým
stadionem a tenisovými kurty až k letnímu kinu. V další části článku pak
starosta města seznamuje občany s plánem úprav stávajícího sportovního
areálu na Střelnici.

Problém jménem „Aleje“
Od konce 17. do první čtvrti 19. století byl před jižní stranou klášterního
kostela klášterní hřbitov, kam se pohřbívali bratři augustiniáni. Na něj pak
navazovala klášterní zahrada, tenkrát na své jižní straně širší než dnes. Sahala
zhruba až po okraj dnešní vozovky. V létech 1836 až 1841 bouraly Domažlice,
jako jiná města v té době, velké části městského opevnění, včetně západní a
severní brány. Západní, Hořejší čili Bavorskou bránu zbouralo město v roce
1841. Aby získalo dostatečný prostor kolem nově stavěné silnice, odkoupilo od
kláštera část zahrady. Jižní zeď kláštera se tak posunula do úrovně kostela (kde
stojí podnes). Na uvolněné místo před jižní klášterní zdí nechali otcové města
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v témže roce (1841) vysadit kaštany (dnešní Aleje). Za 167 let své existence se
domažlické „Aleje“ staly nedílnou součástí města, jedním z jeho symbolů.
Stárnou ale lidé, stárnou i stromy. Zvlášť, když se o ně nikdo nestará nebo stará
jen nevalně. A to je i případ kaštanů v „Alejích“. Po několika neodborných
zásazích, i díky současné dopravní frekvenci a koncentraci zplodin v těchto
místech, je dnes zdravotní stav některých stromů takový, že vyvolává vážné
obavy o bezpečí chodců, kteří pod nimi procházejí. Vedení města si proto
nechalo vypracovat odborné posudky o stavu stromů a na základě jejich
výsledků rozhodlo všech 14 stromů pokácet a nahradit je odolnějšími dřevinami.
Toto rozhodnutí vyvolalo u některých občanů města bouři nevole a zahájilo
vzrušenou debatu o tom, zda kácet či nekácet. Ve městě se dokonce ustavilo
občanské sdružení, které si za jeden z hlavních cílů klade záchranu „Alejí“ (viz
následující zápis). Nelze se divit vedení města, že jako vlastník stromů
v „Alejích“ nechce nést zodpovědnost za případný vážný úraz, který podle
některých odborných posudků hrozí. Nelze se ale divit ani těm občanům, kteří
stromy brání – někteří z upřímného přesvědčení, že je ještě lze zachránit, jiní jen
z lásky ke starým Domažlicím a z představy, že město bude bez kaštanové aleje
ochuzeno o část svého koloritu, vždyť „Aleje“ tu podle nich přece byly odedávna.
Odpůrcům pokácení „Alejí“ nahrávají i městské drby, podle kterých jsou už
místa v „Alejích“, vzniklá skácením stromů, rozdělená mezi podnikatele, jde prý
přece o lukrativní místo k podnikání. Proto prý také už padly vcelku mladé a
zdravé kaštany v první řadě stromů u silnice. Za této situace přijalo vedení
města patrně celkem rozumný kompromis: nechalo porazit nejvíce poškozený
strom (shodou okolností stál mezi stánky) a vedle zbytku kmene umístilo tabuli
s vypracovanými posudky. Starosta města pak zveřejnil v Domažlickém
zpravodaji výzvu, aby do konce února 2009, občané předkládali odborné návrhy
na jiné řešení stavu stromů v „Alejích“.
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„Obdržíme-li jediný autorizovaný posudek, že alej je možno zachránit a
prodloužit její život alespoň o 25 let tak, že nedojde k ohrožení kolemjdoucích
špatnou péčí o městskou zeleň, půjdeme do toho. Kdo víte jak, pomozte!“, píše
starosta Ing. Miroslav Mach v říjnovém městském zpravodaji. Na konečné
řešení kauzy „Aleje“ tedy budeme muset počkat do příštího roku.

Občanské sdružení DOMAŽLICE A OKOLÍ
Občanské sdružení Domažlice a okolí se zaregistrovalo na Ministerstvu
vnitra 7. října 2008. Předsedkyní sdružení je Ivana Dolejší, Školní 169, členka
Strany zelených, místopředsedou Jan Sladký, předseda místní organizace Strany
zelených v Domažlicích. Jako svoje základní cíle sdružení uvádí:
a) hlavním posláním sdružení je ochrana přírody a krajiny, záchrana a
výsadba zeleně
b)sdružení chce poskytovat oboustranně prospěšné služby a porady
v oblasti ochrany životního prostředí.
Hlavním důvodem vzniku sdružení je podle jeho členů záchrana „Alejí“
před úplným vykácením.

Nová trafika
Na prodejnu cigaret, tiskovin a všech možných drobností, které se tak
v trafikách prodávají, se od 1. října změnil průjezd domu čp. 130 na
domažlickém náměstí. Vznikla tak docela zajímavá pasáž, napodobující
v malém pasáže v průchodech některých velkých měst. Ovšem z hlediska
památkové péče jsou přece jen podobné úpravy domů v městské památkové
rezervaci nepříliš žádoucí.
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Vyšší nájemné
Od ledna příštího roku se opět zvyšuje nájemné v nájemních domech jak
soukromníků, tak obcí. Nájemné se tentokráte bude zvyšovat opravdu citelně,
v některých případech až o 30 % za metr čtvereční. Ministerstvo pro místní
rozvoj zveřejnilo v září přehled současného nájmu a nájmu, předpokládaného
od 1. ledna příštího roku ve všech okresních městech republiky. Domažlice se se
současným nájemným 24,20 Kč/m2 a s předpokladem 30,47 Kč/m2 od 1. 1. 2009
umístily ve středu pomyslného žebříčku nájemného v bývalých okresních
městech.

Přístavba Městského centra sociálně rehabilitačních služeb
Město Domažlice rozhodlo o přístavbě Městského centra sociálně
rehabilitačních služeb. Měla by se tak řešit zejména celodenní, tak zvaná
následná péče o obyvatele, kterou v našem městě i v celém regionu velmi
citelně postrádáme. Kapacita nového zařízení má být 70 osob. Bude v něm
oddělení ležících klientů (20 osob), oddělení chodících a částečně chodících
klientů (2 x 20 osob), denní a týdenní stacionář s kapacitou 10 klientů. Stavba
má začít příští rok a skončit v roce 2010.

Pamětní medaile města Jiřině Skalové
V sobotu 4. října ve 14 hodin odpoledne se v obřadní síni městské
radnice uskutečnilo letos už v pořadí třetí předání městské pamětní medaile.
Tentokráte byla slavnost určena paní Jiřině Skalové, známé interpretce
chodských lidových písní, člence Chodského tria. V úvodu slavnosti uvítala
přítomné

zastupitelka,

předsedkyně

kulturního

výboru

zastupitelstva

Mgr. Libuše Matějková. Za město promluvil starosta Ing. Miroslav Mach a pak
už se dostalo na gratulanty, kterých se sešlo tolik, že se do obřadní síně ani
nevešli. Samozřejmě byl přítomen celý Čerchovan s dirigentem Markem
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Vorlíčkem, jehož byla paní Skalová dlouhá léta sólistkou a který jí také zazpíval,
nechyběl Tonda Konrády se svojí muzikou, však jeho „dudácká“ provázela
Chodské trio po celou dobu jeho existence, o zábavu přítomných se postaral
svojí nevysychající výřečností muzikant, basista Konrádovců a rozhlasový
redaktor Zdeněk Bláha. Zdravici městské knihovny, ve které paní Skalová 15 let
pracovala, přednesla Mgr. Matějková. Oficiální část oslavy ukončil přípitek
starosty města.
Jiřina Skalová (Eretová) se narodila 19. dubna 1921. Její otec byl
učitelem hudby a regenschorim zdejšího arciděkanského chrámu. Rodina měla
dvě dcery a syna, obě dcery, sopranistka Jiřina a altistka Marie, byly výbornými
zpěvačkami. Obě také byly již od mládí členkami domažlického pěveckého sboru
Čerchovan. V roce 1955 vzniklo v Čerchovanu Chodské trio: Jiřina Skalová,
soprán, Manka Kunešová, Eva Hesová, alt. Trio si záhy svojí interpretací
chodských písní vydobylo pověst jednoho z nejlepších interpretů lidové písně
v Čechách. Slávu chodské písničky pak spolu s Konrádyho dudáckou muzikou
šířilo po celé (tehdy Československé) republice i leckde ve světě.

„Šumná města“
V pondělí 6. října vysílala Česká televize další díl dokumentárního
projektu architekta Davida Vávry „Šumná města“, tentokráte věnovaného
Domažlicím. „Šumné Domažlice“, přes množství zajímavého materiálu, který
autorovi pořadu Domažlice a Chodsko nabídly, patří, podle mínění odborníků i
některých diváků, ke slabšímu průměru z odvysílaných dílů seriálu. Škoda.

Zase pomohli hasiči
Minulý rok je v kronikářském záznamu krátká zmínka o tom, kterak
domažličtí hasiči otevírali byt s hořícím plynovým sporákem a se psem. Letos
můžeme přidat příhodu opětovné záchrany zvířete. Ve čtvrtek 16. října
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vyšplhala v Petrovické ulici na jeden z tamních stromů až do výšky čtrnácti
metrů kočka. Nahoru jí to šlo, dolů se patrně bála slézt. Nakonec museli
zasáhnout hasiči, kteří naříkajícího mourka ze stromu snesli a předali městským
strážníkům. Ti pak kočku odnesli její majitelce.

Od vzdělání k zaměstnání
tak se jmenovala akce, kterou pod záštitou starosty Domažlic Ing.
Miroslava Macha uspořádala 23. října v městském kulturním středisku pro žáky
8. a 9. tříd zdejších základních škol i pro zájemce z řad jejich rodičů Okresní
hospodářská komora. Představily se při ní všechny střední školy a učiliště
z Domažlic, Staňkova a Horšovského Týna. Podle slov předsedy představenstva
Okresní hospodářské komory Ing. Ladislava Veselého se akce, pořádaná ve
spolupráci s Městem Domažlice a zdejším Úřadem práce, vydařila a splnila svůj
cíl – nasměrovat vycházející žáky do oborů, u kterých je předpoklad najít
uplatnění na trhu práce.

Státní vyznamenání Jakubovi Blackému
V úterý 28. října převzal ve Vladislavském sále Pražského hradu z rukou
prezidenta republiky spolu s dalšími sedmadvaceti vyznamenanými státní
vyznamenání i čestný občan Domažlice, třiadevadesátiletý Jakub Blacký.
Prezident republiky mu za protinacistický a protikomunistický odboj udělil Řád
T. G. Masaryka II. třídy. Udělení vyznamenání navrhli starosta Domažlic
Ing. Miroslav Mach a zdejší občané pánové Stanislav Antoš, Josef Haas a Marek
Vorlíček. Jakub Blacký žije nyní už dva roky v Domě pokojného stáří v Klatovech.

Pracovní místa v Kauflandu
Kaufland, který dostavuje svoji filiálku v prostoru bývalého pivovaru,
uskutečnil 29. října v zasedací místnosti domažlického Úřadu práce náborovou
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akci. Pracovní podmínky ve vztahu k nabízené mzdě prý ale nejsou v tomto
supermarketu nijak skvělé. To je ostatně bolest všech supermarketů v České
republice. Pro jejich vlastníky jsme jednoduše rozvojovou zemí, kde si mohou
dovolit to, co by jim doma nikdy neprošlo.
Kaufland ještě neprodává a už se objevily problémy. Prašnost, zvýšená
hlučnost ve třídách základní školy. Problémem jsou i semafory při vjezdu na
parkoviště Kauflandu v Komenského ulici. Řada řidičů prý totiž, aby se vyhnula
problémům se třemi semafory těsně za sebou (u škol, u Kauflandu, u Komerční
banky), projíždí raději náměstím nebo, pokud míří do nemocnice, Újezda, nebo i
na Folmavu Havlíčkovou a Hruškovou ulicí a odtud „Potoky“ k benzinové
pumpě. Tudy ovšem mohou projíždět pouze osobní auta a dodávky do určité
tonáže. Zejména na úseku „V Potocích“ se při tom zvyšující se frekvence vozidel
stává nebezpečnou. Silnice je úzká, protijedoucí auta se na ní nevyhnou, navíc
po ní najíždějí cyklisté a bruslaři na cyklostezku, je také oblíbeným místem
procházek seniorů a maminek s kočárky. To, že se zde při současné frekvenci
vozidel ještě nestala vážná dopravní nehoda, je téměř malý zázrak.

Na pomezí Provence a Lanquedocu
Ve čtvrtek 30. října 2008 od 17. 00 vyprávěl v Galerii bratří Špillarů
ředitel Muzea Chodska Mgr. Josef Nejdl o historii, lidech, ale také i o kuchyni
Provence a Lanquedocu.

Oprava pomníků
Město Domažlice v letošním roce zajistilo restaurování dvou místních
pomníků, pomníku děkana Antonína Příhody v parku u pošty a pomníku
Svobody v Husově ul. před budovou Muzea Jindřicha Jindřicha. Zrestaurování
těchto památkově chráněných objektů realizovala odborná restaurátorská
firma NEBEBU s. r . o., Plzeň-Lhota. Restaurátorské práce na silně zvětralém
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pomníku děkana Antonína Příhody začaly ve čtvrtek 11. června a skončily 26.
srpna. Celkové finanční náklady na tuto rekonstrukci činily 133 280,- Kč.
Restaurátorské práce na pomníku Svobody začaly 1. září a skončily 24. října.
Finanční náklady na tuto rekonstrukci činily 318 325,- Kč. Město Domažlice
obdrželo na provedení těchto prací dotaci od Krajského úřadu Plzeňského kraje
ve výši 50.000,- Kč a dotaci od Ministerstva kultury ČR ve výši 150.000,- Kč.
Z celkových nákladů 451 605 korun tedy 200 000 korun uhradily dotace, zbylou
větší polovinu zaplatilo město.

Domažlice – dobré místo pro byznys
Týdeník EKONOM vyhlásil soutěž „MĚSTO PRO BYZNYS 2008“. Přes 11
tisíc podnikatelů v ní podle padesáti kritérií hodnotilo podmínky podnikání
ve městech České republiky. Hlavními kritérii soutěže byly kvalita lokality, tedy
výhodná poloha s dobrým napojením na dálniční síť, solidní úroveň veřejné
správy, nízké ceny a levná pracovní síla. Podle výsledků soutěže je mezi 205
hodnocenými městy nejperspektivnějším místem pro podnikání Humpolec, který
se stal Městem pro byznys 2008, v první desítce měst pak následují Žďár nad
Sázavou, Klatovy, Velké Meziříčí, Cheb, Nové Město na Moravě, Třeboň,
Domažlice, Benešov a Prostějov. Pro naše město je umístění v první desítce měst
jistě dobrá propagace. Jen, jak k této soutěži na internetu poznamenal jeden
ekonom, ne vždy to, co je dobré pro podnikatele je také dobré pro občany, jak
prý ukazují některá soutěžní kritéria. Zajímavá jsou některá data, uváděná
v popisu jednotlivých měst. Tak například sousední Klatovy jsou označovány za
město, proslulé lázeňskou tradicí. Že by existovaly Lázně Klatovy? Podobných
rébusů je v popisech ještě několik.
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Příhodův pomník po opravě

Pomník Svobody po opravě
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Další rozšíření služeb
Dalším kdo nabízí rozvoz hotových jídel zdarma až domů je PIZZERIA
RESTAURANT VENEZIA v Baldovské ulici. Nabídku jídel rozšířil i o velký výběr vín.

O místa prodavaček není zájem
Západočeské konzumní družstvo Sušice rozeslalo do všech domažlických
domácností náborové letáčky na místa prodavaček v jejich místních prodejnách.
Přes to, že i v našem městě roste nezaměstnanost, a více žen než mužů,
s velkým zájmem se náborová akce konzumního družstva nesetkala. Důvody
jsou prý dva: pracovní doba i o sobotách, nedělích a svátcích a nízké platy.

DŮM ČP. 282 TÝNSKÉ PŘEDMĚSTÍ DOMAŽLICE
(t. zv. Němcova vila)
(Následující text je odpovědí kronikářky na dotaz po funkcionalistických stavbách ve
městě. Protože z původní Němcovy vily už zbyl jen vnější plášť, vnitřek je zcela
přestavěn, je třeba zachovat alespoň popis jejího původního stavu.)

Vila

je

jedinou

stavbou

v Domažlicích,

postavenou

v čistém

funkcionalistickém slohu, tak jak byl u nás chápán v meziválečném období, ve
dvacátých a třicátých létech. Je to strohá dvoupodlažní budova, geometricky
čistých tvarů, krabicovitého typu, s plochou střechou.
Primář domažlické nemocnice MUDr. Rudolf Němec (*28. 12. 1898 ve
Slaném - +10. 12. 1978 v Domažlicích) si pro svoji rodinnou vilu zakoupil
pozemek v tehdy vznikající vilkové čtvrti na Týnském předměstí, Za podskalím
(tehdejší název, uváděný i v katastrálních mapách, později byla tato čtvrť
vynalézavými Domažličany přejmenována na Habeš, protože se stavěla v době
habešské války). Šlo o slunný, mírně svažitý pozemek, situovaný k jihovýchodu.
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Objekt byl postaven v létech 1935/1936 pro specifické požadavky ordinace
odborného lékaře a jeho byt. Tomu odpovídalo i architektonické řešení se
dvěma samostatnými vstupy. Dispoziční řešení bylo velice prostorné, s bohatým
příslušenstvím
Povolení k obývání objektu (kolaudace) bylo vydáno Městským úřadem
v Domažlicích 3. 8. 1936 pod čj. 6204/36.
Popis řešení domu:
V suterénu domu, přístupném z obytné části, byl sklad ovoce a nářadí,
kotelna ústředního topení a sklad paliva.
Přízemí:
Část lékařská, přístupná ze strany do ulice (dnes Benešova ul.) sestávala ze
zádveří s umývárnou a WC, čekárny, ordinace, terapie, rentgenu a temné
komory.
Část obytná, přístupná z nádvoří: zádveří, schodiště s halou s vestavěnými
skříněmi, pokoj, kuchyně s balkónem, komora, spíž, WC s umývárnou a garáž.
První patro: hala s vestavěnými skříněmi, 4 pokoje, šatna, lázeň, WC
s umývárnou a schodiště do ustupujícího dalšího patra.
Druhé patro: prádelna, sušárna, komora a přístupná střecha.
Plocha:
Část lékařská: 76,26 m2
Část obytná: 180,66m2
Vlastní zastavěná plocha domu 373 m2.
K nemovitosti patřila zahrada o rozloze 1013 m2.
Objekt stojí na stavební parcele č. 1308
Zahrada má parcelní číslo 2349/3
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Stavební provedení:
Velmi kvalitní, objekt měl na svoji dobu například místo obvyklých
dřevěných stropů stropy železobetonové. Proto také byla jeho teoretická
životnost stanovena na 120 let. Zdivo vesměs masivní, cihelné, 45 cm silné;
schodiště obkládané, dubové, truhlářsky zpracované s deštěním; dlažby terazzo
výborné jakosti; podlahy dubové výlisky, broušené a voskované. Dláždění kolem
domu a před vstupem do garáže z žulových kostek.
Další historie domu:
Po smrti MUDr. Němce nemovitost zdědily jeho dvě vnučky Eva a Zuzana
Němcovy z Prahy, dcery staršího syna manželů Němcových, docenta Ing. arch.
Jiřího Němce (přednášel na ČVUT, narodil se 30. 9. 1930, zemřel v roce 1996).
Rodina vilu v roce 1982 prodala městu Domažlice (nešlo o vynucený prodej,
kupní cena podle stavbařů odpovídala tehdejší ceně nemovitosti) pro zřízení
instrukčních jeslí. Jesle byly ve vile až do r. 1990, pak se do ní přestěhovala
z restituovaného objektu (dnes Penzion Viola) I. mateřská škola. V roce 1997
chtělo město školku zrušit a vilu prodat soukromému zájemci. To se setkalo se
značnou nevolí mezi potomky MUDr. Němce. Jeho vnučka, Ing. arch. Eva
Němcová – Velková z Prahy zaslala tehdejší starostce města pí Jaroslavě
Wollerové dopis s protestem rodiny a se žádostí, aby vila zůstala využita pro
veřejný zájem, pro který byla prodána. Město dostalo protesty i odjinud, proto
od svého záměru upustilo (jedovaté městské jazyky tvrdily, že dost nerado). Díky
zásahu Ing. Velkové se tak zabránilo obchodu s nemovitostí, která byla rodinou
městu de facto darována pro sociální účely (Němcovi mohli žádat o navrácení
vily v restituci, případů, kdy restituční nárok byl sporný a přece k navrácení
majetku došlo, bylo i v našem městě několik).
Objekt prošel od roku 1982 podnes několika adaptacemi, které jeho
původní vnitřní podobu prakticky setřely.
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Výstava v Sokolovně
Výstavu ke 140. výročí založení Sokola v Domažlicích uspořádanou
s mottem „Ve zdravém těle – zdravý duch“ mohli zájemci shlédnout
v domažlické Sokolovně.

Vítězství Daniela Dřímala
Devatenáctiletý student Právnické fakulty UK v Praze Daniel Dřímal, domažlický
dudák, žák Vlastimila Konrádyho z místní „hudebky“, se stal vítězem soutěže
dudáků ve slovenské Oravské Polhore. Muzikantskou tradici rodiny Dřímalů
založil Danielův dědeček Vlastimil Dřímal, známý zpěvák a muzikant
mrákovského národopisného souboru. V souboru vystupoval i jeho syn, jeho
vnuk Daniel je v současné době kapelníkem muziky Buláci, nejmladší dudácké
muziky souboru. Vlastimil Dřímal se na Chodsko přiženil z Moravy a spojil tak
tradici vyhlášených moravských zpěváků s tradicí chodského zpěvu a muziky.

Divadla a koncerty:
Pořadatel městské kulturní středisko ve velkém sále MKS v 19.30 hod.:
pátek 3. října
divadelní představení v rámci předplatného
herci Agentury HARLEKÝN Praha v komedii
Aldo Nicolaje: NEBYLA TO PÁTÁ, BYLA TO DEVÁTÁ
čtvrtek 16. října
koncert v rámci předplatného
PRAŽSKÉ KYTAROVÉ KVARTETO
pátek 17. října
divadelní představení mimo předplatné
Domažlický Ochotný divadelnický spolek Karel
tentokrát v premiéře pohádkové hry se zpěvy pro dospělé
RŮŽENKA ŠÍPKOVÁ
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A jako obvykle nabitý sál, dobrá zábava, velký úspěch.
pátek 24. října v 21 hodin
KLUBOVÁ SCÉNA
BIG BAND VOŠ KJJ
Jazzový orchestr Vyšší odborné školy a Konzervatoře Jaroslava Ježka v Praze.
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LISTOPAD
Zamykání České studánky
8. listopadu zamykali turisté Českou studánku. Sešlo se opět na 400 lidí.
Studánku zamykali domažlický starosta Ing. Miroslav Mach a předseda
furthského Waldverein Walter Spiess. Po prvé v historii této akce však turisté
zamykali studánku „suchou“. Po mimořádně suchém srpnu a září začala totiž
studánka, podobně jako jiné prameny v okolí, vysychat. Nedostatek vody
k přípitku pohotově vyřešil starosta Mach, který z kapsy vytáhl placatku s 13.
karlovarským pramenem (Becherovkou) s komentářem, že správný starosta má
být připraven na všechno. Pravda pravdoucí.

Nový majitel chaty na Vavřinečku
Bývalá proslulá a oblíbená odborářská zotavovna na Vavřinečku změnila
od roku 1989 majitele několikrát. Žádný v ní dlouho nevydržel. Několik let
zavřený objekt koupil nyní Holanďan Mark van derf Zee. Co bude s objektem
dělat, prý ale zatím neví.

Nové hřiště na Šumavě
Občanské sdružení Sídliště Šumava není sdružením jen podle jména. Pro
svoje sídliště dělá maximum. V současné době buduje na Šumavě víceúčelové
sportovní hřiště pro tenis, volejbal, basketbal, nohejbal, fotbal a florbal. Hřiště
bude mít rozměry 40 x 18 metrů a speciální povrch. Sdružení na ně získalo
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dotaci 700 tisíc korun od Plzeňského kraje, dalších 800 tisíc slíbilo město
Domažlice.

Prodával konopí
18. listopadu zadrželi policisté Policie ČR v Hanově parku muže, který zde
prodával konopí. Muž je občanem Domažlic, s prodejem konopí začal před
prázdninami. Specializoval se převážně na mladé lidi, kteří posedávají na
lavičkách v domažlických parcích. Za jeden gram marihuany si účtoval 200 –
250 korun.

RODEO SPORT CLUB
Už tři roky působí v Husově ulici čp. 31, vedle zámečnictví Dolina a
prodejny bylinek a kávy Kačaba, spinningové centrum RODEO SPORT CLUB.
Spinning je nejúčinnější a vysoce motivující kardiovaskulární cvičení posledního
desetiletí. Lekce probíhají na speciálních kolech – spinnerech. Každý jezdec si
volí zátěž, která mu vyhovuje. Tempo určuje rytmický hudební doprovod. Vše
probíhá pod vedením zkušených lektorů. Cvičení je nenáročné na koordinaci
pohybů, nezatěžuje kloubní systém a směřuje k celkovému procvičení svalů
nohou a hýždí, ale také paží a svalů trupu. Již po několika cvičebních hodinách je
znát úbytek tukových zásob a zlepšení fyzické kondice. Získané návyky lze velmi
dobře uplatnit v terénu na kole horském i silničním. Standardní lekce trvá 55
minut. Domažlické centrum má 10 instruktorů. Zájemcům je k dispozici 12
spinnerů NXT. Od druhého pololetí letošního roku rozšířilo centrum nabídku o
cvičební sál a posilovnu. V cvičebním sále probíhají těhotenská cvičení, FITBOX a
KICKBOX. V centru probíhá i výuka angličtiny pro dospělé, předškolní i školní
děti.
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Domažlická občanská sdružení
Je to k nevíře, ale centrální registr občanských sdružení při civilněsprávním úseku Ministerstvu vnitra ČR registruje 81 občanských sdružení, která
působí v našem městě. Absolutně nejpočetnějšími z nich jsou sportovní sdružení
a kluby. K nejkurióznějším názvům mezi registrovanými sdruženími patří
Lomikarova společnost, EF CÉ PRONIC ZANIC Domažlice či Dart Club Rychlé Pípy.
Inu, jak je vidět, ani o recesi není ve městě nouze. Nebo že by šlo o šibeniční
humor?
Seznam občanských sdružení registrovaných v Domažlicích (aktivních)
Výpis z rejstříku MV ČR – registrace podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve
znění pozdějších předpisů
Classis Sport´s Cars Club , vznik: 15.8.2008, Adresa: Domažlice, Kozinova 86/E
"Domažlice a okolí o.s., vznik: 7.10.2008, Adresa: Domažlice, Školní 169
"Občanské sdružení NOVÉ OBZORY", vznik: 29.11.2006, Adresa: Domažlice, ul.17.listopadu
249
"Rodiče za hřiště", vznik: 17.6.2008, Adresa: Domažlice, Díly 164, Miroslav Rýdl
"STOP TOXICKÝM INDIKÁTORŮM SPOTŘEBY TEPLA" ,vznik:13.3.2008, Adresa: Domažlice,
B.Němcové 74
ACK DOMAŽLICE, vznik: 14.10.2003, Adresa: Domažlice, Zahradní ulice č.p. 542
BC Wolfs Domažlice, o.s. , vznik: 14.12.1999, Adresa: Domažlice, Kovařovicova 255
Bike klub Domažlice, vznik: 29.3.2006, Adresa: Domažlice, Petrovická 257
BOXING CLUB DOMAŽLICE, vznik: 17.4.2003, Adresa: Domažlice, Vojtěchova 115
CB klub Domažlice, vznik: 17.12.1997, Adresa: Domažlice - Baldov
ČESKÁ VOJENSKO-HISTORICKÁ SPOLEČNOST, vznik: 24.3.1998, Adresa: Domažlice,
Vojtěchova 115
DART CLUB RYCHLÝ PÍPY DOMAŽLICE, vznik: 3.12.2002, Adresa: Domažlice, Švabinského
547
DOGS MUSHERS CLUB Domažlice, vznik: 27.10.1997, Adresa: Domažlice
DRAKODROM SPORT CLUB, vznik: 1.8.2001, Adresa: Domažlice, Masarykova 413
DTJ Babylon, občanské sdružení, vznik: 25.5.2005, Adresa: Domažlice, Palackého 198
DTJ Domažlice, vznik: 4.5.1995, Adresa: Domažlice
EF CÉ PRONIC ZANIC Domažlice, vznik: 28.2.2003, Adresa: Domažlice, Baarova 375
FANKLUB FONTÁNA DOMAŽLICE, vznik: 12.12.2001, Adresa: Domažlice, Zahradní ulice č.p.
542
FC Branka Domažlice, vznik: 17.6.1999, Adresa: Branská 1, Domažlice
FC JAMAJKA, vznik: 20.3.2003, Adresa: Domažlice, Císlerova 604
FC Švédská trojka Domažlice, vznik: 18.10.1996, Adresa: Domažlice
FC TUNEL Domažlice, vznik: 9.11.1998, Adresa: Domažlice, Mánesova 529
FIT CLUB DOMAŽLICE, vznik: 25.1.1999, Adresa: Domažlice, Vrbova 393
Floorball Club Domažlice Tiger Lilies ,vznik:16.6.2006, Adresa: Domažlice, U zastávky 218
Forsage Havlovice, vznik:23.4.2002, Adresa: Domažlice, Michlova 630
Golf Klub Game Klenčí, vznik: 27.2.2002, Adresa: Domažlice, Michlova 594
Hasičský sportovní klub Domažlice, vznik: 3.1.2000, Adresa: Břetislavova 158, Domažlice

185

HC DOMAŽLICE, vznik: 14.11.2008, Adresa: Domažlice, Husova 42
HC RAKON Domažlice o.s., vznik: 1.2.1999, Adresa: Domažlice, Zahradní 320
HC Tiffany Domažlice, vznik: 14.5.1996, Adresa: Domažlice
Hockey club FLóRA DOMAŽLICE, vznik: 12.2.1996, Adresa: Domažlice, Kunešova 507
Chodský triatlonový klub, vznik: 29.11.1993, Adresa: Domažlice, Náměstí 57
Jednota SOKOL Domažlice /začleněna do ČOS/, vznik: 9.1.1991, Adresa: Domažlice
Jezdecká společnost Domažlice, vznik: 19.2.2003, Adresa: Domažlice, Spálená 159
Judo-club Domažlice, vznik: 10.3.1997, Adresa: Domažlice
Klub českých turistů - odbor Domažlice, vznik: 18.11.1991, Adresa: Domažlice, Mánesov 512
Klub OLD CAR CROSS Domažlice, vznik: 16.1.1995, Adresa: Domažlice
Klub ultralehkého létání v Domažlicích, vznik: 7.11.1994, Adresa: Domažlice
Komité BUDEL Domažlice, vznik: 24.5.1993, Adresa: Domažlice
Křesťanský sbor Domažlice, vznik: 2.4.2001, Adresa: Domažlice, Žižkova 16
Letiště Domažlice - Meclov, vznik: 10.2.1995, Adresa: Domažlice, Dukelská 210
Lomikarova společnost, vznik: 6.5.1997, Adresa: Domažlice
MARINE KLUB DOMAŽLICE, vznik: 31.10.2003, Adresa: Domažlice, Husova 130
Mateřské centrum (Centrum pro rodinu) Benjamínek, o.s., vznik: 25.3.2005, Adresa:
Domažlice, Komenského 4
MÍLAŘI DOMAŽLICE, vznik: 15.3.2004, Adresa: Domažlice, Vrchlického 656
MS Jezevec-Sruby Domažlice, vznik: 30.11.1992, Adresa: Domažlice
MS Myslív Domažlice, vznik: 23.7.1992, Adresa: Domažlice
Myslivecké sdružení Kozinův Újezd o.s., vznik: 17.3.1993, Adresa: Domažlice, Kosmonautů
163 /Dalibor Plšek/
Network East - West, vznik: 26.7.1999, Adresa: Domažlice, U Nemocnice 148
Nový sbor Domažlice, vznik: 6.11.1995, Adresa: Domažlice, Jiráskova 207
Občanské sdružení při Gymnáziu J. Š. Baara Domažlice, vznik: 16.1.2009, Adresa:
Domažlice, Pivovarská 323
Občanské sdružení TUSTA, vznik:23.3.2004, Adresa: Domažlice, Kostelní 1
PePe TRIAL a ENDURO Team o.s., vznik: 15.3.2007, Adresa: Domažlice, Dvořákova 461
Podčerchovské sdružení přátel venkovské hudby, vznik: 12.6.2003, Adresa: Domažlice,
Masarykova 237
S.A.S. Beroušek Domažlice, vznik: 7.4.2003, Adresa: Domažlice, Vodní 14
SC Rošáda Domažlice, vznik: 19.4.1994, Adresa: Domažlice
Sdružení kominíků okresů Klatovy a Domažlice, vznik: 7.11.1991, Adresa: Domažlice
Sdružení občanů SIGILLUM CIVITATIS, vznik: 1.11.2001, Adresa: Domažlice, Havlíčkova 27
Sdružení pro výzkum a záchranu Nového Herštejna a hradů Plzeňského, vznik: 10.5.2001,
Adresa: Domažlice, Vodní 18
Sdružení rodičů a přátel Okresního DDM Domažlice, vznik: 10.10.1991, Adresa: Domažlice,
Nám.Míru 40
Sídliště Šumava o.s., vznik: 14.6.2007, Adresa: Domažlice, Čerchovská 488
SK BENFIKA Domažlice, vznik: 12.8.1996 , IČO: None , Adresa: Chrastovice 57, Domažlice
SK BOMBER Domažlice, vznik: 8.4.1994, Adresa: Domažlice, Kozinova 96
SK RSC Čerchov Domažlice, vznik: 8.4.1994, Adresa: Domažlice
Skupina historického šermu KORBEL-DOMAŽLICE, vznik: 24.4.1996, Adresa: Domažlice,
Mánesova 204 /Lumír Zelenka/
Spolek příznivců železničních vozů, vznik: 21.7.1994, Adresa: Domažlice, Jiráskova 203
Sportovní klub AC Domažlice, vznik :23.9.1998, Adresa: Domažlice, Palackého 215
Sportovní klub FC HSK Domažlice, vznik: 14.4.1994, Adresa: Domažlice
Sportovní klub pohraniční policie - Domažlice o.s , vznik: 13.7.1990, Adresa: Domažlice,
Kosmonautů 165, Policie ČR OŘ
Sportovní klub policie Domažlice, vznik: 22.10.1992, Adresa: Domažlice, Švabinského
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Sportovní klub policie ŠPS Domažlice o.s., vznik: 20.12.1995, Adresa: Domažlice, Policie ČR,
Správa Západočeského kraje, Školní policejní středisko
SC Rošáda Domažlice, vznik: 19.4.1994, Adresa: Domažlice
Sportovní klub Šumava Domažlice, vznik: 10.12.1998, Adresa: Domažlice, hřiště Šumava
Domažlice
Sportovní klub THN Domažlice, vznik: 28.7.1997, Adresa: Domažlice
Sportovní klub TURBOVESPE CF, vznik: 21.5.2004, Adresa: Domažlice, Chrastavice 41
Sportovní unie okresu Domažlice, vznik: 7.12.1993 , IČO: None , Adresa: Domažlice
Squash Club Domažlice o.s., vznik: 23.8.2006, Adresa: Domažlice, Zahradní 320
Tělovýchovná jednota Jiskra Domažlice, o.s., vznik: 18.7.1990, Adresa: Domažlice
Fügnerova 647
Tělovýchovná jednota Start Domažlice, vznik: 1.3.1991, Adresa: Domažlice, Waldhegerova
529
TJ Jiskra Domažlice, oddíl krasobruslení, vznik: 12.5.2009, Adresa: Domažlice, Fügnerova
647
VELOSPORT Domažlice o.s., vznik: 11.4.2008, Adresa: Domažlice, Luženická 674

Sdružení TUSTA
Toto sdružení, známé svým bojem proti výstavbě Kauflandu ve středu
města, a jak se nyní ukazuje, v lecčems byly jeho argumenty oprávněné leč
nevyslyšené, se poslední dobou odmlčelo. Městská kronika dostala na žádost
o příspěvek do kroniky vyjádření od jednoho z jeho představitelů, které cituji
doslova, byť se možná i nebude líbit. Jde však o názor skupiny občanů našeho
města, a tak má v kronice, která má zachycovat celou širokou paletu názorů
občanů, kladných i záporných, svoje místo.
„Pokud jde o Občanské sdružení TUSTA, stále existuje, ale celkem vzato
jeho činnost v poměrech, jaké panují v Domažlicích, respektive v celé České
republice, pozbývá smyslu. OS TUSTA vyhrálo spor u Krajského soudu v Plzni,
který dne 29. 4. 2009 zrušil stavební povolení na Obchodní dům Kaufland jako
nezákonné. Tento fakt ovšem prakticky nemůže mít v našem právním státě
žádné důsledky. Po otevření OD Kaufland se v ulici Komenského, u základní
školy, zvýšily koncentrace karcinogenního benzo(a)pyrenu o 466 % oproti době
před zahájením provozu, a povolený limit nyní překračují o 80 %. Koncentrace
oxidů dusíku se zvýšily o 576 % a jsou 20 % nad přípustným limitem. Někteří
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členové OS TUSTA jsou hluboce přesvědčení, že občané jsou ti poslední, o které
by se stát a jeho úředníci zajímali, což činnost sdružení paralyzuje.“

Výstava v Galerii bratří Špillarů
V domažlické galerii se tentokráte veřejnosti města představil Michael
Rittstein. Výstavu z jeho díla, nazvanou „Modrý semišky“ uvedl na vernisáži,
konané 6. listopadu a mimořádně hojně navštívené Mgr. Marcel Fišer, ředitel
Galerie Klatovy/Klenová. Výstava potrvá do 30. prosince.

Pochod proti diabetu
Na pochod proti diabetu vyrazilo v pondělí 17. listopadu ve 13 hodin
třiatřicet lidí. Trasa pochodu vedla od letního kina do havlovického kuželníku,
kde si účastníci pochodu mohli nechat změřit glykémii a tlak. Pochod pořádal
Oblastní spolek Českého červeného kříže spolu s Klubem českých turistů.

Přednášky v penzionech
O tom jak funguje mozek a o důležitosti jeho tréninku pro uchování
duševních schopností přednášel ve středu 19. 11. od 14 hodin v jídelně
městského penzionu v Baldovské ulici PhDr. Stanislav Volák. O den později, ve
čtvrtek 20. listopadu přednášela v penzionu v Břetislavově ulici, rovněž od 14
hodin, majitelka obchodu s kávou, čaji a bylinkami paní Eliška Dolinová o
povzbudivých účincích přírodních produktů. Přednášku doplnila o ochutnávku
některých čajů.

DIVADELNÍ BÁL
Už třetí divadelní bál se konal v pátek 21. listopadu ve 20 hodin
v městském kulturním středisku. K tanci a poslechu hrála MRÁKOVSKÁ 4 Petra
Němce, návštěvníkům se představily Divadelní ochotnický soubor MKZ
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Horšovský Týn, Divadelní spolek KOMEDYJANTI Tachov, Ochotnický divadelní
soubor při MKIS Poběžovice, Ochotnický spolek PASEČNICE SOBĚ, Ochotný
divadelnický spolek KAREL Domažlice. Největší úspěch prý slavili ochotníci
poběžovičtí, kteří předvedli žertovnou květinovou módní přehlídku. Divadelnické
„bálování“ zahájili ředitel MKS Domažlice Kamil Jindřich a Marta Skarlandtová,
která pak celým večerem provázela.

Rozsvícení vánoční výzdoby města
Ve čtvrtek 27. listopadu v 16 hodin se po prvé rozsvítila vánoční výzdoba
města i 12 metrů vysoký vánoční strom, který stojí na obvyklém místě před
arciděkanským kostelem. Tentokrát do města nepřiputoval z městských lesů, ale
docela zblízka, ze sídliště Šumava, kde musel ustoupit novému hřišti.
V programu Rozsvícení vánočního stromku vystoupili od zmíněných 16 hodin
sbory a sólisté základní umělecké školy Domažlice. Slavnosti se zúčastnili
představitelé města, které bylo jejím hlavním pořadatelem.

KAUFLAND otevřel
Ve čtvrtek 27. listopadu v 7 hodin ráno otevřel svůj supermarket v našem
městě řetězec Kaufland. Ti, kdož očekávali nějaké mimořádné nabídky, byli
hned první den dost zklamáni. Kaufland nenabízí nic, co by nebylo v ostatních
supermarketech ve městě. Výhodou snad je jen větší množství a lepší výběr
zeleniny a ovoce. Ceny jsou proti ostatním supermarketům o něco vyšší, a tak i
přes poměrně agresivní reklamu (každý týden dostávají domažlické domácnosti
do schránek noviny KAUFLAND se vším možných „zlevněným“ zbožím) se žádná
kauflandová nákupní horečka nekoná. Spíš naopak, v rozsáhlých prostorách
bloudí pár desítek zákazníků s poloprázdnými košíky.
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100 let domažlického fotbalu
V pátek 28. listopadu oslavil domažlický fotbal svoje sté narozeniny.
V podvečer se fotbalisté a jejich příznivci sešli u nově postaveného tréninkového
hřiště u plaveckého bazénu. Přestože hřiště, proti původnímu předpokladu není
ještě zcela dokončené, neumožnilo to totiž počasí, i tak byla radost přítomných
z pěkného dárku fotbalistům k jejich „stovce“ veliká. Po slavnostním
představení hřiště přešli přítomní do městského kulturního střediska na
slavnostní večer k fotbalovému jubileu. Úvodní projev večera přednesl prezident
fotbalového oddílu TJ Jiskra Domažlice Jaroslav Ticháček. Vrcholem večera byl
křest knihy a DVD s názvem Historie 100 let fotbalu v Domažlicích, a pak už
následovala veselá zábava s tancem. Večera se zúčastnili fotbalisté všech
generaci, i někteří dosud žijící nejstarší domažličtí fotbaloví veteráni, mezi nimi i
bývalý kapitán úspěšného dorostu SK Domažlice Vladimír „Káďa“ Holeček, který
na fotbalovou slávu dorazil až z Ameriky, kde už od padesátých let minulého
století žije. Moderátory večera byli představitelé mladé generace Rudolf Špoták
ml. a Tomáš Budka ml.

Divadla a koncerty
Pořadatel městské kulturní středisko ve velkém sále MKS v 19.30 hodin
úterý 11. listopadu
koncert mimo předplatné
PLZEŇSKÁ FILHARMONIE
pod taktovkou Marka Vorlíčka přednesla skladby J. Jindřicha, A. Vivaldiho a A.
Dvořáka
čtvrtek 13. listopadu
divadelní představení v rámci předplatného
Zbyšek Pantůček: TO BYL TEDA SILVESTR
Původní rodinná komedie v podání herců Divadelní společnosti HÁTA Olgy
Želenské
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sobota 15. listopadu
Slavnostní koncert Symfonického dechového orchestru TI NEJLEPŠÍ
žáků Základních uměleckých škol Domažlice a Klatovy. Orchestr řídili Joel
Blahník a pplk. MgA. Václav Blahunek, dirigent Hudby Hradní stráže a Policie
České republiky. Na programu byla česká a světová symfonická dechová hudba.
čtvrtek 27. listopadu
koncert v rámci předplatného
ČESKÉ TRIO
Milan Langr, klavír, Dana Vlachová, housle, Miroslav Petráš, violoncello
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PROSINEC
Dvě výstavy na téma loutky
Dvě půvabné výstavky připravilo na zimní čas ve svých výstavních
prostorách v Chodském hradě Muzeum Chodska. První „S PIMPRLÁTKY DO
POHÁDKY“ je přehlídkou loutek z majetku muzea a ze soukromé sbírky
Ing. Jiřího Vorla. Na druhé výstavě „LOUTKA OČIMA DĚTÍ“ se návštěvníci
seznámí s pracemi

žáků

výtvarného

oboru

Základní

umělecké

školy

v Domažlicích. Vernisáž obou výstav se uskutečnila 2. prosince, výstavy potrvají
do 31. ledna.

Soutěž O nejlepšího čtenáře žáků 3. tříd základních škol
Knihovna ve spolupráci s městem Domažlice uspořádala I. ročník soutěže
O nejlepšího čtenáře. Akce měla přispět k propagaci hlasitého čtení mezi
nejmladšími čtenáři. Finále soutěže proběhlo v městské knihovně 2. prosince.
Zúčastnilo se ho 12 žáků. Odborná porota pod vedením Dany Žákové ze
Základní umělecké školy hodnotila u každého soutěžícího četbu předem
známého textu z knížky Marie Drijverové Nekonečné prázdniny a ve druhé části
četbu neznámého textu z knížky Jana Rysky Kluk jako jehla. Vítězem soutěže se
stal Antonín Vlček ze ZŠ Komenského 17. Vystoupení soutěžících oživovala
čtením z knížky Marie Korandové Pročpohádky bývalá ředitelka domažlické
knihovny Mgr. Jana Čechová. Soutěž zaštítilo město Domažlice, které se stalo
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spoluorganizátorem a zajistilo dárky i hlavní cenu, které předával místostarosta
Pavel Wolf.

Divadelní představení pro nejmenší
Brzký příchod Mikuláše a s ním i andělů a čertů připomnělo dětem
z domažlických mateřských škol v úterý 2. prosince v 8.30 hodin (opakování
v 10.30 hodin) v sále městského kulturního střediska divadelní představení
herců Agentury Reny Ing. Renaty Zunové „S ČERTY JE LEGRACE aneb pekelné
řádění čerta, čertice a dětí“.

Další obchod s elektronikou
Další obchod s elektronikou a bílým zbožím (elektrospotřebiče pro
domácnost) otevřela 4. prosince v Domažlicích na Náměstí Míru 130 společnost
MAGELEKTRO. Což o to, konkurence je dobrá věc, ale někteří občané se ptají,
zdali podobných obchodů není ve městě už nějak moc a proč například téměř
zcela scházejí obchody s prádlem a konfekcí, včetně konfekce pro osoby
silnějších postav.

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ KOLED s Českým rozhlasem Plzeň
Domažlice byly jedním z deseti měst Plzeňského kraje kde se ve středu
10. prosince hromadně zpívaly koledy s Českým rozhlasem Plzeň. Vánoční
program školních pěveckých sborů začal na náměstí u radnice už v 17 hodin. Od
18 hodin pokračoval společným zpěvem koled v přímém přenosu.
Pořadateli akce, kterou organizovala agentura RLA STALLION, byly MKS
a město Domažlice spolu s Domem dětí a mládeže DOMINO.
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Přednáška v galerii
Ve čtvrtek 11. prosince od 17 hodin přednášel v galerii bratří Špillarů
profesor PhDr. Viktor Viktora, CSc. na téma Národní obrození. Šlo o úvodní
přednášku stejnojmenného cyklu, ve které přednášející přiblížil posluchačům
evropské literární souvislosti národního obrození. Přednášku pořádaly městská
knihovna, Muzeum Chodska a galerie.

Obnovené loutkové divadlo
Premiérou loutkové pohádky O ŠÍPKOVÉ RŮŽENCE se nejmladší
domažlické veřejnosti představilo v neděli 14. prosince ve 14 a v 16.30 hodin
Loutkové divadlo Domažlice. Po dvanáctileté odmlce tak z iniciativy Josefa
Kuneše, který se stal principálem loutkového divadla a Kamila Jindřicha
obnovuje skupina nadšenců dlouholetou tradici domažlického loutkového
divadla, přerušenou privatizací budovy, ve které loutková scéna sídlila do roku
1995. Nově zbudovaná loutková scéna je v 1. patře budovy městského
kulturního střediska. Hlediště pojme 50 diváků, což je přesně 50 % míst, které
měla scéna stará. I tak ale, díky za to, že se loutky do Domažlic vracejí k potěše
nejmladších občánků města. A zájem je veliký – obě premiéry byly beznadějně
vyprodané. Ze dvanáctičlenného loutkářského souboru čtyři členové hráli ještě
ve starém Havlíčkovi. Sám principál Josef Kuneš hraje loutkové divadlo od svých
osmi let.

Domažličtí „foukalíci“
Neděli co neděli, po celý advent, šplhají „foukalíci“ se svými nástroji na
domažlickou věž, aby do všech čtyř světových stran odehráli roráty. Píseň
„Z nebe posel vychází“ poslouchávala každou adventní neděli už nejedna
generace Domažličanů. Před půlstoletím se roráty hrávaly před rorátní mší
v šest hodin ráno. Dnes se hrají před první ranní mší v půl osmé. Je už zkrátka
jiná doba. Také „foukalíci“ se omlazují, starou gardu nahradili mladší. Nejdéle
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hraje roráty Jan Mleziva z Domažličanky. partnery mu jsou Jiří Knopf
z Vrchovanky, Martin Kotáb z Dupalky, Jiří Jírovec a Michal Frček z Horalky.
Roráty, troubené z věže, patří k nejkrásnějším zdejším vánočním zvykům.
Zajímavé je, že, stejně jako zpěv ponocného, se udržely i přes celou dobu
minulého režimu, který jinak církvím a jejich tradicím nepřál.

Druhá prodejna Klatovských pekáren v Domažlicích
V předvánočním čase otevřely Klatovské pekárny v hypermarketu
Kaufland svoji druhou podnikovou prodejnu v Domažlicích (první je už několik
let v ulici Msgre Staška, vedle Koruny).

Vánoční trhy na náměstí
oživila letos miniaturní dřevěná salaš se skupinkou koz a ovcí. Celá
podívaná byla hezky naaranžovaná – dřevěná salaš, laťkový plot, podestýlka ze
slámy. Přitahovala samozřejmě hlavně děti. A protože byla zima a sychravo,
mnozí nadšení caparti zvířátka litovali a vyptávali se jejich strážců, jestli těm
ovečkám není zima. I dospělí se rádi „pokoukali“ na klidnou předvánoční idylku,
tak vzácnou v dnešním uspěchaném, rámusícím a neklidném světě. Jakoby ta
zvířata na slámě, napodiv klidná i navzdory ruchu kolem, přinášela chvíli klidu a
pohody všem, kdo se u nich alespoň na okamžik zastavili. Dobrý nápad.
Jinak trhy – dá se říci, že vše při starém. Stánek s občerstvením, další
s perníky a nejrůznějšími vánočními ozdobami. Zboží na pultech stánků je sice
rok co rok téměř stejné, ale nějací kupci se vždycky najdou, vytvářet vánoční
atmosféru pomáhá, a tak snad jsou všichni spokojeni.

Hudba v kostele
hlavní pořadatel Městské kulturní středisko Domažlice
neděle 7. prosince od 19 hodin v augustiniánském kostele
ADVENTNÍ KONCERT UČITELŮ ZUŠ
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Pořádáno ve spolupráci se Základní uměleckou školou Domažlice
pondělí 22. prosince od 18 hodin v arciděkanském kostele
XVI. CHODSKÝ VÁNOČNÍ KONCERT
Národopisného souboru Postřekov
pátek 26. prosince od 19 hodin v arciděkanském kostele
ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ JAKUBA JANA RYBY
Pěvecký sbor Čerchovan orchestr a sólisté. Dirigent: Marek Vorlíček

Divadla a koncerty
Pořadatel městské kulturní středisko ve velkém sále MKS v 19.30 hodin
pondělí 8. prosince v 17.30 hodin
VÁNOČNÍ KONCERT ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY
úterý 9. prosince
VIII. abonentní koncert
KÜHNŮV DĚTSKÝ SBOR - Vánoce doma a ve světě
čtvrtek 18. prosince
SPIRITUÁL KVINTET - vánoční koncert

HUDBA U STROMEČKU
v rámci vánočních trhů na domažlickém náměstí před radnicí
Hlavní pořadatel: MKS a město Domažlice
pátek 19. prosince
15.00 hodin PĚVECKÝ KROUŽEK při ZŠ Msgre B. Staška
15.30 hodin GEORGE BAMBINI DI GYMPL při Gymnáziu J. Š. Baara Domažlice
16.00 hodin ŽÁCI HUDEBNÍ NAUKY ZUŠ Staňkov v přednesu Operky Budulínek
J. Uhlíře a Z. Svěráka
16.30 hodin Ženský pěvecký sbor CANZONETTA pod vedením Marie
Hanáčíkové
sobota 20. prosince
16:00 hodin Vokální skupina SINGTET a kapela VYSOKÁ TRÁVA
neděle 21. prosince
16.45 hodin TRUBAČI OMS – setkání u krmelce
17.00 hodin ponocný
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17.05 hodin

17.45 hodin

Premiéra Vánoční zpěvohry VYPEČENÁ VÁNOČNÍ SUITA
Účinkují: Ochotný divadelnický spolek Karel, Canzonetta, sólisté
Hudba: Josef Kuneš
TRUBAČI OMS – setkání u krmelce

pondělí 22. prosince
16.00 hodin Pěvecký sbor PERNÍČEK ZPĚVNÍČEK při ZŠ Komenského 17
16.30 HODIN MUSICA VAGANTIUM
17.00 hodin ponocný
po ukončení Chodského vánočního koncertu zpěv ponocného
úterý 23. prosince
16.00 hodin PĚVECKÉ SDRUŽENÍ Jany Lengálové ZUŠ Horšovský Týn
16.30 hodin Hlasoplet
17.00 hodin ponocný
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LEDEN
Leden nám začal mrazivě, teploty prvních lednových dní se pohybovaly
kolem nuly, v noci až k –9 stupňům. Ale už druhý týden v lednu jsme
zaznamenali první teplotní skok tohoto roku, když teploty poskočily od bodu
mrazu na 7 °C. Postupně pak dál stoupaly až na 12 stupňů přes den a 18. ledna
dokonce na 9 stupňů hned ráno. Nejteplejším lednovým dnem bylo úterý 22.
ledna. V pražském Klementinu naměřili v ten den odpoledne 16,2 stupně Celsia.
Padl tak rekord z roku 1990, který měl hodnotu 15,7 stupně.

ÚNOR
Únor začal podobně jako leden, první dny byly chladnější, u nás se
teploty pohybovaly ráno na nule či mírně pod bodem mrazu, přes den
nepřesáhly 5 stupňů. 3. února svítilo celý den krásně sluníčko, ale také bylo celý
den pod nulou. Pak teploty zase o něco stouply, pak zase klesly, to už známe
z minulých let – houpačka. Ve čtvrtek 21. února byl úplněk. Kdo ho pozoroval
v Domažlicích, překvapeně hleděl. Jindy bledě žlutý kruh měl tentokrát sytě
oranžovou, chvílemi až červenavou barvu. Staří lidé za mého dětství říkávali, že
taková barva nepřináší nic dobrého. A jakoby jim hned následující den chtěl dát
zapravdu. Celý den foukal vítr, tak silně, že už to byla téměř vichřice, podle
Beaufortovy stupnice chvílemi mírný vichr. Barvu měsíce i vítr prý způsobil
přechod teplé fronty přes naše území.
V sobotu 23. února se opravdu výrazně oteplilo, občas ještě zafoukaly
silnější poryvy větru, oblačno. V neděli u nás bylo na teploměrech 4/12 °C, zato
v Praze naměřili odpoledne až 20 stupňů tepla. Teploty kolem 12 - 13 °C pak
trvaly až do konce měsíce.
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BŘEZEN
Březen začal opravdu netradičně. 1. března zasáhl naše území orkán
Emma. Nebyl sice tak silný, jako loňský Kyrill, ale škod nadělal pomalu stejně.
Foukalo od časného rána, největší síly u nás Emma dosáhl mezi 9. až 11.
hodinou ranní. Od 10 hodin byly Domažlice asi hodinu bez proudu, ale jinde na
tom byli ještě mnohem hůř. V Karlovarském, Plzeňském a Pardubickém kraji
museli energetici vyhlásit stav nouze. Naše město zasáhl orkán dost citelně,
poškodil několik střech, strhával komíny, televizní antény, ve starých kasárnách
zavalil kus střechy, stržený z jízdárny, čtyři dodávková auta. Z hodin na věži
Chodského hradu strhl vichr rafičku. Ze stromů v Potocích rval až téměř půl
metru silné větve.
Jinak ale březen přinesl teplé dny, denní teploty se držely na 10 – 12
stupních. Občas zapršelo, ale převažovalo sluníčko. V zahrádkách rozkvetly
skalky, už začátkem měsíce začal rozkvétat zlatý déšť. Místní zahrádkáři se
nezalekli ani občasného deště a vyrazili k jarnímu úklidu a zušlechťování svých
pozemků. Zvlášť krásným dnem byla sobota 15. března, sluníčko, teplo, 15 °C,
zkrátka jaro. Ale počasí nás dokáže stále překvapovat, a my jsme si v tomto
roce začátek jara vybrali předem. Na první jarní den ráno bylo -3 stupně a na
zemi leželo asi 25 cm sněhu, který napadl přes noc. Přes den ale sníh odtál, a to
se pak v několika následujících dnech opakovalo – ráno sníh, přes den
„čvachta“.

DUBEN
Tenhle měsíc začal jako pravý apríl deštivými a větrnými dny – chvíli
pršelo, chvíli svítilo sluníčko, jeden den bylo chladno, druhý den teplo. Teploty se
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pohybovaly kolem 11 stupňů přes den, v noci nebyla také nijaká zima, ještě ve
20 hodin večer jsme na teploměrech měli v některé dny 8 °C. Druhý dubnový
týden začal citelným ochlazením, v pondělí 7. dubna padal ráno sníh, přes den
bylo pošmourno, teplota 8 stupňů. Totéž v úterý ale už ve středu 11. dubna jsme
zažili další teplotní skok. Celý den bylo krásně slunečno, teplota 18 °C. ještě
v sedm hodin večer bylo na našich teploměrech 17 stupňů. Kolem 22.00 hodin
kolem nás přešla bouřka, na obloze byly vidět blesky, ale k nám bouřka nedošla.
Zato na severu Čech způsobila dost škod. Až tak do poloviny měsíce pak bylo
oblačno s teplotami 17 stupňů. 17. dubna se citelně ochladilo, ráno padali
sedláci, velké kusy sněhu, takové, co o nich naši předkové říkali „sedláci padají,
selky je chytají“. Až do konce měsíce bylo oblačno, teploty mezi 8 – 14 stupni.

KVĚTEN
První máj nás přivítal nevlídně, od rána bylo pod mrakem, odpoledne po
14 hodině začalo pršet, padaly dokonce i kroupy. V následujících dnech se
počasí trochu umoudřilo, bylo tepleji, dokonce jsme jeden den zaznamenali až
22 °C.
Zajímavý byl 12. květen. Ten den bylo u nás teplo, 24 stupně, slunečno,
nebe bez mráčku, den jako vymalovaný. A přes to byl ten den nějak divný. I
skalně zdraví lidé si stěžovali na bolesti hlavy, nevolnosti, někteří lidé měli
závratě a jiné nepříjemné pocity. Dokonce i psi byli nervózní a odmítali jít z bytů
nebo z bud ven (osobně mi to potvrdilo několik známých pejskařů). Ve večerních
televizních zprávách jsme se dozvěděli, že čínskou provincii S-čchuan zasáhlo
ten den katastrofální zemětřesení o síle 8 stupňů Richterovy stupnice. Snad se
to nějak šířilo i k nám.
Na konci měsíce se teploty u nás dokonce blížily teplotám tropickým. 30.
a 31. dubna bylo přes den 28 stupňů, u nás, jinde byly teploty ještě vyšší.
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V pražském Klementinu naměřili v sobotu 31. dubna odpoledne teplotní rekord,
30,4 °C. Ten dosavadní je přes 200 let starý, až z roku 1868 a naměřená teplota
ho překonala o 2,2 °C.

ČERVEN
Téměř po celý měsíc panovaly letní teploty mezi 24–28 °C. 23. a
24. června jsme zažili dva tropické dny, kdy se rtuť teploměru vyšplhala až na
32 °C, v noci bylo 20 stupňů. Přes poledne vždy přišla prudká dešťová přeháňka,
což bylo za těch veder příjemné osvěžení. Přes to byl ale červen spíše suchý
měsíc, příliš toho nenapršelo.

ČERVENEC - SRPEN
Teplé letní měsíce, teploty málokdy klesly pod 21 °C. Kolem 13. července
byly po několik dní ráno husté mlhy, někdy se zvedaly až do odpoledne. Od
25. července se rtuť teploměrů šplhala přes 30 °C, po 1. srpnu přišlo mírné
ochlazení, ale už 10. – 12. srpna jsme měli opět tropy. Skutečně drastické
teplotní skoky jsme zažívali od 14 do 17. srpna. U nás bylo 14. srpna 24 °C,
15. srpna 16 °C, 16. srpna 13 °C a 17. srpna 20 stupňů. Od 19. srpna se denní
teploty opět pohybovaly mezi 27–30 stupni. Teplotní skok za jediný den
o 9 stupňů je skutečně dost nezvyklý. A to jinde, například na Pardubicku prý
zaznamenali rozdíl 12 stupňů. Podle meteorologů tento výkyv počasí způsobilo
střídání teplé a studené fronty nad naším územím.
Největší letošní bouřka a zasáhla Česko 25. července. U nás byla
odpoledne, docela mírná, jen párkrát zahřmělo. Na východě Čech a na Moravě
ale lámala stromy, rozvodnila potoky, přívalový déšť, který ji provázel,
zaplavoval sklepy domů. Zahynuli při ní dva lidé. Padající strom ve Svitavách

204

zabil sedmačtyřicetiletou ženu. Jednasedmdesátiletý muž se utopil v autě poté,
co s ním v bouřce vjel do rybníka v obci Sechov na Havlíčkobrodsku.

ZÁŘÍ
V prvních dvou dekádách září bylo ještě letní počasí. Nejtepleji bylo
6. září, kdy jsme na teploměru naměřili 31 °C, v následujících dnech se pak
teploty udržovaly kolem 25 až 28 °C. Ještě 12. září bylo přes den u nás
25 stupňů, následující den ale teploty spadly na 16 °C. Do konce měsíce pak bylo
polojasno, s občasnými dešťovými přeháňkami, ochlazení trvalo, nejvyšší
teploty do 16 stupňů. Kolem 20. září jsme několikrát zaznamenali už i slabé
přízemní mrazíky.

ŘÍJEN
V první polovině měsíce se denní teploty pohybovaly od 10 až do
18 stupňů. Bylo polojasno, celkem příjemné počasí, které přivítali zejména
zahrádkáři k podzimnímu úklidu zahrádek a k jejich přípravě na zimu. Od
15. října přecházela přes naše území studená fronta, my v Domažlicích jsme ve
dnech 16. – 18. října zaznamenali ranní mrazíky kolem -2 °C. Od 19. října se
opět mírně oteplilo. Posledním teplým dnem letošního roku bylo úterý 21. října,
kdy pěkně svítilo sluníčko, a tak jsme přes den v našem městě naměřili až 21 °C.
Ale už úterý 22. října přineslo ochlazení, déšť, 24. října ráno už byl opět mráz,
denní teploty se pohybovaly jen do 10 °C.
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LISTOPAD
Počátek listopadu byl ještě pravý podzimní, denní teploty se pohybovaly
mezi 9 až 14 °C. Celkově jsme v té době zaznamenali velké teplotní rozdíly mezi
Čechami a Moravou. Tak například ve středu 5. listopadu padaly na Moravě
teplotní rekordy, denní teploty tam přesahovaly 20 °C, zatímco v Čechách bylo
přes den jen 6 až 9 stupňů, v našem městě 9 °C. Prý jsou takové rozdíly teploty
vzácné, ale stává se to, tvrdí meteorologové. Teplejší počasí přinášelo ranní
mlhy, které někdy trvaly až do odpoledne. 7. listopadu padala v našem městě
mlha celý den. Nejvyšší teplotu jsme v první polovině listopadu zaznamenali
10. listopadu, kdy jsme ráno na teploměru naměřili až 10 stupňů. Celý den bylo
slunečno, odpoledne 14 °C. Druhá polovina měsíce pak přinesla počasí zimní,
denní teploty jen do 7 stupňů. U nás bylo koncem měsíce větrno. Zima se už
začala naplno hlásit o svá práva ranními mrazíky až k -3 °C, na horách napadl
sníh, 30. listopadu ho na Špičáku bylo asi 40 cm.

PROSINEC
Prosinec byl letos ve znamení velkých výkyvů tlaku vzduchu i teplot.
V jeho první polovině se ranní teploty pohybovaly mírně nad nebo pod bodem
mrazu, denní kolísaly mezi 3 až 7 °C. První letošní sníh napadl v našem městě
v noci na 12. prosince, napadlo ho asi tak 5 cm, ale hned odtával. 18. a
19. prosince klesly teploty na 3 stupně. Kdo se ale těšil, že snad letos budou bílé
Vánoce, byl opět zklamán. Přišel další teplotní skok a těsně před Štědrým dnem,
21. a 22. prosince, byly teploty na toto roční období dokonce nadprůměrné, u
nás bylo po oba dny 7 °C, jinde až 10 °C. Na Štědrý den bylo ještě 5 °C. Od
druhého vánočního svátku do Silvestra uhodily mrazy, v noci až -9 °C. Mrznoucí
mlhy vytvářely na stromech, keřích i trávě krajkoví jinovatky, napadl dokonce
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sněhový poprašek, a tak přece jen, byť se zpožděním, jsme si alespoň zčásti
mohli vychutnat Ladovskou vánoční náladu.

Místo závěru

AŤ ZKOUMÁME A POZNÁVÁME SVĚT,
JAK CHCEME, VŽDY SI PODRŽÍ STRANU
DNE A STRANU NOCI.
Johan Wolfgang Goethe
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SEZNAM PŘÍLOH KRONIKÁŘSKÉHO ZÁPISU ZA ROK
2008
PŘÍLOHA Č. 1
15. až 27. zasedání městského zastupitelstva, včetně usnesení

PŘÍLOHA Č. 2
DOMAŽLICKÝ ZPRAVODAJ 2008 Č. 1 – 12/2007

PŘÍLOHA Č. 3
1.
2.
3.
4.
5.

Matriční zpráva
Statistika občanů města Domažlic k 31. 12. 2008
Policie České republiky – přehled cizinců, žijících ve městě v r. 2008
Zpráva staršovstva ČCE
Podklady od církve Československé husitské

6. Rozpočet města Domažlice na rok 2008 + tabulková část
MĚSTSKÁ SPRÁVA A ZAŘÍZENÍ
7. Počty zaměstnanců jednotlivých odborů MěÚ
8. Změny v organizačním řádu města
9. Jeselské zařízení
10. Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb + REHA centrum
11. Městská Knihovna Boženy Němcové
12. Městské kulturní středisko
13. DTS Domažlice
ŠKOLSTVÍ
14. Mateřská škola
15. ZŠ Komenského 17
16. ZŠ Msgre Staška
17. Gymnázium J. Š. Baara
18. Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola
19. Střední odborné učiliště
20. ZUŠ
21. Dům dětí a mládeže DOMINO
POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT
22. Česká strana sociálně demokratická
23. Český svaz bojovníků za svobodu
24. Pionýrská skupina Mír
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25. JUNÁK, Svaz skautů a skautek
26. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
27. Český zahrádkářský svaz
28. Český kynologický svaz
29. VETERAN CAR CLUB
30. Klub českých turistů
31. Pozvánka na křest Chodského slovníku
32. Předání pamětní ch medailí
MUDr. Novákovi + životopis
Jiřině Paroubkové + program slavnosti
Jiřině Skalové + program slavnosti +pozdrav knihovny
33. Úmrtní oznámení Jiřího Hany
34. Úmrtní oznámení P. Emila Augustina Dorničáka
35. Pozvánky na akce: 5 x Galerie bratří Špillarů, 6 x Muzeum Chodska, 1 x
otevření sborového domu ČCE

PŘÍLOHA Č. 4
Volby do zastupitelstva Plzeňského kraje:
1 x volební lístky
7 x volební materiály ČSSD
6 x volební materiály ODS
3 x volební materiály KSČM
1 x Strana zelených

PŘÍLOHA Č. 5
Obchod a služby ve městě – celkem 10 letáčků
1 x Chodský Čakan
1 x výzva římskokatolické farnosti
1 x cyklostezka Domažlice – Babylon
1 x Den Evropy
1 x Dny zdraví s VZP
2 x Dívka Šumavy
1 x Víte si rady s odpady
1 x Eko kalendář
1 x Domažlický deník – Den s Deníkem
1 x Domažlický deník – rozvod poslance Látky

PŘÍLOHA Č. 6
Nabídky z poštovních schránek domažlických domácností – výběr
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