KRONIKA MĚSTA
DOMAŽLIC
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Tento kronikářský zápis za rok 2014 je psán oboustranně na papíru
formátu A 4. Má celkem 237 (slovy dvě stě třicet sedm) číslovaných
stran a 2 (slovy dvě) strany nečíslované.
Schváleno:
Zastupitelstvo města Domažlice na svém 20. zasedání, které se konalo
dne 22. 6. 2016, usnesením č. 1090 schválilo kronikářský zápis za rok
2014.

JUDr. Zdeněk Novák

Ing. Miroslav Mach
starosta města

místostarosta města
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I. OBYVATELSTVO

MATRIČNÍ ZPRÁVA
V roce 2014 se v Domažlicích narodilo celkem 456 dětí, z toho 235
chlapců a 221 děvčat. Domažlickým občankám se narodilo 77 dětí, z toho 43
chlapců a 34 děvčat.

Ve stejném roce uzavřeli v Domažlicích snoubenci celkem 96 sňatků,
z toho 6 církevních a 90 občanských. Snoubeneckých párů, z nichž alespoň
jeden snoubenec byl občanem Domažlic, bylo 52.

V Domažlicích zemřelo celkem 311 osob, z toho 166 mužů a 145 žen.
Domažlických občanů zemřelo 91, z toho 53 mužů a 38 žen.
V obcích, které patří do matričního obvodu Domažlice, zemřelo celkem
9 osob, z toho 5 mužů a 4 ženy.

5

POHYB OBYVATELSTVA
K 31. 12. 2014 v Domažlicích trvale žilo
Z toho mužů
žen

10 430 občanů
4 944
5 486

Město oproti roku předchozímu zaznamenalo o 17 občanů méně.
Počty občanů jednotlivých městských částí:
Týnské předměstí
Hořejší předměstí
Bezděkovské předměstí
Dolejší předměstí
Město (historická část)
Havlovice

4 151 občanů
2 612
2 017
592
869
189

Mírný úbytek občanů zaznamenalo Týnské a Dolejší předměstí, na Hořejším a
Bezděkovském předměstí a v Havlovicích občanů přibylo, historické jádro
(Město) zůstává stejné.
Počet občanů Domažlic za posledních pět let:
rok:
počet občanů:
2010
10 534
2011
10 454
2012
10 472
2013
10 447
2014
10 430

Věkové složení občanů v roce 2014 (ve srovnání s rokem 2013)
Počet mužů a žen do 50 let věku
6151 (6208)
od 50 do 60 let věku
1373 (1393)
od 60 do 70 let
1538 (1518)
od 70 do 80 let
846 (830)
od 80 do 90 let
457 (434)
od 90 do 100 let
65 (63)
nad 100 let věku
0
(1)
Nejstaršímu domažlickému muži je 94 let
Nejstarší ženě je 100 let
Průměrný věk Domažličanů je 41,96 let (v loňském roce to bylo 41,71 let)
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Srovnání průměrného věku občanů města za posledních pět let:
Rok:
2010
40,93 let
2011
41,19 let
2012
41,44 let
2013
41,71 let
2014
41,96 let

Nově narození
V roce 2014 se narodilo 105 nových občanů města (jejich matky měly trvalý
pobyt v Domažlicích). Z toho bylo 58 chlapců a 47 dívek.
Nejčastější jména dětí narozených v roce 2014
hoši:
Jan
Jakub
Martin
Petr
Adam

dívky:
Eliška
Tereza
Ema
Adéla

Zemřelí:
V roce 2014 zemřelo celkem 118 občanů města.

Počet sňatků: 52
Počet rozvodů: 38
Cizinci, žijící ve městě:
K 31. 12. 2014 bylo na území města hlášeno k pobytu:
což proti roku předchozímu představuje nárůst o:

766 cizinců
103 osob

Jak lze konstatovat každoročně, počty cizinců, hlášených ve městě k trvalému i
přechodnému pobytu, se ale měsíc od měsíce mění. K tomu je ještě nutné
počítat s tím, že se zde pohybuje patrně několik desítek cizinců i občanů ČR,
kteří k pobytu hlášeni vůbec nejsou.
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S cizinci měly Domažlice k 31. 12. 2014

11 196 obyvatel

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

Životní úroveň
Údaje z veřejné databáze Českého statistického úřadu (ČSÚ)
V roce 2014 dosáhla průměrná mzda výše 25 686 Kč, v meziročním
srovnání činil přírůstek 608 Kč (2,4 %). Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené
období o 0,4 %, reálně se mzda zvýšila o 2,0 %. Po dvou letech poklesu dochází
konečně ke zvyšování reálných mezd v české ekonomice. Statistikové ovšem
stále upozorňují, že až dvě třetiny zaměstnanců na průměrnou mzdu
nedosáhnou. Tu zvyšují nejvyšší výdělky ve finančnictví, špičkových manažerů a
podobně.
Rovněž ceny vybraných výrobků potravinářského koše domácností se ve
srovnání s loňským rokem v celoročním průměru snížily.
CENY ZÁKLADNÍCH POTRAVIN
Průměrné spotřebitelské ceny vybraných potravinářských výrobků v Kč
(korunách), platné vždy v 50. - 51. týdnu roku
Kraj: Plzeňský
rok:
máslo čerstvé 1 kg

2013
157,82

2014
153,38

vejce slepičí čerstvá 10 ks

28,06

30,76

hovězí zadní bez kosti

213,51

208.50
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vepřová pečeně s kostí 1 kg

119,94

115,93

chléb konzumní kmínový 1 kg

21,86

21,86

konzumní brambory 1 kg

18,35

9,79

pšeničná mouka hladká 1 kg

12,68

10,64

rýže loupaná dlouhozrnná 1 kg

35,12

37,62

těstoviny vaječné 1 kg

40,13

40,80

mléko polotučné pasterované 1 litr 21,23

20,90

cukr krystalový 1 kg

23,79

20,01

Eidam cihla (sýr)

170,33

144,06

mrkev 1 kg

18,58

13,57

papriky 1 kg

63,19

53,69

jablka konzumní 1 kg

26,91

23,90

Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ, kraje
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II. MĚSTSKÁ SPRÁVA
Zasedání zastupitelstva města
Úvodní část každého zastupitelstva je věnována povinným procedurálním
bodům, kterými jsou: ustanovení mandátové komise, zpráva mandátové
komise, schválení programu jednání, volba návrhové komise a volba
ověřovatelů zápisu. Vlastní jednání zastupitelstva pak zahajují, rovněž
pravidelně při každém zastupitelstvu, zpráva kontrolního výboru o plnění
usnesení zastupitelstva města (ZM), zpráva zástupce rady města o činnosti rady
města (RM) a zápisy z jednání výborů. Dále se zastupitelstvo zabývá převážně
ekonomickými otázkami a majetkoprávními věcmi – pozemkovou držbou,
nemovitostmi, rozpočtovými opatřeními, dotacemi a podobně. V závěru
zastupitelstva v bodě „Různé“ je pak dána možnost zastupitelům i občanům
města vznášet dotazy, připomínky a přání k činnosti městské správy.
Ke každému bodu vlastního jednání probíhá vždy presentace na připraveném
plátně a předkladatel návrhu bod ve stručnosti objasní.

Úplné zápisy ze zasedání jednotlivých zastupitelstev, včetně
usnesení, jsou přílohou tohoto kronikářského zápisu a jsou uloženy
spolu s kronikou. Badatelé v nich mohou najít přesný sled programu
zastupitelstev a podrobnosti o jednotlivých projednávaných bodech.
Některé důležité body jednání lze najít v Kalendáriu vždy
v příslušném měsíci konání zastupitelstva.
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V tomto roce se v lednu jednání zastupitelstva nekonalo.
36. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 26. února od 16 hodin a středa 5. března od 16.30 hodin malý sál MKS
Přítomno při obou zasedáních 21 členů zastupitelstva.
Jednání zastupitelstva z 26. února ukončil starosta města v bodě 11 pro pozdní
dobu - 22 hodin - a oznámil pokračování jednání 5. března.

37. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 26. března od 16 hodin, malý sál MKS
Přítomno 17 členů zastupitelstva.

38. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 30. dubna od 16 hodin, malý sál MKS
Přítomno 19 členů zastupitelstva.

39. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 28. května od 16 hodin, malý sál MKS
Přítomno 19 členů zastupitelstva.

40. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 25. června od 16 hodin, malý sál MKS
Přítomno 17 členů zastupitelstva.

41. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 4. srpna od 16 hodin, malý sál MKS
Přítomno 17 členů zastupitelstva.
Z jednání:
- Zastupitelstvo vzalo na vědomí rezignaci Mgr. Karla Štípka na post 1.
uvolněného místostarosty a na pověření řízení městské policie
- Zastupitelstvo zvolilo na základě § 84 odst. 2 písm. m) zákona č.
128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů 1. statutárním
místostarostou města JUDr. Zdeňka Nováka
- Zastupitelstvo zvolilo členem rady města za Mgr. Karla Štípka Mgr.
Václava Kozinu
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-

Zastupitelstvo pověřilo řízením městské policie JUDr. Zdeňka Nováka

42. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 27. srpna od 16 hodin, malý sál MKS
Přítomno 14 členů zastupitelstva.

43. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 24. září od 16 hodin, malý sál MKS
Přítomno 19 členů zastupitelstva.
Šlo o poslední jednání zastupitelstva města před komunálními volbami, proto
starosta města Ing. Miroslav Mach poděkoval závěrem zasedání všem
zastupitelům za konstruktivní čtyřletou spolupráci.

USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DOMAŽLICE
středa 5. listopadu od 17 hodin, velký sál MKS
Přítomno 21 členů zastupitelstva.
Starosta města Ing. Miroslav Mach zahájil v 17 hodin ustavující jednání
zastupitelstva přivítáním všech přítomných zastupitelů a občanů města
Domažlic. Poté přistoupil k prvnímu bodu programu - složení slibu členů
zastupitelstva města. Po přečtení textu slibu: "Slibuji věrnost České republice.
Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě,
v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.",
starosta abecedně po jménech vyvolával jednotlivé zastupitele, kteří
prohlášením "slibuji" složili slib zastupitelstva města.
Program jednání
1. Zahájení, slib členů zastupitelstva města
2. Určení ověřovatelů zápisu
3. Ustanovení mandátové komise
4. Zpráva mandátové komise
5. Schválení programu jednání
6. Volba návrhové komise
7. Stanovení způsobu volby
8. Volba starosty
9. Stanovení funkcí a počtu uvolněných členů zastupitelstva
10. Volba místostarostů
11. Stanovení počtu členů rady města
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12. Volba členů rady města
13. Zřízení kontrolního a finančního výboru zastupitelstva
14. Pověření zastupitele řízením městské policie
15. Závěr

U S N E S E N Í z ustavujícího zasedání zastupitelstva města, které se konalo
dne 5. 11. 2014
Zastupitelstvo města Domažlice:
 určuje na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města Josefa Kříže a Jana
Pangráce
 ustanovuje mandátovou komisi ve složení: Ing. Vítězslav Brody, Vlastimil
Konrády, Jaroslav Bauer
 bere na vědomí zprávu mandátové komise
 schvaluje upravený program jednání
 volí návrhovou komisi ve složení: Mgr. Karel Štípek, Mgr. Ivan Rybár,
MUDr. Pavel Zeman
 schvaluje volbu starosty, místostarostů a členů rady veřejným
hlasováním
 volí na základě § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve
znění pozdějších předpisů, starostou města pana Ing. Miroslava Macha
 stanovuje na základě § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích ve znění pozdějších předpisů, počet uvolněných členů
zastupitelstva na 3, to jest starosta, 1. místostarosta a 2. místostarosta
 volí na základě § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve
znění pozdějších předpisů, 1. statutárním místostarostou města, který
zastupuje starostu v jeho nepřítomnosti, pana JUDr. Zdeňka Nováka
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 volí na základě § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve
znění pozdějších předpisů, 2. místostarostou města pana Bc. Stanislava
Antoše
 stanovuje na základě § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb.,
obcích ve znění pozdějších předpisů, počet členů rady města na 5
 volí na základě § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve
znění pozdějších předpisů, členem rady města Mgr. Václava Kozinu
 volí na základě § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve
znění pozdějších předpisů, členem rady města MUDr. Pavla Zemana
 zřizuje dle § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), finanční výbor, stanovuje dle § 84 odst. 2 písm. m)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), počet členů
finančního výboru na 7
 zřizuje dle § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), kontrolní výbor, stanovuje dle § 84 odst. 2 písm. m)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), počet členů
kontrolního výboru na 7
 pověřuje dle § 3 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, řízením
Městské policie Domažlice člena zastupitelstva JUDr. Zdeňka Nováka

2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 19. listopadu od 16 hodin, malý sál MKS
Přítomno 20 členů zastupitelstva.
Z jednání:
Zastupitelstvo
 stanovuje rozdělení organizací a společností na místostarosty města
takto:
JUDr. Zdeněk Novák:
Základní škola praktická Domažlice, Městské kulturní středisko
v Domažlicích, Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice, DTS
Domažlice, Plavecký bazén a ubytovna Domažlice, Správa sportovních
zařízení města Domažlice s. r. o., Domažlická správa nemovitostí spol.
s r. o.
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Bc. Stanislav Antoš:
Základní škola Domažlice Komenského 17, Základní škola a mateřská
škola Domažlice, Mateřská škola Domažlice, Sluníčko Domažlice,
Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha Domažlice, Dům dětí a
mládeže Domino Domažlice, Městské centrum sociálně rehabilitačních
služeb - domov pro seniory Domažlice, Domažlické městské lesy spol.
s r.o.
 v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, v platném znění, a v souladu s § 2 nařízením vlády č. 37/2003
Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném
znění stanovuje s účinností od 19. 11. 2014 výši měsíčních odměn
neuvolněným členům zastupitelstva takto:
člen zastupitelstva: 820 Kč
člen rady: 2350 Kč
předseda výboru nebo komise rady: 1000 Kč
člen výboru, komise rady nebo zvláštního orgánu: 500 Kč
Nárok na poskytnutí odměny v ostatních funkcích vzniká až dnem
zvolení do příslušného orgánu obce
 v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, v platném znění, a v souladu s § 2 nařízením vlády č. 37/2003
Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném
znění schvaluje, že v případě souběhu výkonu několika funkcí náleží
neuvolněnému členu zastupitelstva obce měsíční odměna ve výši
souhrnu odměn za jednotlivé funkce
 schvaluje měsíční odměnu pro členy výborů, kteří nejsou členy
zastupitelstva města, ve výši 300 Kč za podmínky minimálně 1 účasti za
měsíc. Odměny budou vypláceny čtvrtletně.
 zřizuje dle § 117 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích jako své iniciativní a
kontrolní orgány 15 členný výbor školství, mládeže a sportu
 zřizuje dle § 117 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích jako své iniciativní a
kontrolní orgány 9 členný výbor pro kulturu a cestovní ruch
 zřizuje dle § 117 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích jako své iniciativní a
kontrolní orgány 9 členný výbor pro spolupráci s partnerskými městy
 schvaluje volbu předsedů a členů výborů veřejnou volbou
 volí dle § 84 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích předsedou
kontrolního výboru JUDr. Miroslava Vokáče, bytem Palackého 218,
Domažlice
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 volí dle § 84 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích členy kontrolního
výboru RSDr. Václava Jansu, Michlova 630, Domažlice, JUDr. Zdeňka
Heřmana, Jindřichova 147, Domažlice, Ladislava Hofmaistera,
Kosmonautů 160, Domažlice, Jana Šturmu, Ladova 685, Domažlice,
Romana Kalouse, Maškova 318, Domažlice, Věru Cibulkovou, Janáčkova
490, Domažlice
 volí dle § 84 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích předsedou
finančního výboru Ing. Jitku Heřmanovou, Jindřichova 147, Domažlice
 volí dle § 84 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích členy finančního
výboru Ing. Michala Antona, Luženická 663, Domažlice, Vlastimila
Sladkého, Havlovice 9, Ing. Luďka Hlavatého, Vodní 115, Domažlice, Ing.
Pavla Faschingbauera, Waldhegerova 360, Domažlice, Ing. Martina
Janovce, Luženická 717, Domažlice, Ing. Jana Soldána, 17. listopadu 248,
Domažlice

3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 17. prosince od 16 hodin, malý sál MKS
Přítomno 20 členů zastupitelstva.
Vybráno z jednání:
Zastupitelstvo
 zvolilo přísedícími okresního soudu
Jaroslavu Váchalovou, Michlova 554, Domažlice
Alenu Houškovou, Máchova 139, Domažlice
Alenu Salvovou, Michlova 614, Domažlice
Jana Hodana, Kunešova 496, Domažlice
Rudolfa Vančuru, 17. listopadu 250, Domažlice
Lubomíra Minaříka, 28. října 167, Domažlice
 zvolilo dle § 84 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích předsedou
výboru školství, mládeže a sportu Mgr. Ivana Rybára, Mánesova 204,
Domažlice
 zvolilo dle § 84 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích členy výboru
školství, mládeže a sportu:
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Mgr. Jana Anderleho, Habrová 344, Domažlice, Ing. Martina Janovce,
Luženická 717, Domažlice, Petra Skalu, Kozinova 157, Domažlice, Mgr.
Karla Štípka, Msgre B. Staška 232, Domažlice, Romana Kalouse,
Maškova 318, Domažlice, Mgr. Václava Hrušku, Švabinského 553,
Domažlice, Martina Pangráce, Mánesova 521, Domažlice, Olgu
Votavovou, Vrbová 662, Domažlice, Pavla Voldána, Habrová 343,
Domažlice, Josefa Kříže, Šumavská 196, Domažlice, Hynka Šindeláře,
Kosmonautů 162, Domažlice, Jana Látku ml., Kozinova 86, Domažlice,
Jaroslava Sokola, Petrovická 273, Domažlice, Ing. Vítězslava Fronka, 28.
října 266, Domažlice
 zvolilo dle § 84 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích předsedou
výboru pro kulturu a cestovní ruch Vlastimila Konrádyho, Vrbova 393,
Domažlice
 zvolilo dle § 84 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích členy výboru pro
kulturu a cestovní ruch Janu Hruškovou, nám. Míru 139, Domažlice,
Mgr. Josefa Stočese, Mánesova 531, Domažlice, Štěpána Thomayera,
Kozinova 236, Domažlice, Jaroslavu Kauckou, Kozinova 83, Domažlice,
Mgr. Igora Šlechtu, Vodní 23, Domažlice, Josefa Kuneše, JUDr. Žlábka
208, Domažlice, Bc. Lenku Schirovou, Vavřinecká 51, Domažlice, Mgr.
Kamila Jindřicha, Máchova 149, Domažlice
 zastupitelstvo nezvolilo členem výboru pro kulturu a cestovní ruch
Zdeňka Peroutku, Palackého 207, Domažlice
 nezvolilo dle § 84 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích předsedou
výboru pro spolupráci s partnerskými městy Jana Látku, Luženická 668,
Domažlice



nezvolilo dle § 84 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích předsedou
výboru pro spolupráci s partnerskými městy Mgr. Kamila Jindřicha,
Máchova 149, Domažlice

 odložilo volbu členů výboru pro spolupráci s partnerskými městy
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III. HOSPODAŘENÍ MĚSTA
Kompletní závěrečný účet Města Domažlice za rok 2014 (tabulky, grafy) je
přílohou této kroniky a je uložen společně s protokoly ze zasedání zastupitelstva
města.

Komentář k Závěrečnému účtu Města Domažlice za rok 2014
Závěrečný účet obsahuje údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2014,
údaje o hospodaření města a jeho zřízených organizací. Součástí závěrečného
účtu jsou údaje o celkových aktivech a pasivech, přehled o finančním
vypořádání dotací se státním rozpočtem, rozpočtem kraje, přehled o
poskytnutých příspěvcích a darech z rozpočtu města v roce 2014 a výsledek
přezkoumání hospodaření města za rok 2014, které provedla auditorská firma
HZ Plzeň s.r.o.
Plnění rozpočtu Města Domažlice k 31. 12. 2014
Rozpočet města Domažlice na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem města
Domažlice dne 26. 3. 2014 s celkovými příjmy ve výši 318.637.530 Kč a výdaji ve
výši 282.102.020 Kč, saldem rozpočtu + 36.535.510 Kč. Změnami rozpočtu
v průběhu roku, na základě rozpočtových opatření, schvalovaných radou města
a zastupitelstvem města, byl schválený rozpočet upravován.
Skutečné příjmy za rok 2014 dosáhly výše 315.966.425 Kč, což představuje
91,8 % upraveného rozpočtu.
Skutečné výdaje za rok 2014 dosáhly výše 262.070.967 Kč, což představuje
85,2 % upraveného rozpočtu.
Saldo příjmů a výdajů za rok 2014 je ve výši +53.895.458 Kč.
Saldo příjmů a výdajů je výsledkem bankovního plnění rozpočtu z pohledu
finančních toků za příslušné účetní období.
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Financování za rok 2014 je ve výši -53.895.458 Kč. Ve financování jsou zahrnuty
splátky úvěru na výstavbu kanalizace v Havlovicích, splátky úvěru na Zateplení
objektů MŠ Zahradní, Michlova, ZŠ a MŠ Msgre B. Staška, zúčtování
kontokorentního úvěru, změna stavu prostředků na účtech města, dočerpání
přijatého úvěru na Zateplení objektů MŠ Zahradní, MŠ Michlova, ZŠ a MŠ
Msgre B. Staška.
Příjmy rozpočtu za rok 2014
Skutečné příjmy za rok 2014 dosáhly výše 315.966.425 Kč, což představuje
91,8 % upraveného rozpočtu příjmů.
Daňové příjmy dosáhly v roce 2014 výše 172.037.062 Kč, což představuje 103,9
% upraveného rozpočtu. Daňovými příjmy jsou příjmy ze sdílených daní od
finančního úřadu, příjmy z místních poplatků, správní poplatky a daň z
nemovitostí. Sdílené daně, zasílané finančním úřadem dosáhly v roce 2014 výše
128.833.520 Kč, což představuje ve srovnání s rokem 2013 zvýšení
o 6.010.990,- Kč (nárůst zaznamenaly daň z příjmů právnických osob zvýšení
o 4.141.760 Kč a DPH zvýšení o 2.102.100 Kč).
Nedaňové příjmy dosáhly v roce 2014 výše 52.950.258 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 nedaňových příjmech se v roce 2014 projevily příjmy z pronájmu
pozemků ve výši 18.844.000 Kč, z pronájmu nemovitostí ve výši 24.280.000 Kč,
přijaté sankční platby ve výši 3.383.000 Kč, příjem z parkovacích automatů a
karet ve výši 5,767.000,- Kč, příjem části dotace na investiční akci Čistá
Berounka ve výši 2.801.500 Kč.
Kapitálové příjmy dosáhly v roce 2014 výše 24.543.268 Kč. Ve výši kapitálových
příjmů se projevilo realizování prodeje nemovitostí v obytné zóně Na Bábě ve
výši 20.463.000 Kč.
Přijaté transfery (dotace) celkem dosáhly v roce 2014 výše 66.435.838 Kč,
z toho neinvestiční dotace byly ve výši 44.379.730 Kč, investiční dotace byly ve
výši 22.056.110 Kč.
Dotace na investice zahrnují zejména dotaci na rekonstrukci radnice ve výši
2.322.030 Kč, doplatek dotace na zateplení ZŠ a MŠ Msgre B. Staška ve výši
3.908.840 Kč, dotaci na projekt Protipovodňová opatření u Petrovické cesty ve
výši 5.830.880 Kč, na projekt Poldr P1 Havlovice ve výši 1.363.890 Kč, dotaci na
vybudování kompostárny ve výši 4.857.600 Kč, dotaci na akci Park Dolejší
předměstí – SO 01 ve výši 489.380 Kč.
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Z neinvestičních dotací je významnou položkou dotace ze státního rozpočtu –
souhrnný vztah k rozpočtům obcí ve výši 22.743.500 Kč. Dalšími dotacemi jsou
dotace ze státního rozpočtu na zajištění činností v oblasti sociálně právní
ochrany dětí ve výši 3.290.570 Kč, dotace poskytované dle lesního zákona ve
výši 1.455.360 Kč, dotace na financování regionálních funkcí knihoven ve výši
963.080,- Kč. Dále je zde zařazena dotace MPSV pro příspěvkovou organizaci
Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb - domov pro seniory na
financování sociálních služeb ve výši 3.103.000 Kč, dotace na financování voleb
do Evropského parlamentu ve výši 233.500 Kč, dotace na financování voleb do
zastupitelstev obcí ve výši 275.000 Kč, dotace ministerstva kultury na opravy
památek v MPR ve výši 200.000 Kč. Do neinvestičních dotací jsou dále
zařazovány neinvestiční příspěvky od obcí ve výši 188.200 Kč (veřejnosprávní
smlouvy), převod z hospodářské činnosti do rozpočtu ve výši 13.000.000 Kč.
Výdaje rozpočtu za rok 2014
Skutečné výdaje rozpočtu dosáhly v roce 2014 výše 262.070.968 Kč, v tom
kapitálové výdaje byly ve výši 67.301.749 Kč, běžné výdaje 194769.218 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, pojištění majetku města. Ve výši běžných výdajů se projevuje způsob
účtování DPH dle rozpočtové skladby, a to tak, že příjem odpočtu DPH
nezvyšuje příjmy, ale snižuje běžné výdaje bez ohledu na to, zda se jedná
o odpočet z investičních výdajů nebo běžných. Podrobné údaje o běžných
výdajích rozpočtu města jsou uvedeny v přiložených tabulkách.
Kapitálové výdaje rozpočtu zahrnují financování investičních akcí. Výše
kapitálových výdajů je ovlivněna realizací investičních akcí města, a to
Protipovodňová opatření u Petrovické cesty ve výši 7.430.000 Kč, Zateplení ZŠ a
MŠ Msgre B.Staška ve výši 9.930.600 Kč, Kompostárna ve výši 5.479.000 Kč,
Poldr P1 Havlovice ve výši 1.893.000 Kč, rekonstrukce ul. Chodská ve výši
3.018.000 Kč, rekonstrukce ul. Rohova ve výši 2.136.000 Kč. Realizované
investiční akce v roce 2014 jsou uvedeny v přiložené tabulce.
Peněžní fondy města
Město zřizuje tyto peněžní fondy - stav finančních prostředků k 31.12. 2014
Fond oprav vodárenské infrastruktury 46.536,47 Kč
Fond rozvoje bydlení 601.605,90 Kč
Sociální fond 586.367,35 Kč
Fond pro obnovu a rozvoj bydlení 63.730,36 Kč
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Fond Sluníčko 163.165,77 Kč
Zůstatek finančních prostředků města
K 31. 12. 2014 je zůstatek finančních prostředků města celkem 21.094.886 Kč
(zůstatek k 1. 1. 2014 ve výši 17.496.490 Kč).
Účetní výkazy města Domažlice k 31. 12. 2014
Rozvaha k 31.12. 2014
Celková hodnota aktiv a pasiv k 1. 1. 2014 3.151.217.867 Kč
Celková hodnota aktiv a pasiv k 31. 12. 2014 3.117.391.715 Kč
Výkaz zisku a ztráty k 31.12. 2014
Výsledek hospodaření města dle výkazu zisku a ztráty je zisk ve výši
66.723.653,86 Kč, v tom je v hlavní činnosti zisk ve výši 58.067.477,95 Kč,
v hospodářské činnosti zisk ve výši 8.656.175,91 Kč. Hospodářská činnost města
je součástí rozpočtu města a zahrnuje správu bytů a nebytových prostor.
Přijaté a dosud nesplacené úvěry
V roce 2014 město nepřijalo žádný dlouhodobý úvěr, byl dočerpán úvěr na
financování zateplení objektu ZŠ Msgre B. Staška ve výši 8.142.491 Kč.
Město v roce 2014 splácelo:
- úvěr od České spořitelny na financování akce Havlovice – kanalizace (výše
splátek 1,7 mil. Kč). Tento úvěr bude splácen do roku 2019, úroky z tohoto
úvěru jsou hrazeny z dotace, poskytnuté ministerstvem zemědělství. Zůstatek
úvěru k 31. 12. 2014 je 8.532.204 Kč
- úvěr od ČSOB a.s. na realizaci projektu Čistá Berounka (úvěr ve výši
40.000.000,- Kč, se splatností do 11/2017, výše ročních splátek 8.532.204 Kč).
Zůstatek úvěru k 31. 12. 2014 je 28.570.400 Kč
- úvěr od ČSOB a.s. na realizaci akce Zateplení objektů MŠ Zahradní, Michlova,
ZŠ Msgre B. Staška (úvěr ve výši 22.300.000 Kč se splatností do 09/2015, výše
splátky v roce 2014 byla ve výši 14.916.602 Kč). Zůstatek úvěru k 31. 12. 2014 je
5.369.998 Kč
V roce 2014 město průběžně čerpalo a splácelo kontokorentní úvěr k účtu
v ČSOB a k účtu, vedeného Komerční bankou. Zůstatek kontokorentního úvěru
v ČSOB k 31. 12. 2014 je 3.893.940 Kč, zůstatek kontokorentního úvěru
v Komerční bance k 31. 12. 2014 je 17.234.920 Kč.
Finanční vypořádání přijatých dotací
Přehled všech dotací, které město obdrželo ze státního rozpočtu nebo
z rozpočtu Plzeňského kraje a které podléhají finančnímu vypořádání, je uveden
v přiložených tabulkách.
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Finanční příspěvky a dary poskytnuté z rozpočtu
V roce 2014 byly z rozpočtu města poskytnuty neinvestiční příspěvky v celkové
výši 12.267.315 Kč, z toho největší položku tvoří dotace neziskovým
organizacím ve výši 10.812.160 Kč.
Hospodaření organizací zřízených nebo založených městem
Výsledky hospodaření organizací zřízených nebo založených městem Domažlice
tj. příspěvkových organizací a obchodních společností je uvedeno v přiložených
tabulkách.
Přezkoumání hospodaření města za rok 2014
Hospodaření města bylo přezkoumáno v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb.,
o obcích v platném znění, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů v platném znění a zákonem č. 420/2004 Sb.,
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných
svazků obcí, v platném znění, auditorskou firmou HZ Plzeň, s.r.o. se závěrem:
Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření města Domažlice
jsme nezjistili skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané
hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu
s hledisky přezkoumání hospodaření.
Při přezkoumání hospodaření územního celku města Domažlice za rok 2014
jsme nezjistili chyby a nedostatky.
Dle § 10 odst. 2 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření
územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění
nebyla zjištěna žádná rizika, která by měla negativní dopad na hospodaření
územního celku města Domažlice v budoucnosti.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Domažlice je součástí
závěrečného účtu.
V Domažlicích dne 20. 5. 2015
Ing. Alena Kučerová, vedoucí finančního odboru
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INVESTIČNÍ AKCE ROKU 2014
(Podrobnosti o jednotlivých akcích viz tabulka ze Závěrečného účtu Města
Domažlice za rok 2014 v příloze tohoto zápisu)








































OZ Na Bábě
Sídliště Šumava-komunikace
Most M 01 Havlovice
Komunikace Rohova ulice
Obytná zóna Vrbova ulice
Rekonstrukce mosty
Chodník Kozinova ulice
Lávka L1 Branská ulice
Lávka L03, most M0
PD ulice Jindřichova-chodník
chodník P. Velikého-Šumava
PD rekonstrukce ulice B.Němcové
PD VO Chrastavická, Pelnářova ulice
PD VO Chodská-Branská ulice
ZŠ Msgre Staška – PD WC tělocvičny
ZŠ Msgre B.Staška – zateplení střecha chodba
konstrukce mosty M12, M02 Havlovice
Chodník Kozinova ulice
Stadion Střelnice – ochranná klec
Radar Masarykova ulice
Basketbalový koš Michlova ulice
Požární vozidlo JSDHO Domažlice
Rybník Babylon
Rekonstrukce radnice – výtah
Rekonstrukce plaveckého bazénu
Rekonstrukce pivovaru
Pivovar – dotace ROP
Protipovodňová opatření u Petrovické cesty
Metropolitní síť Domažlice
Digitalizace kin
Dopravní hřiště-oplocení
Projekt bezbariérové město
Vodní nádrže Na Cihelně
Zateplení MŠ- Zahradní ulice 19,
Zateplení MŠ - Michlova ulice 19
Zkapacitnění Zubřiny
Zateplení ZŠ a MŠ Msgre B. Staška
Rekonstrukce MKS- bezbarieriérový přístup
Poldr P1 Havlovice
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Rekonstrukce ulice Žižkova-pozastávka
Kompostárna
Zateplení - penzion Baldovská ulice
Domov se zvláštním režimem Benešova
Zateplení budovy MěÚ
Zateplení MŠ Palackého ulice
Modernizace učeben ZŠ Komenského
Kanalizace Máchova, Hradská ulice
Rekonstrukce Chodská ulice
Rekonstrukce ulice Máchova
Propojení ulice 28. října s II/193
Rekonstrukce kuchyně ZŠ Komenského 17
Park Dolejší předměstí
Odborná učebna ZŠ Msgre Staška
Baldovské návrší – socha kalicha

Vysvětlivky zkratek: PD = projektová dokumentace, VO = veřejné osvětlení
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IV. MĚSTSKÁ ZAŘÍZENÍ
Městský úřad
Městský úřad měl k 31. 12. 2014 celkem
z toho: úřednická místa
neúřednická
obslužný personál

106 zaměstnanců
97 zaměstnanců
6 zaměstnanců
3 zaměstnanci

11 odborů, 11 vedoucích odborů
1 tajemník MěÚ
K zásadním organizačním změnám v rámci úřadu nedošlo, počet vedoucích
úředníků se nemění.
Rada města Domažlice dne 1. 10. 2013 na své 81. schůzi stanovila
s účinností od 1. 1. 2014 dle §102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení) nový počet zaměstnanců zařazených do městského
úřadu na 106. Došlo k posílení odboru sociálních věcí a zdravotnictví v oblasti
sociálně právní ochrany dětí o 2 sociální pracovnice.
4635 - stanovuje celkový počet zaměstnanců zařazených do městského úřadu
na 106 s účinností od 1. 1. 2014 dle § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000
Sb. o obcích (obecní zřízení)
(pro kroniku zapsala Hana Klufová)
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Technická a sportovní zařízení
DTS DOMAŽLICE, příspěvková organizace
Ředitel Bc. Jaroslav Zavadil
DTS Domažlice, příspěvková organizace, se sídlem Chrastavická 170, 344 01
Domažlice, vznikla dne 1. 6. 2007.
Zřizovatelem je Město Domažlice, nám. Míru 1.
V čele společnosti stojí jako statutární orgán ředitel Bc. Jaroslav Zavadil.
V DTS p. o. pracovalo v roce 2014 52 průměrných fyzických pracovníků.
Organizace poskytuje zaměstnání pracovníkům, kteří pracují v rámci veřejně
prospěšných prací. Jednalo se o 9 pracovníků, kteří pracují při úklidu a čištění
města, na které DTS dostává příspěvek z Úřadu práce.
Předmět činnosti:
 opravy a údržba chodníků, komunikací, mostů, parkovišť, cyklostezek a
ostatního veřejného prostranství v majetku zřizovatele
 čištění a úklid chodníků, komunikací, parkovišť, cyklostezek a ostatního
veřejného prostranství v majetku zřizovatele
 zimní údržba chodníků, komunikací, parkovišť, cyklostezek a ostatního
veřejného prostranství v majetku zřizovatele
 opravy a údržba svislého a vodorovného dopravního značení na
komunikacích, chodnících, cyklostezkách v majetku zřizovatele
 opravy a údržba mobiliáře v majetku zřizovatele (zejména dětská hřiště,
pískoviště, lavičky, autobusové zastávky, odpadkové koše)
 údržba kašen, vodotrysků, pítek a veřejných studní v majetku zřizovatele
 opravy a údržba světelné signalizace v majetku zřizovatele
 opravy a údržba parkovacích automatů v majetku zřizovatele
 údržba a opravy veřejného osvětlení v majetku zřizovatele
 zajištění vánoční výzdoby ve městě Domažlice
 údržba veřejné zeleně (sekání trávy, údržba stromové zeleně, pěstování a
výsadby zeleně, apod.) v majetku zřizovatele
 provozování hřbitova v Domažlicích
 zajišťování mobilních WC na akce pořádané nebo spolupořádané
zřizovatelem (trhy, kulturní a sportovní akce apod.)
 sběr a svoz komunálních odpadů pro zřizovatele, pro občany s trvalým
pobytem na území města Domažlice a pro občany vlastnící ve městě
Domažlice stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci.
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V roce 2014 DTS nakoupily osm sklolaminátových kontejnerů na separovaný
odpad v ceně 143.046,- Kč vč. DPH, dále ramenovou sekačku (příkopový
vyžínač) za 180.290,- Kč vč. DPH a dvě travní sekačky za 815.540,- Kč vč. DPH.

Sbor dobrovolných hasičů Domažlice
Břetislavova 243, 344 01 Domažlice
HASIČI

Členská základna sboru čítala k 31. 12. 2014 113 členů.
Výbor sboru se scházel pravidelně každý měsíc.
Již řadu let se hasiči scházejí každé pracovní pondělí od 19 hodin. Od
roku 2012 pondělní cvičení tráví společně s folmavskými hasiči. Kromě
pravidelného cvičení se členové jednotky účastnili odborné přípravy pořádané
HZS. V pondělí 13. ledna proběhlo námětové cvičení v prostoru trhanovského
zámku. Zde se za pomoci dýchací techniky vyhledávaly zraněné osoby a
následně evakuovaly.
15. ledna zasahovali hasiči u požáru opuštěného vagonu na dopravním
hřišti na okraji Domažlic. Koncem ledna zasahovali u požáru bytových prostor
nad restaurací Štika, v březnu u požáru kolny s uskladněným senem a
zemědělskou technikou v Sedlicích, druhý den byla jednotka povolána k požáru
travnatého porostu do obce Chrastavice.
Začátkem aprílového měsíce se jednotka účastnila námětového cvičení
v prostoru staré základní školy v Horšovském Týně. Zde bylo cvičení zaměřené
na vyhledávání osob a předmětů v zakouřeném prostoru s následnou evakuací
za pomoci dýchací techniky.
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V dubnu byla jednotka povolána k požáru turbodmychadla cisternového
nákladního automobilu přepravujícího benzin v ulici U nemocnice. 30. dubna
postavili hasiči májku na náměstí, v květnu oslavili svátek svatého Floriana
v Domažlicích i v sousedním Furth im Wald. 7. června se zúčastnili oslav 150 let
hasičstva v Čechách na hasičských slavnostech v Litoměřicích, 14. června oslav
130 let hasičů v Kolovči.
Spolu s kolegy a kamarády z Folmavy nechyběli ani Domažličtí na akci
Duha přátelství na hraničním přechodu Folmava. Tato významná událost se na
hraničním přechodu uskutečnila po pěti letech. Od počátku devadesátých let,
kdy se konala poprvé, měla symbolizovat spojení dříve rozdělených světů. Duha
je tvořena šesti proudy na české straně a stejným počtem na straně německé.
Tentokrát se akce konala u příležitosti 25. výročí pádu železné opony, a to na 21
místech hranic od severoněmeckého Lübecku až po slovinsko - italskou hranici
u Terstu.
Konec června tradičně patřil letnímu cvičení na Baldově.
7. července sbor znenadání opustil dlouholetý člen pan Zdeněk Jindřich.
S jeho památkou se hasiči rozloučili 4. září na zádušní mši v domažlickém
klášteře.
V červenci sbor zasahoval po přívalových deštích v ulici Hradská. Zde
hasiči odčerpali vodní lagunu a následně provedli kontrolu vodních zdrojů ve
městě a likvidaci padlého stromu na Vavřinci.
18. července byli domažličtí hasiči spolu s kolegy z Folmavy pozváni na
cvičení v bavorské obci Ovčí Hory, které pořádali hasiči z Furth im Wald a
Schaffbergu. Jednalo se o simulovaný požár skladu prodejny. Cvičili zde
evakuaci osob a dopravu vody mezi českou a německou hasičskou technikou.
V srpnu vyrazili hasiči spolu s hasiči z Folmavy a Újezda na již druhou
expedici Vltava. Opět se jednalo o splutí Vltavy z Vyššího Brodu do Krumlova.
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Řadu úkolů pro město zajišťovali hasiči o Chodských slavnostech Vavřinecké pouti. V neděli o Vavřinecké pouti nechyběli s praporem v průvodu
ke kostelu sv. Vavřince, kde byla sloužena mše svatá.

Hasiči z Domažlic a chodských vsí se svými prapory o Vavřinecké pouti 2014 na
Vavřinečku - foto Fotogalerie Farních listů ŘK farnosti Domažlice

Poslední srpnový víkend se několik členů zúčastnilo IV. ročníku
největšího setkání hasičské techniky a strojníků v České republice akce Pyrocar
- 2014. Další akcí byla účast na čtvrtém ročníku Zbirožského Tatrování.
Domažlická Tatra Terrno byla odbornou porotou opět vybrána jako nejhezčí a
získala titul MISS TATRA 2014
4. října pořádal sbor ve spolupráci s Okresním sdružením hasičů
v Domažlicích závěrečné kolo Veteránligy.
Začátkem října likvidoval sbor požár budovy v Masarykově ulici. Jednalo
se o objekt bývalých skladů. Na požářišti bylo během zásahu nalezeno tělo
jednoho z bezdomovců, kteří zde přespávali.
Prosinec byl krom pravidelných školení využit i k zazimování svěřené
techniky.
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Družstvo veteránů v roce 2014 fungovalo se čtrnácti závodníky.
Domažlice reprezentovali nejen na okrskové soutěži, ale i na všech kolech
Chodské veteránligy. Celkově se v lize umístili na šesté příčce.
Družstvo žen také nezahálelo. Ženy pomohly s pořádáním výstupu na
věž, zúčastnily se okrskové soutěže a memoriálů v Pařezově a v Postřekově.
Mladí hasiči začali sezonu na 13. zimním setkání mladých hasičů ve
Kdyni, v březnu se zapojili do celostátní soutěže Požární ochrana očima dětí.
13. dubna plnili zkoušky odbornosti a soutěžili v požárním útoku CTIF, kde
obsadili 4 místo. Nechyběli ani při zdobení májky a oslavách svatého Floriána.
Na okresním kole hry Plamen na stadionu Střelnice se v kategorii mladších
umístili na čtvrtém místě. Odměnou jim byl výlet do Mariánských Lázní.
Koncem roku se děti zúčastnily závodu požární všestrannosti ve Spáňově a
v prosinci upekly a ozdobily vánoční perníčky.
Soptíci začali sezonu taktéž na zimním setkání hasičů ve Kdyni, kde
obhájili první místo z roku 2013 a opět získali zlaté medaile. Nechyběli ani
v průvodu na oslavách svatého Floriána a svým vystoupením zpestřili i večerní
zábavu v MKS. Zúčastnili se již po čtvrté setkání přípravek v Břehách u Pardubic.
O prázdninách vystupovali na oslavách SDH Pelechy a na Babylonském létě.
V září vedly kroky Soptíků na 3. ročník festivalu přípravek Plzeňského kraje
v Sušici.
(vybráno z rozsáhlejší zprávy domažlického hasičského sboru, která je součástí příloh Kroniky
2014)

Ostatní zařízení Města Domažlice (Domažlická správa nemovitostí, městské
lesy, plavecký bazén, zimní stadion) podklady pro letošní zápis nedodala.
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Záchytná stanice psů na Valše
Počet přijatých psů na Valchu činil v roce 2014 57 psů, včetně jedinců
odchycených Městskou policií (v roce 2013 byl počet identický). Z tohoto počtu
bylo 35 tuláků navráceno svým páníčkům (v roce 2013 24 uprchlíků). Vstříc
radostným dnům v nové lidské smečce se vydalo 22 psích šťastlivců (v roce
2013 se poštěstilo 17 pejskům). Rok 2014 byl zase trochu jiný než ty předešlé.
Fenoménem bylo navracení psů zpět z adopce po různě dlouhé době (i po půl
roce) a z různých příčin – pes je již přestal bavit, přestěhovali se a nemají ho
kam dát, měli o zvířeti jiné představy, pes utíká a nevrací se, zdravotní
problémy atd.). Budoucí adoptivní majitelé jsou upozorněni, aby si pejska
vybrali s rozmyslem, že má své potřeby, že stojíme pouze o trvalý domov
pro naše svěřence, jsou seznámeni se specifickými charakterovými vlastnostmi
a vlastně podrobeni lehkému výslechu do jakých rodinných poměrů a do jaké
péče naše čtvernožce vypouštíme. Ale ne vždy se zdaří najít pro ně „ty pravé“.
Psa nemůže potkat nic lepšího než starostlivý majitel, který jej bude mít rád.
Proto obzvláště vroucně děkujeme především těm, kteří poskytli plnou misku,
klidné zázemí a láskyplný domov opuštěným, ztraceným či nechtěným psím
dušičkám.
(vybráno z rozsáhlejšího materiálu Mgr. Lucie Císlerové)
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Zařízení sociální péče
Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb - domov pro
seniory, Domažlice
příspěvková organizace města Domažlice
Základní informace:
Název zařízení: Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb - domov pro seniory
Kontaktní osoba: Mgr. Venuše Klimentová - ředitelka

Půjčovna kompenzačních pomůcek pro zdravotně postižené
Kontaktní osoba: Lubor Babický Prokopa Velikého 689, 344 01 Domažlice
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Poskytované služby
Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb - domov pro seniory je
příspěvková organizace města a svoji činnost realizuje ve třech objektech:
Baldovská 638 (pečovatelská služba), Břetislavova 84 (pečovatelská služba) a
Prokopa Velikého 689 (domov pro seniory, odlehčovací služba, denní
stacionář).
O umisťování obyvatel rozhoduje na návrh bytové komise rada města
Domažlice. Tiskopis žádosti je možné vyzvednout v obou objektech penzionu,
na Městském úřadě v Domažlicích - odbor sociálních věcí a zdravotnictví.
Součástí žádosti je vyjádření lékaře.
Pracovní úsilí v roce 2014 bylo zaměřeno na řádný provozní chod
jednotlivých pracovišť, pozornost byla věnována zajištění co největší
naplněnosti domova pro seniory a rychlému obsazení bytů s pečovatelskou
službou. Dbáno bylo rovněž na provádění kontrolní činnosti a přizpůsobování
provozu rozvoji všech druhů sociálních služeb, stravovacího systému a
potřebám klientů. Důraz byl kladen na proškolování odborného personálu
/zdravotnický a ošetřovatelský, pracovníci v sociálních službách/.
U všech provozovaných objektů - Baldovská 638, Břetislavova 84 a
Prokopa Velikého 689 byla prováděna jejich běžná údržba, došlo k vymalování
7 bytů a prostoru jídelny v objektu Baldovská 638 a 8 bytů v objektu
Břetislavova 84, byla prováděna celková průběžná údržba užívaných prostorů
/nátěry zárubní, dveří, lavic, madel, apod./.
V rámci aktivační činnosti obyvatel probíhaly přednášky/ celkem 23/ a
jednotlivé akce /9. ročník setkání seniorů partnerských měst, 40. výročí stavby
domu s pečovatelskou službou/ a další tradiční akce jako je Václavská,
Mikulášská a další kulturní vystoupení. Spolupráce probíhá s mateřskými
školami, základní uměleckou školou, DD Staňkov, nízkoprahovým zařízením
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Robinson a rovněž se všemi seniorskými tanečními skupinami - Hanka, Beseda a
seniorský taneční klub.
Aktivně se zařízení zapojilo rovněž do činnosti Městské rady seniorů a
klienti se zúčastnili 4 společných akcí.
V uplynulém období probíhala rovněž praktická výuka učňů / kuchyně,
pečovatelská služba, kosmetika/, praxe se zúčastnili studenti VOŠ v Domažlicích
a účastnice rekvalifikačního kurzu úřadu práce.
Počty klientů v roce 2014:
- pečovatelská služba: 207
- Domov pro seniory: 78
- odlehčovací služba: 30
- denní stacionář: 2
(vybráno z rozsáhlejší zprávy Mgr. Venuše Klimentové doplněné bohatou fotodokumentací,
celá zpráva je přílohou tohoto zápisu)

Církevní sociální služby
V našem městě působí už řadu let sociální služby, poskytované lidem
v nouzi církevními sociálními zařízeními. I tyto služby působí za finanční a
materiální podpory Města Domažlice. Veřejnost města se o nich ale dozvídá
pouze útržkovitě. Aby informace o jejich činnosti zůstaly zachovány i pro příští
generace v ucelené podobě, požádala kronika prostřednictvím městského
úřadu obě instituce - Diecézní Charitu i Diakonii Českobratrské církve
evangelické o poskytnutí podkladových zpráv pro ucelený zápis do městské
kroniky.

34

DIECÉZNÍ CHARITA PLZEŇ
pracoviště Domažlice

SOS Domažlice
Adresa: náměstí Míru 136, 344 01 Domažlice
Vedoucí: PhDr. Ivana Havlíčková
Zástupce vedoucí: Lenka Eisenhamerová DiS
SOS Domažlice je od 1. 1. 2007 registrována podle zákona č. 108/2006
o sociálních službách jako sociální rehabilitace poskytovaná v terénní a
ambulantní formě a jako taková poskytuje všechny základní činnosti zákonem
ukládané. Služba má nízkoprahový charakter a je určena pro široké spektrum
uživatelů. Zájemci o službu přicházejí sami nebo je jim kontakt zprostředkován
institucí tehdy, pokud se ocitli v nepříznivé nebo krizové sociální situaci, kterou
neumějí vyřešit vlastními silami. Kontakt zprostředkovávají nejčastěji obecní a
městské úřady, policie, lékaři a úřady realizující státní sociální politiku.
SOS pomáhá lidem, kteří se ocitli v náročné životní situaci, vyčerpali
všechny dostupné možnosti svépomoci a pomoci okolí a v důsledku nezvládnutí
náročné životní situace se ocitli na okraji společnosti nebo jsou sociálním
vyloučením ohroženi. Hlavním cílem služby je podpora samostatnosti,
nezávislosti a soběstačnosti lidí sociálně vyloučených nebo ohrožených
sociálním vyloučením a dále těch, kteří se ocitli v náročné životní situaci, kterou
se jim nepodařilo řešit a vyřešit vlastními silami nebo s pomocí širší rodiny.
Jedná se o situace hmotné nebo sociální nouze nebo souběh obou.
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AZYLOVÝ DŮM SV. ALBERTA DOMAŽLICE
Kozinova 177, 344 01 Domažlice
Vedoucí AD: Bc. Pavel Weber
Služba je poskytována nepřetržitě po celý rok, 24 hodin denně včetně svátků,
dnů pracovního volna i klidu.
Služba je registrována podle § 57 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Způsob poskytování: pobytová forma.
Poslání a cíl poskytované služby: Posláním služby je motivovat a
podporovat uživatele k návratu v maximální možné míře k samostatnému
životu ve společnosti. Hlavním cílem je obnovení schopností zvládat nároky
běžného života společensky přijatelnými způsoby a začlenit se do přirozené
komunity.
Cílová skupina: Služby jsou určeny především pro občany (muže i ženy)
města Domažlic a jeho nejbližšího okolí, případně občany z Plzeňského kraje,
(v případě volné kapacity i pro všechny občany, kteří mají trvalý pobyt na území
ČR), kteří se vlivem nepříznivého vývoje životní situace ocitli v situaci hmotné a
sociální nouze a žijí na okraji společnosti nebo jsou sociálním vyloučením
ohroženi.
Pro koho je služba určena:
 osoby bez přístřeší
 oběti domácího násilí
 oběti obchodu s lidmi
 oběti trestné činnosti
 osoby komerčně zneužívané
 osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a
osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody
 etnické menšiny a osoby z jiného sociokulturního prostředí
 emigranti a azylanti
Činnosti poskytované v rámci služby:
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 celodenní ubytování na vícelůžkovém, maximálně 4 lůžkovém pokoji,
 pomoc při zajištění stravy – poskytnutím podmínek pro samostatnou
přípravu stravy,
 umožnění celkové hygieny těla,
 vytvoření podmínek pro zajišťování úklidu, praní a žehlení osobního
prádla, výměny ložního prádla,
 pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních
plánů,
 pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a
podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování
uživatele, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek,
 zprostředkování získání šatstva.
Kapacita služby je 29 lůžek.
Jednání se zájemcem o službu:
Službu si sjednává každý zájemce sám, a to na základě osobního jednání přímo
v objektu.

Spolupráce s navazujícími sociálními službami a dalšími institucemi a
informovanost o službě:
Mezi spolupracující organizace patří Městský úřad Domažlice, zejména
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Úřad práce v Domažlicích, obecní a
městské úřady zapojené v komunitním plánování sociálních služeb na
Domažlicku, Holýšovsku a Horšovskotýnsku.
SOS Domažlice – zde také může potenciální zájemce o službu získat
potřebné informace.
O zařízení jsou informovány i další místní instituce – policie,
zdravotnická zařízení aj. Občané města jsou informováni prostřednictvím
veřejných vývěsek.
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Potenciální zájemce o službu může informace také získat na vývěskách
na vlakových a autobusových nádražích v uvedené spádové oblasti.

DOMOV PRO MATKY S DĚTMI V TÍSNI DOMAŽLICE
Havlovice 5, 344 01 Domažlice
Vedoucí: Dagmar Řezáčová
Provoz: nepřetržitý
Služba je registrovaná podle § 57 zákona č. 108/2008 Sb. o sociálních službách
jako azylový dům.
Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu
prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze
státního rozpočtu ČR.
Posláním domova je pomoc matkám s dětmi, nezletilým matkám a těhotným
ženám, které se ocitly v tíživé situaci (domácí násilí, ztráta domova).
Způsob poskytování: pobytová forma
Cílová skupina:
 oběti domácího násilí
 osoby bez přístřeší
 rodiny s dítětem/dětmi
 osoby v krizi
Tento domov matkám v krizi nabízí ubytování, sociálně právní
poradenství, každodenní pomoc a podporu při výchově a péči o děti i při vedení
domácnosti. Cílem domova je pomoci matkám získat základní vědomosti a
dovednosti, aby byly schopny vyřešit svoji situaci včetně zajištění péče o děti.
Většinou se jedná o sociálně handicapované ženy, které samy nezažily
normálně prosperující rodinu. Snahou personálu je předejít opakování
podobné situace v další generaci. Individuální programy vedou matku
k samostatnosti v péči o dítě a domácnost a podporují rozvoj jejich vzájemných
citových vazeb. U dětí se dbá na docházku a přípravu do školy, na rozvoj
schopností a odreagování se od stresů, kterým byly většinou pod vlivem kritické
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sociální situace v rodině vystaveny. Těhotným ženám dává zařízení možnost
připravit se v bezpečí na porod a ponechat si dítě ve své péči po dobu, než se
podaří najít jiné vhodné zázemí.

Sociálně terapeutické dílny sv. Josefa
Kozinova 296 a 297, Hořejší Předměstí, 344 01 Domažlice
Vedoucí: PhDr. Ivana Havlíčková
Služba je registrovaná podle § 67 Zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu
prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze
státního rozpočtu ČR.
Poslání a cíle poskytované služby
Posláním sociálně terapeutických dílen je vytvořit dospělým lidem
s chronickým duševním onemocněním, s mentálním nebo kombinovaným
postižením z domažlického regionu alternativu zaměstnání. To umožní přiblížit
způsob života těchto lidí životu běžného občana, předcházet tak jejich
sociálnímu vyloučení a dosáhnout pozitivního sebehodnocení.
Cílem je umožnit výše zmíněným cílovým skupinám aktivně trávit část
pracovního dne, rozvíjet zejména manuální zručnost, přitom maximálně využít
a respektovat schopnosti uživatelů; dále poskytnout pomoc při získávání nebo
obnovování základních pracovních návyků a potřebných komunikačních
dovedností; případně zvýšit jejich předpoklady pro pracovní uplatnění na
chráněném i otevřeném trhu práce. U klientů, kde vzhledem k celkové úrovni
schopností nebude reálný další postup na chráněný nebo podporovaný trh
práce bude hlavním cílem vytvořit alternativu zaměstnání.
Prvotním cílem sociálně terapeutických dílen tedy není dosahovat zisk,
ale vytvořit možnost smysluplného využití času pro výše zmíněnou cílovou
skupinu.
Cílová skupina
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Cílovou skupinou jsou lidé od 19 let s nízkým stupněm adaptačních schopností
jako důsledek handicapu.
Pro koho jsou služby určeny
 osoby s chronickým duševním onemocněním
 osoby s kombinovaným postižením
Místa poskytování sociální služby
Sociálně terapeutické dílny sv. Josefa jsou na dvou 2 místech – pracoviště
Meclov s celkovou kapacitou 15 klientů a pracoviště Domažlice
s celkovou kapacitou 12 klientů.
Pracoviště Domažlice
Cílovou skupinou jsou mladiství a dospělí lidé s mentálním nebo
kombinovaným postižením.
Výtvarně - keramická dílna
Dílna je zaměřena na výrobu ručního papíru a jeho další zpracování na
různá přání, jmenovky, vizitky, obálky, dárkové tašky. Činnosti prováděné při
výrobě ručního papíru - trhání, stříhání novin, mixování, nanášení papírové
hmoty na síto, lisování, zdobení.
Keramická dílna vhodně navazuje na individuální vzdělávací program
v keramické dílně pro žáky Praktické školy v Poběžovicích.
Spolupráce s navazujícími sociálními službami a dalšími institucemi a
informovanost o službě:
Mezi spolupracující organizace patří Městský úřad Domažlice, zejména
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Úřad práce v Domažlicích, obecní a
městské úřady zapojené v komunitním plánování sociálních služeb na
Domažlicku, Holýšovsku a Horšovskotýnsku, SOS Domažlice – zde také může
potenciální zájemce o službu získat potřebné informace. O zařízení jsou
informováni i další místní instituce – zdravotnická zařízení, Centrum pro
zdravotně postižené. Občané města jsou informováni prostřednictvím
veřejných vývěsek.
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VOLNOČASOVÉ KLUBY DUHA DOMAŽLICE
Adresa: Kozinova 296 a 297, 344 01 Domažlice
Telefon: 731 433 042
Vedoucí: Andrea Kopová, DiS.
Projekt zahrnuje činnost dvou volnočasových klubů Duha, které lidem se
zdravotním postižením umožňují lepší začlenění do přirozené komunity,
naplnění jejich životních cílů i posílení sebevědomí.
První „velký“ klub je určen pro mládež a dospělé, kteří mají z jakéhokoliv
důvodu částečný nebo plný invalidní důchod a nemají možnost navázat
přátelské a kamarádské vztahy jako běžný zaměstnaný člověk. Účastníci klubů
se nejen podílejí na výrobě různých dekorativních předmětů, ale navštěvují
společně i různé akce: výstavy, koncerty, plesy, návštěvy kin a muzeí, výlety
apod.
„Malý“ klub, určený pro mentálně postiženou mládež, je alternativou
zájmových kroužků u zdravých vrstevníků. Náplní jsou skupinové činnosti
z oblasti výtvarné, hudební, pohybové a dramatické výchovy a práce
s přírodním materiálem. Drobné užitkové a dekorativní výrobky jsou
prezentovány na příležitostných výstavách.
Cílová skupina
 osoby s chronickým duševním onemocněním
 osoby s chronickým onemocněním
 osoby s kombinovaným postižením
 osoby s mentálním postižením
 osoby s tělesným postižením
 osoby se sluchovým postižením
 osoby se zdravotním postižením
 osoby se zrakovým postižením
Kromě skupinových činností nabízíme možnost individuální práce
s uživateli. U mentálně postižených je to zejména podpora v soběstačnosti a
orientaci v širší společnosti (nákupy, doprava…), trénink paměti, u lidí
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s psychickým handicapem a jinými handicapy je zájem o práci s počítačem,
artefiletiku a zpěv.
Vedle stálých charitních pracovníků v klubech navíc vypomáhají dva
obětaví dobrovolníci.
(pro kroniku zpracovala PhDr. Ivana Havlíčková

Archa pro rodiny s dětmi
Od ledna 2014 začala v ORP Domažlice poskytovat sociálně aktivizační služby
Archa pro rodiny s dětmi. Pro potřeby práce v rodinách zřídila sídlo na adrese
Zahradní ulice 542, kde sídlí i další služby Diakonie Západ – Adite pro náhradní
rodiny a Klub Fontána pro děti a mládež.
Nejčastějšími oblastmi podpory pro rodiny jsou
-

-

-

péče o děti (vytváření vhodného a podnětného prostředí, nácvik
zvládání péče v různých stádiích života dítěte, léčebný režim, školní
zralost, režim a zvládání učiva, volný čas a podpora zájmů dětí, hygiena
a jiné)
výchovné poradenství (výchova s ohledem na věk dítěte, nastavování
režimu, hodnot, norem a cílů, změna komunikace s dítětem, sdílení
rodičovství a zvyšování kompetencí rodičů, pořeby dítěte při rozpadu
rodiny)
finance (práce s rodinným rozpočtem, dluhy, nezaměstnanost)
bydlení (péče o domácnost, vybavení, udržování chodu domácnosti,
nevyhovující bydlení)
podpora psychologa, asistovaný kontakt dítěte s třetí osobou
podpora při uplatňování práv a zájmů klientů
sociálně právní poradenství

Služba byla realizována s podporou 200 000 Kč Nadace Terezy Maxové v rámci
projektu Archa pluje do Domažlic.
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Klub Fontána pro děti a mládež
Klub Fontána pro děti a mládež je preventivní sociální služba. Cílovou skupinou
jsou děti a mládež z Domažlic a okolí ve věku 6 až 20 let, které:





se ocitají v ohrožení vyloučení ze společnosti vlivem chudoby, nízké
úrovně vzdělání, místa bydlení a etnického nebo národnostního
původu,
se ocitají ve složitých životních situacích ohrožujících mezilidské vztahy,
zdraví nebo společenské či profesní uplatnění,
hledají základnu pro realizaci svých vlastních aktivit.

Posláním zařízení je doprovázení a podpora dětí a mládeže z Domažlic a okolí
při řešení obtížných a každodenních situací a zvyšování jejich šance na úspěch
v dalším životě. Zřizovatelem je nestátní nezisková církevní organizace Diakonie
Západ se sídlem Prokopova 25, 301 00 Plzeň. Sídlo zařízení je na adrese
Zahradní 542, Domažlice.
Zaměstnané osoby: V roce 2014 nebyl v zařízení zaměstnán žádný občan
Domažlic. Celkem v zařízení byly zaměstnány dvě osoby s trvalým bydlištěm
mimo město Domažlice. Jeden na pozici vedoucího zařízení a druhý na pozici
kontaktního sociálního pracovníka. Na dohodu o provedení práce působila
v zařízení jedna občanka Domažlic jako uklízečka.
Během roku v zařízení absolvovalo svoji praxi 5 studentů domažlické VOŠ.
Počet klientů: Stejně jako předchozí rok byla prováděna terénní práce
v ulicích města. Jejím cílem bylo zejména udržování kontaktu s cílovou
skupinou, která nevyužívá služeb Klubu. Během mnohaletého působení služby
v Domažlicích zná cílová skupina službu a ví, jak ji využít. Za celý rok bylo
provedeno 190 kontaktů v ulicích města.
Během roku 2014 byla služba poskytnuta 72 klientům. Jednalo se o 52
ambulantních klientů a o 20 terénních. Své bydliště v Domažlicích uvedlo 36
klientů. Dále služby využili klienti z Babylonu, Bělé n. Radbuzou, Poběžovic,
Všerub, Zahořan, Ježov, Klatov a Kouta na Šumavě (z každého města jeden celkem 8). Dva klienti byli z Brnířova, z Tlumačova, z Meclova a z Furth im
Waldu (celkem 8). 20 klientů své bydliště neuvedlo, protože se jednalo o
terénní uživatele, u kterých se bydliště nezjišťuje. Pro orientaci můžeme uvést,
že 13 dohod bylo uzavřeno na území města Domažlice a 7 na území obce
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Nemanice. Co se týče pohlaví, byla služba v roce 2014 poskytnuta 38 chlapcům
a 34 dívkám ve věku 6 až 19 let. Klientů starších 15 let bylo 32. Mladších 15 let
bylo 40.
Klientům bylo za celý rok poskytnuto 2 063 výkonů sociální služby a při
jejich výkonu pracovníci strávili 1 236,08 hodin. Nejčastěji se jednalo o výkony
typu situační intervence či jednorázový a příležitostní program. Klienti si ale
také chodili pro radu při řešení jejich náročných životních situací. Se staršími
klienty se často pracovalo na zvýšení jejich kompetencí pro získání zaměstnání
(psaní životopisu, nácvik telefonátu zaměstnavateli, apod.). Mladší klienti
nezřídka využívali služeb Klubu k přípravě do školy (doučování, podpora při
psaní domácích úkolů, apod.).
Významné události za rok 2014: Během roku byla služba a její klienti
prezentováni na několika veřejných akcích. Za zmínku stojí Den pro rodinu,
který se uskutečnil 15. května na domažlickém náměstí, nebo Noc kostelů,
která se uskutečnila týden na to ve sborovém domě Českobratrské církve
evangelické v Tyršově ulici. Na obou akcích byla veřejnosti blíže představena
služba a klienti předvedli krátká taneční a pěvecká vystoupení, která si pro tyto
příležitosti nacvičili.
V září proběhl v sále MKS Den sociálních služeb, na kterém Klub Fontána
a jeho klienti nemohli chybět. Na této akci se prezentovaly všechny služby
Diakonie Západ působící na území města Domažlice – Adite, Archa, Klub
Fontána, Plus. Diakonie Západ se stala i průvodcem programu a zajistila jeho
moderování. O obohacení programu se postarali kluci a holky z Fontány, kteří
návštěvníkům předvedli nacvičená pěvecká a taneční vystoupení.
7. října byla uspořádána na domažlickém náměstí akce Odpoledne
s Diakonií Západ, která měla za cíl přiblížit domažlické veřejnosti sociální služby
poskytované Diakonií Západ v Domažlicích, dále složky IZS, místní kapelu
Pouliční lampa, Dance team a Sambalilu.
Podpora města: Klub Fontána společně s Archou obdržely od města Domažlice
dotaci ve výši 100 000 Kč. Dále město podpořilo službu poskytnutím
bezplatného záboru náměstí při Dni pro rodinu a při Odpoledni s Diakonií
Západ.
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Plus pro lidi v krizové situaci
Od května 2014 provozuje Diakonie Západ v Domažlicích novou sociální
službu Plus pro lidi v krizové situaci.
Posláním služby je poskytnout dětem a dospívajícím jako jednotlivcům a
také párům a rodinám psychickou podporu a bezpečné provázení v situacích,
které sami vnímají jako naléhavé a ohrožující a nedokážou je zvládat vlastními
silami.
Zřizovatelem je nestátní nezisková církevní organizace Diakonie Západ
se sídlem Prokopova 25, 301 00 Plzeň. Sídlo zařízení je na adrese Zahradní 542,
Domažlice.
Zaměstnané osoby: Služba je zajištěna jedním pracovníkem na částečný
úvazek, který zároveň působí v Klubu Fontána. Vedení služby sídlí v Plzni
v Prokopově ulici č. 25.
Počet klientů: Služba během roku neměla vyčleněné samostatné
ambulantní hodiny. Poskytována byla v rámci provozní doby Klubu Fontána
nebo po individuální domluvě s klientem. Během roku byla služba poskytnuta
26 klientům.
Významné události za rok 2014:
Nejvýznamnější událostí roku byla prezentace služby na Dni sociálních
služeb. Na této akci se prezentovaly všechny služby Diakonie Západ působící na
území města Domažlice – Adite, Archa, Klub Fontána, Plus. Diakonie Západ se
stala i průvodcem programu a zajistila jeho moderování.

Adite pro náhradní rodiny
Služba Adite pro náhradní
rodiny Diakonie Západ funguje na
Domažlicku od roku 2013. Tým pracovníků Adite doprovází pěstounské rodiny,
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předmětem spolupráce je doprovázení zaměřené zejména na oblast péče
o dítě, rozvíjení vztahu s dítětem, zajištění bezpečného a láskyplného prostředí
pro svěřené dítě, pomoc při realizaci spolupráce s vlastní rodinou dítěte a
vzdělávání pěstouna. Dále pak podpora v zajištění osobní péče o svěřené dítě,
zprostředkování odborné pomoci, a další doplňkové služby pro pěstouny.
Sídlo Adite pro náhradní rodiny je v Zahradní ulici 542 v Domažlicích.
Na Domažlicku zastřešují službu dvě pracovnice, Veronika Stahlová, DiS.,
a vedoucí zařízení Bc. Jana Ulrychová, DiS. Ředitelem Diakonie Západ je Petr
Neumann, koordinátorem služby je Mgr. Jiřina Ullmanová.
V roce 2014 doprovází služba Adite pro náhradní rodiny na Domažlicku
25 pěstounských rodin.
Během roku 2014 proběhla v Domažlicích dvě veřejná setkání pro
zájemce o pěstounskou péči.
Adite pro náhradní rodiny pořádala v Domažlicích Den pro rodinu,
během této akce měla široká veřejnost možnost dozvědět se více informací
o pěstounské péči. Pro rodiny s dětmi byly připravené rozmanité aktivity a
bohatý kulturní program.
(Pro kroniku zpracoval Mgr. Jakub Jansa, vedoucí Klubu Fontána pro děti a mládež)
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Městská kulturní zařízení
MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO (MKS) V DOMAŽLICÍCH
Náměstí Míru 51
Ředitel Mgr. Kamil Jindřich
I v letošním roce bylo městské kulturní středisko
(MKS) hlavním garantem kulturního života Domažlic. Jeho
činnost oslovuje celé široké spektrum obyvatel města, od dětí
z mateřských škol až po seniory. Každý si v ní najde to své.
Navíc některé z programů, především hudební festivaly, Chodské slavnosti a
podobné přivádějí do města i desítky a stovky návštěvníků a pomáhají tak
cestovnímu ruchu. MKS pořádá pravidelně každou sezónu dva abonentní cykly:
divadelní s 312 abonenty a koncertní - 131 abonentů. Loutkové divadlo, které
při středisku působí, sehrálo v tomto roce pro dětské diváky 19 představení.

Klarinetové kurzy 2014 - atrium Chodského hradu (převzato z Domažlické íčko)
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Celkem letos uskutečnilo městské kulturní středisko 191 pořadů, které
shlédlo 17 674 návštěvníků. (Všechny kulturní pořady MKS najdeme vždy
v příslušném měsíci v Kalendáriu.) V tomto čísle nejsou samozřejmě zahrnuty
Chodské slavnosti, kde se počty návštěvníků pohybují v tisících. Letos bylo
v programu Chodských slavností rovných 60 samostatných vystoupení. Už sama
uvedená čísla jsou úctyhodná, MKS se ovšem podílí na celé řadě akcí jiných
pořadatelů.

Oblíbené jsou i jeho kurzy společenské výchovy a tance pro

mládež, taneční pro dospělé, či jazykové kurzy - letos kurzy němčiny,
francouzštiny a angličtiny.
Kino ČAKAN prošlo v v létech 2012/2013 náročnou přestavbou a digitalizací.
Občané si modernizaci kina pochvalují, výsledkem jsou, jak ukazují přiložené
tabulky, zvýšené počty návštěvníků.

Statistika návštěvnosti kina za rok 2014
měsíc

leden
únor
březen
duben
květen
červen 1.-15.
červenec
srpen
září 12.-30.
říjen
listopad
prosinec
celkem

počet návštěvníků.
1305
1469
1678
978
602
547
961
995
678
615
1340
1791
12959

rok 2013
měsíc

počet návštěvníků

48

červen
červenec
srpen

529
258
419

letní
letní
letní

digitální:

říjen - od 20.
listopad
prosinec

1397
1638
2142

Statistika návštěvnosti kina za rok 2012
měsíc

leden
únor
březen
duben
květen 1.-13.
červen
červenec
srpen
září 19.-30.
říjen 1.-14.

počet návštěvníků
671
455
384
289
166
1389
1757
1400
173
127

listopad
prosinec
celkem

0
240
7051

jen 24.

nehrálo
se
nehrálo
se

(podle přehledu poskytnutého kronice Mgr. K. Jindřichem - přehled je přílohou kroniky)

MĚSTSKÁ KNIHOVNA BOŽENY NĚMCOVÉ (MěKBN) DOMAŽLICE
Boženy Němcové 118
Ředitelka Bc. Lenka Schirová
Právní forma: Příspěvková organizace obce
dle zákona č.250/2000 Sb.
Zřizovatel: Město Domažlice
Počet zaměstnanců knihovny k 31. 12. 2014: 12, z toho odborných 10
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Hlavní činností knihovny, jak vyplývá z její zřizovací listiny, je zajišťování a
poskytování služeb v oblasti informací, bibliografie a knihovnictví občanům
města a ve stejných oblastech vykonávání regionálních funkcí pro region
Domažlice.
STATISTIKA
Knihovní fond celkem knihovních jednotek:
z toho - fond městské části

78 932

- OKS
Celkem

-

knihy

-

AV dokumenty

106 025
27 093
101 243
4 782

Z knižního fondu:
naučná literatura
beletrie

40 111
61 132

Přírůstek celkem:

4 159

Úbytek celkem:

7 887

Důvodem mimořádně vysokého úbytku knihovního fondu bylo uvolnění
prostor ve skladu knih. Svazky, které nebyly přes 5 let vypůjčeny, byly z fondu
vyřazeny.
Počet exemplářů docházejících periodik:
Čtenáři celkem:

89 titulů
2 474

- z toho - dospělí

1 811

- děti do patnácti let

663

Návštěvníci celkem

47 405

Kulturní akce knihovny viz Kalendárium
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Kulturní zařízení jiných zřizovatelů a soukromá
MUZEUM CHODSKA V DOMAŽLICÍCH
Chodské náměstí 96
Ředitel Mgr. Josef Nejdl
Zřizovatel: Plzeňský kraj
Muzeum má šest odborných pracovišť - konzervování
sbírek,
zoologie,

archeologie,
botanika.

historie-archiv,
Působnost

knihovna-archiv,

těchto

pracovišť

je

celookresní, netýká se tedy jen města.
Akce pro veřejnost města - výstavy, přednášky 2014 viz Kalendárium

Součástí Muzea Chodska je Galerie bratří Špillarů, vedoucí Václav Sika.
V Galerii bratří Špillarů se za loňský rok konalo celkem pět výstav výtvarného
umění (viz Kalendárium). Šestá výstava nebyla uskutečněna z důvodu přípravy
stěhování galerie do nových prostor.

Doprovodné programy:
 Byla uspořádána výtvarná soutěž pro děti domažlických základních škol
na téma: Prázdniny s babičkou a dědečkem. Ve spolupráci s Klubem
seniorů při Sokole Domažlice.
 V Galerii bratří Špillarů se konaly také přednášky pro dospělé ve
spolupráci s Knihovnou B. Němcové, šestkrát, jednou křest knihy
Veroniky Němcové, jednou autorské čtení V. Čistelové
 Dvakrát se uskutečnilo zpívání L. Noppové - pořadatel Muzeum - galerie
 Jedenkrát se uskutečnil program na téma Bratři Špillarové, pro
Společnost bratří Čapků, vedl V. Sika, spolupráce klub seniorů
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 Všichni žáci prvních i druhých stupňů základních škol i středních škol
měli prohlídky komentované, stejně tak jako všechny skupiny dospělých
– komentář poskytl V. Sika osobně
 Vzdělávací pořady a tvůrčí dílny byly pořádány ve spolupráci s Domem
dětí Domino a jeden typ programů byl pořádán ve spolupráci se ZUŠ
Jindřicha Jindřicha
 Vedoucí Galerie bratří Špillarů poskytoval po celý rok průběžně
konzultace veřejností donesených výtvarných děl, popřípadě zaslaných
fotografií obrazů.
 Prostřednictvím internetu i osobně byly poskytovány odborné
konzultace studentům různých druhů škol i veřejnosti na téma bratři
Špillarové a vybraní výtvarní umělci. Jednalo se o přípravy klauzurních
prací.

Výukové programy: (celkem: 36 programů)
 V lednu se uskutečnilo sedm výukových programů pro děti ZŠ na téma
KOČIČÍ PŘEDENÍ. Programy byly zpracovány a organizovány Janou
Šlechtovou a Mgr. Igorem Šlechtou ve spolupráci s celou ZUŠ J. Jindřicha
v Domažlicích. Organizačně se podílel i Dům dětí.
 V dubnu se uskutečnilo šest vzdělávacích pořadů na téma Večerníčky –
Broučci, s Domem dětí.
 V květnu se uskutečnilo sedm vzdělávacích pořadů na téma Výtvarné
techniky, lektor V. Sika a spolupráce Dům dětí.
 V říjnu byl pořádán sedmkrát vzdělávací pořad s názvem: Večerníček nejoblíbenější pořad tří generací s Domem dětí Domino.
 V prosinci bylo pořádáno sedm vzdělávacích pořadů na téma Jiří Trnka,
Jan Karafiát – Broučci s Domem dětí Domino.
 V říjnu se uskutečnil jeden vzdělávací program na téma Bratři Špillarové
pro Střední odborné učiliště Domažlice a jeden program Josef Váchal.
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Tvůrčí dílny:
 Byla pořádána tvůrčí dílna na téma Drak, dvě velikonoční tvůrčí dílny,
tvůrčí dílna na téma Mimozemšťan, Vánoční tvůrčí dílna dvakrát, také
Adventní tvůrčí dílna s Domem dětí Domino
 Dvě vánoční tvůrčí dílny byly pořádány i pro Praktickou základní školu se
stejným tématem
 Tvůrčí dílny celkem: 9
Návštěvnost Galerie bratří Špillarů v roce 2014
Celkem vstupenky á 10,- Kč: 1.697
Celkem vstupenky á 20,- Kč: 303
Celkem platících návštěvníků: 2.000
Doprovodné programy – neplatící návštěvníci:
Návštěvníci vernisáží: 450
Přednášky: 302
Křest knihy: 120
Mateřské školy: 85
Společnost bratří Čapků: 42
Neplatících osob celkem: 999
Platící i neplatící osoby celkem: 2.999
(údaje o činnosti galerie poskytl kronice Václav Sika)

GALERIE DORKA
Soukromá prodejní galerie
Kostelní 1
Vlastník JUDr. Jiří Šuchman
Galerie DORKA se v roce 2014 věnovala především
svému klíčovému autorovi - Františku Janulovi - kterého v České republice
exkluzivně zastupuje. Byly uspořádány dvě výstavy, jedna v Kroměříži v Galerii
GO a jedna přímo v domažlických výstavních prostorách. Především však byla
během roku dokončena a k tisku připravena výpravná publikace o životě a díle
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tohoto mimořádného umělce. Nepochybujeme, že celoživotní práce Františka
Januly bude po zásluze doceněna.
V těchto souvislostech jsme uspořádali i výstavy dalších dvou výtvarných
legend - solitéra Pavla Brázdy a Janulova spolužáka a výtvarného souputníka ve
skle i v malbě - profesora Vladimíra Kopeckého. Oba tito umělci svým dílem
překračují hranice České republiky a zejména Vladimír Kopecký je vnímán jako
výtvarník světového formátu.
Výstavní rok v Galerii DORKA zahájil místní rodák Ondřej Basjuk, žák
profesora Vladimíra Kokolii (AVU, Praha), který přes svůj věk již není jen
mladým talentem, ale malířem s výrazným přesahem do dalších výtvarných
oborů, disponující širokým záběrem jak pokud jde o formu, tak o obsah.
Profesor Vladimír Franz uspořádal výstavu svých akvarelů - tzv. cestovních
zápisů, a protože v Domažlicích vystavoval poprvé, zařadili jsme i několik jeho
dnes již klasických maleb na plátně.
Ke 130. výročí narození Josefa Váchala, které bylo připomenuto
desítkami výstav v celé České republice, jsme připravili výstavu „Josefu
Váchalovi", na níž se k této legendární osobnosti vyjádřili tak renomovaní
autoři, jako Michael Rittstein a Mikoláš Axmann, a již vyzrálé talenty Alena
Anderlová, Martin Salajka a Ondřej Basjuk.
Pro poslední výstavu v roce 2014 se nám podařilo získat Věru
Novákovou, manželku Pavla Brázdy, jejíž dílo v posledních letech začíná
zaslouženě být s díly Brázdovými srovnáváno jako neméně hodnotné. Na
obvyklém prosincovém SALONU se jako každý rok sešli příznivci galerie tu i
cizozemští.

(za galerii Dorka zapsal Jiří Šuchman)
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PĚVECKÝ SBOR ČERCHOVAN
Pěvecký sbor Čerchovan, o.p.s. se sídlem v Domažlicích, Máchova 131, je
obecně prospěšná společnost, která si klade za cíl reprezentaci našeho regionu
a rozvoj zdejšího kulturního života.
Ředitel:
DAGMAR VLČKOVÁ
Předseda správní rady:
PAVEL FASCHINGBAUER
Členové správní rady:
JAROSLAVA VECKOVÁ , PETRA FREIOVÁ
Dozorčí rada:
EVA MACHOVÁ, MARIE ROJTOVÁ, ŠÁRKA ŠLEISOVÁ
Zakladatel:
LENKA SCHIROVÁ
Pěvecký sbor Čerchovan působí v Domažlicích nepřetržitě od svého
založení v roce 1901. V současné době ho tvoří přibližně padesát amatérských
zpěváků, od roku 1997 stojí v jeho čele sbormistr Marek Vorlíček. Sbor se
zabývá především duchovní hudbou, ale nevyhýbá se ani opeře, stylizované
středověké hudbě či spirituálu. Součástí repertoáru jsou samozřejmě i sborové
úpravy českých lidových písní. Při uvádění vokálně-instrumentálních děl sbor
spolupracuje s různými profesionálními sólisty a orchestry, několikrát též
vystupoval s Plzeňskou filharmonií. Sbor je pravidelně zván k vystoupení ve
Spolkové republice Německo, prezentoval se i ve Francii, Polsku či Holandsku.
V roce 2001 natočil své první CD se skladbami Stabat Mater od Jana
Jakuba Ryby a Requiem c-moll Georga Lickla. Obě skladby byly nahrány ve
světových premiérách. V roce 2005 sbor natočil druhé CD se skladbami
Magnificat od Šimona Brixiho, Adoro Te, Ave Maria, Pater Noster, Salve Virgo a
Regina Coeli od Jakuba Jana Ryby.
15. 12. 2013 vystoupil Čerchovan při generální audienci papeže
Benedikta XVI. v aule Pavla VI. ve Vatikánu a téhož dne přednesl v basilice San
Marco v Římě Českou mši vánoční J. J. Ryby na základě pozvání Velvyslanectví
České republiky při Svatém Stolci.
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Čerchovan na zámku v Horšovském Týně

Koncerty a vystoupení Pěveckého sboru Čerchovan, o. p. s. v roce 2014
Čerchovan započal rok 2014 gratulací a zpěvem pro sbormistra Marka
Vorlíčka a jeho manželku při příležitosti jejich vstupu do manželství.
V neděli 4. května spolu s Kühnovým smíšeným sborem a sólisty zpíval
skladbu Te Deum Antonína Rejchy v chrámu sv. Mikuláše v Boru u Tachova za
doprovodu orchestru Ensemble 18 +.
V sobotu 17. května se sbor zúčastnil setkání západočeských pěveckých
sborů v Horažďovicích. Tuto přehlídku pořádá v západních Čechách každé dva
roky Unie českých pěveckých sborů, jejímž členem je i Pěvecký sbor Čerchovan,
o. p. s.
7. června vystoupil Čerchovan na oslavách výročí 150 let založení sboru
Václav v Čisté u Rakovníka.
21. června Čerchovan vyprovodil v arciděkanském kostele na její
poslední cestě svoji dlouholetou členku Vlastu Čejkovou.
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V rámci Chodských slavností vystupoval Čerchovan v sobotu 9. srpna na
pódiu u brány v hudebně – scénickém představení Oratorium o Markétě.
(libreto Marta Skarlandtová, hudba Josef Kuneš). Markétu zazpívala sopranistka
Eva Müllerová, dále účinkovali Čerchovan, soubory z Chodska a hosté. Přímým
přenosem toto dílo vysílala televize Noe. Mimořádný zážitek přinesla i další
repríza Chodského oratoria O Markétě, tentokrát pořádaná 13. září v MKS.
Oratorium bylo vytvořeno pro Chodské slavnosti 2010 s přáním představit
mimořádný potenciál zdejšího kraje a jeho lidí věnujících se ať folklóru, či
vážné hudbě.
Koncert, na který budou Domažlice dlouho vzpomínat, se konal v sobotu
4. října v arciděkanském kostele Narození Panny Marie v Domažlicích. Na
programu bylo Dvořákovo a Rejchovo Te Deum .
14. listopadu vystupoval Čerchovan v Plzni na festivalu amatérských
sborů z Plzeňského a Karlovarského kraje Musica sacra, 21. prosince přednesl
ve Světcích u Tachova Rybovu mši vánoční a posléze na druhý svátek vánoční,
26. prosince přednesl Rybovu mši v poutním kostele Narození Panny Marie
v Nicově u Plánice a poté v arciděkanském kostele v Domažlicích.
Seznam členů smíšeného Pěveckého sboru Čerchovan, o. p. s.:
Soprán:
Böhmová Nikola, Čejková Sigrid, Čejková Vlasta, Dědinová Jana, Glacová
Dagmar, Kadlecová Helena, Machová Eva, Martínková Markéta, Poórová
Jarmila, Popelková Petra, Rojtová Marie, Šleisová Šárka
Alt:
Braunová Anna, Černá Ivana, Doktorová Alexandra, Eliášová Alena, Eliášová
Lucie, Freiová Petra, Chmelíková Hana, Jírovcová Marie, Kalčíková Marie,
Nováková Alena, Paulerová Irena, Pěnkavová Hana, Popelková Pavla, Schirová
Lenka, Sokolová Jitka, Svobodová Jitka, Škantová Anežka, Škultéty Kateřina,
Vítovcová Marcela, Vlčková Dagmar, Volfíková Alena, Zelenková Věra
Tenor:
Brachniak Jiří, Faschingbauer Pavel, Hřebec Pavel, Kuželka Antonín ml., Hrbáček
Václav, Vecková Jaroslava
Bas:
Bušek Jiří, Dědina Josef, Glac Štěpán, Hadrava Vladislav, Chmelík Zdeněk,
Kuželka Antonín st., Škanta Roman, Holub Josef
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Sbormistr: (není členem Pěveckého sboru Čerchovan, o. p. s):
Marek Vorlíček
Pěvecký sbor Čerchovan působí i díky významnému finančnímu příspěvku
Města Domažlice.
(podle zprávy sestavené Mgr. Dagmar Vlčkovou, a podle zprávy Bc. Lenky Schirové kráceno, obě zprávy jsou součástí příloh tohoto zápisu)

IV a - Církve a náboženská sdružení ve městě
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST DOMAŽLICE
Farář P. Miroslaw Gierga
Základem

duchovního

působení

farnosti

jsou

pravidelné

bohoslužby

v arciděkanském i v klášterním kostele. Každý týden je doplňuje několik dalších
akcí, konaných vždy v podvečer v prostorách fary: biblické hodiny v úterý,
modlitební společenství ve středu, mariánská modlitební skupina Večeřadlo ve
čtvrtek. Na faře je také zájemcům k disposici farní knihovna.
Podle posledního sčítání lidu, domů a bytů se k církvi římskokatolické ve městě
hlásí 1 186 občanů. Aktivních účastníků života farnosti je ale méně.
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JEDNOTA ORLA DOMAŽLICE
Jednota má 13 členů z okolních obcí, 24 členů z Domažlic, z toho je 10
dětí do osmnácti let.
Ve čtvrtek 16. ledna se konala výroční schůze Jednoty Orla Domažlice,
která zvolila vedení Jednoty: starostka - Marie Maňasová, místostarostka Ludmila Kunčíková, sekretář - Ing. Petr Jankovec.
V roce 2014 uplynulo devadesát let od
založení Jednoty Orla v roce 1924.
Tohoto výročí vzpomněli její členové
21. června mší svatou a výstavou
instalovanou ve farním sále.
(na obrázku mše svatá k orelskému výročí,
převzato z farních stránek)

Každý týden probíhá sportování dospělých, uvažuje se o opětovném
obnovení cvičení dětí.
Každoročně připravuje Orel spolu s KDU-ČSL besídku k Svátku matek,
účastní se vzpomínkových akcí pořádaných městem - oslavy 5. května a 28.
října, každý rok pořádá turistický pochod „Kozinovo krajem". Děti členů Jednoty
účinkovaly na Štědrý den v divadelní scénce, rodiny jezdí na společné dovolené.
Na církevních slavnostech - Boží Tělo a Vavřinecká pouť - nechybí nikdy orelský
prapor. (pro kroniku poskytla Marie Maňasová,

FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ (ČCE)
Farář Mgr. Petr Grendel, kurátorka Milena Wolfová
Domažličtí evangelíci se scházejí ke svým bohoslužbám pravidelně
každou neděli o deváté hodině ráno. Věřící zve k nedělnímu shromáždění zvuk
zvonu, umístěného ve věži sborového domu. Po shromážděních ještě obvykle
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následuje posezení přítomných při občerstvení, při jehož přípravě se střídají
jednotlivé členky sboru. Každou středu v podvečer, mimo dvou prázdninových
měsíců, je biblická hodina, věnovaná studiu biblických textů. Pro veřejnost
města pořádá sbor ročně několik koncertů, prostory modlitebny využívají ke
svým výstavám výtvarníci z Domažlic, Plzně i odjinud. V tomto roce
koncertovaly ve sborovém domě dvakrát pěvecký sbor domažlického
Křesťanského sboru Exusia, západočeské pěvecké sbory ČCE a evangelické
pěvecké sbory ze sousedního Německa, které zde měly své soustředění (viz
Kalendárium). Vystavovaly Blanka Anderlová, Eva Wypior a Diakonie Fontána.
Sbor udržuje přátelské kontakty se sborem ČCE v Praze-Libni a
s evangelickým sborem ve Furth im Wald.
Církev měla v tomto roce v Domažlicích 76 členů.

CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ
Církev československá husitská koná v Domažlicích bohoslužby každou
první neděli v měsíci a o velkých svátcích církevního roku v 10, 30 hodin ve
Farním sboru Českobratrské církve evangelické v Domažlicích, Tyršova 690.
Náboženská obec CČSH ve Stodu čítá 134 členů, z toho pouhých 17 jich
žije v Domažlicích. Obec spravuje farářka Lenka Palčovičová z Klatov, kde se
rovněž nachází adresa Farního úřadu ve Stodu.
V roce 2014 bylo vykonáno 14 bohoslužeb a 1 pobožnost. V lednu 2014
se věřící u katolíků zúčastnili ekumenického shromáždění v rámci týdne
Společných modliteb za jednotu křesťanů.
V listopadu 2014 bylo jednáno s Mgr. Milošem Novotným ze Společnosti
pro památník bitvy u Domažlic o účasti CČSH při odkrývání památníku v srpnu
2015.

(Kronice poskytla Lenka Palčovičová, farářka)
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Ostatní církve a náboženská sdružení ve městě
Každou neděli od 13 hodin se v evangelickém sborovém domě v Tyršově
ulici scházejí ke svému shromáždění členové KŘESŤANSKÉHO SBORU
V DOMAŽLICÍCH. Ve svém Sále Království Svědků Jehovových v Masarykově ulici
se scházejí SVĚDKOVÉ JEHOVOVI. Ve městě mají svoje věřící a příznivce i
některé jiné církve, žádná další bohoslužebná shromáždění se zde ale veřejně
nekonají.
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V. ŠKOLSTVÍ
SLUNÍČKO DOMAŽLICE
příspěvková organizace
Michlova 565, 344 01 Domažlice
Zřizovatel Město Domažlice
Organizace Sluníčko Domažlice příspěvková organizace vznikla k 1. 1.
2014. Přetransformovala se z Jeselského zařízení, které bylo zdravotnickým
zařízením. Došlo k tomu díky změně zákona.
Během roku 2014 navštěvovalo zařízení 52 dětí. Některé chodily denně,
jiné podle potřeby rodičů jen několikrát v měsíci. Děti nastupují od září, nebo i
v průběhu celého školního roku.
O děti se starají 3 dětské sestry, momentálně v roli vychovatelek a paní
uklízečka, která zároveň na děti pere. Do Sluníčka dochází také studentky ze
Střední zdravotnické školy na odbornou praxi. O praxi v zařízení mají zájem i
studentky vysokých škol.
Ze Sluníčka přechází děti do různých mateřských škol, podle přání
rodičů.

(pro kroniku poskytla Šárka Strnadová)

MATEŘSKÁ ŠKOLA DOMAŽLICE (MŠ), ZAHRADNÍ 471
Ředitelka Anna Bauerová
Zřizovatel: Město Domažlice
Počet dětí: 373
Počet učitelek: 30 učitelek, 4 asistenti pedagoga
Počet provozních zaměstnanců: 19
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Mateřská škola Domažlice, příspěvková organizace, je od roku 2003
příspěvkovou organizací, která slučuje celkem 5 odloučených pracovišť.
Kmenovou školou je Zahradní 471. Ředitelství Mateřské školy je umístěno
v kmenové škole 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 škola
bezbariérový přístup. Ve speciální třídě působí dvě učitelky a jedna asistentka
pedagoga. Ve školním roce 2014/2015 navštěvuje tuto třídu 9 dětí. Kapacita
této MŠ je 79 dětí. V mateřské škole se uskutečnilo několik divadelních
představení, učitelky s dětmi navštívily solnou jeskyni, výstavy v Chodském
hradu. Škola nadále spolupracuje s Domem dětí DOMINO - navštěvuje
pravidelně keramickou dílnu a dětský bazén. Několikrát děti trénovaly baseball
v hale a v květnu proběhl další ročník turnaje v dětském baseballu mezi všemi
domažlickými mateřskými školami.
Celoškolní výlet - Dětské centrum „Lvíček" Plzeň.
4. listopadu navštívila škola na pozvání Kruhu přátel Furth im Wald Domažlice, který návštěvu i financoval, mateřskou školu ve Furt im Wald. Děti
si prohlédly radnici, kde je přijal pan starosta S. Bauer, vystoupily společně
s furthskými dětmi a navštívily „Dračí jeskyni".
Kroužek malých hasičů „Soptící" pod vedením pana Petra Ouřady oslavil
v roce 2014 již 19 let trvání. Pravidelně se zúčastňuje celostátních soutěží. Na
zimním setkání mladých hasičů ve Kdyni v branném závodě malých hasičů
v kategorii přípravek získal 1. místo.
V roce 2014 se Soptící zúčastnili, soutěžili a předváděli své umění na
celé řadě akcí:
Květen:
• oslava sv.Floriána Domažlice
• Hradec u Stoda - otevření hasičárny
Červen:
• Merklín u Přeštic - Dětský den
• Návštěva u profesionálních hasičů - celá MŠ
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• 13. - 14. 6. - Břehy u Pardubic - celostátní setkání přípravek
• Nový Kramolín - přivítání prázdnin
Červenec
• Pelechy - oslavy výročí založení hasičského sboru
• Babylon - Babylonské léto
Září 2014:
• Sušice - Festival přípravek Plzeňského kraje
Říjen 2014:
• Veterán Liga - předání nových pomůcek pro další činnost Soptíků
Odloučená pracoviště:
MŠ Benešova 282: kapacita: 55 dětí - 3 třídy vedoucí učitelka Marie Sokolová
MŠ Poděbradova 53: kapacita: 99 dětí - 4 třídy vedoucí učitelka Jana
Gramanová
MŠ Palackého 224: kapacita: 56 dětí - 2 třídy vedoucí učitelka Ludmila Šotová
MŠ Michlova 565: kapacita: 84 dětí - 3 třídy vedoucí učitelka Anna Svobodová
Odloučené pracoviště Benešova 282
Stejně jako v loňském roce má škola dvě integrované děti s asistentem
pedagoga v běžné třídě. Specifická pro tuto školuje je spolupráce s bavorskou
MŠ. Kromě vzájemných pobytů v obou zařízeních školy společně navštívily
zámek v Horšovském Týně, „Divokou oboru" u Furth im Wald, „Dračí jeskyni"
tamtéž a divadlo v přírodě s pohádkou „ Loupežník Hotzenplotz".

Odloučené pracoviště Poděbradova 53
Škola má jedno integrované dítě s asistentem pedagoga v běžné třídě.
Tato mateřská škola každoročně vystupuje v penziónu v Břetislavově ulici.
V tomto roce zavítaly děti do penziónu s představením ke Dni matek. Děti
z mateřské školy se zúčastnily výtvarné soutěže s kosmetickou firmou Mary
Kay, společně vytvořily tučňáka. Celoškolní výlety do divadla Alfa v Plzni a do
ZOO Plzeň.
Odloučené pracoviště Palackého 224
Od měsíce října do konce prosince 2014 probíhala výměna oken a
zateplování budovy, nová fasáda. Mateřská škola, která má nejblíže
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k městskému bazénu, proto pravidelně navštěvuje saunu. Děti z této mateřské
školy se pravidelně zúčastňují výtvarných soutěží. S velkým úspěchem se
setkala „Vánoční dílna" - výroba vánočních svícnů s rodiči. Celoškolní výlet do
WEST PARKU v Plzni.
Odloučené pracoviště Michlova 565
Jako jediná mateřská škola má homogenní třídy, děti rozdělené podle
věku. V budově této mateřské školy je umístěna příspěvková organizace
„Sluníčko", která vznikla v lednu 2014 z bývalých jeslí.
Spolupráce s institucemi ve městě:
Mateřská škola Domažlice spolupracuje s celou řadou institucí
v Domažlicích. Dlouholetou spolupráci má s Domem dětí DOMINO. Navštěvuje
tam keramickou dílnu. Speciální třída navštěvuje keramickou dílnu jako terapii
každý týden, proto jsme velice rádi, že nám dům dětí zůstal zachován.
Velice

pěknou

spolupráci

má

škola

s

Penziónem,

domem

s pečovatelskou službou, kde děti pravidelně vystupují a potěší seniory. Na
oplátku seniorský taneční kroužek vystupuje v mateřské škole.
MŠ navštěvují výstavy v knihovně, v muzeu i v galerii. Pokud je to
možné, rodiče pro děti připravují exkurze na svém pracovišti.
Díky spolupráci se Základní uměleckou školou Jindřicha Jindřicha mohly
děti zhlédnout muzikál O dvanácti měsíčkách. Děti i paní učitelky byly nadšené,
uznání patří všem hercům a pedagogům, kteří se na tomto muzikálu podíleli.
Velmi pěkná spolupráce se rozvinula s baseballovým týmem. Již
sedmým rokem probíhá mezi jednotlivými školkami turnaj v dětském baseballu.
Vítězné družstvo obdrží putovní pohár a všechny děti dostávají medaile. Od
roku 2012 se do turnaje zapojila i mateřská škola při ZŠ Msgre. B. Staška,
soutěží tedy šest družstev. Všechna družstva se na turnaj zodpovědně
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připravují a chodí trénovat do tělocvičny při TJ Jiskra. Některé děti i po odchodu
z mateřské školy v baseballu pokračují a dokonce pro hru získaly i své rodiče.
Nová spolupráce se začala rozvíjet v září 2014, kdy nám představitelé
Městské policie a města předali nové reflexní vestičky. Na každé vestě je logo
města, městské policie a adresa mateřské školy. Preventista městské policie
navštívil všechny mateřské školy s první přednáškou, kde upozorňoval dětí na
různá nebezpečí, hlavně na silnici.
Každá škola si pořádá další aktivity sama (školní výlety, akce pro rodiče,
dny otevřených dveří, pracovní dílny, vystoupení dětí apod.)
Nadstandard: pravidelné návštěvy bazénu a sauny
Materiální oblast:
Podle finančních prostředků se modernizuje vnitřní zařízení a vybavení
tříd. V srpnu 2014 byla novým nábytkem vybavena „žlutá třída" na pracovišti
Poděbradova. Od podzimu 2014 se pyšní novou fasádou odloučené pracoviště
Palackého, zateplení budovy a výměnu oken prováděla firma DSP Domažlice.
Veškeré práce probíhaly za provozu školy, proto poděkování patří nejen
rodičům a učitelkám, ale také firmě DSP Domažlice, která v součinnosti se
zaměstnanci školy se úkolu zhostila na výbornou.
Koncem roku 2014, zase za provozu školy, proběhla rekonstrukce
sociálního zařízení pro děti v mateřské škole Zahradní. Opět patří velký dík
rodičům dětí a firmě Stavby VZL.
(pro kroniku zpracovala Anna Bauerová, kráceno, celá zpráva je přílohou zápisu)
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOMAŽLICE, KOMENSKÉHO 17
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Ředitel školy Mgr. Ivan Rybár
Zřizovatel: město Domažlice

z toho odešlo

Školní rok 2013/2014
Počet žáků: 864
Počet tříd: 34
Počet zaměstnanců (z toho pedagogických):
90(66)
Počet dětí u zápisu
144
Počet žáků vycházejících z 9. tříd: 53
do gymnázia:
5
do SOŠ a SOU s maturitou:
31
do SOU:
17
nepokračují v dalším vzdělávání
1

Počet žáků odcházejících na víceletá gymnázia: 28
V nižších než 9. ročnících ukončilo školu 5 žáků
Prospěch žáků:
prospělo s vyznamenáním: 515
prospělo: 339
neprospělo: 10
Do výuky bylo individuálně integrováno 50 postižených dětí. Učitelé pracují
s těmito dětmi podle individuálních plánů.
Škola udělila celkem 93/115 napomenutí třídního učitele, 33/34 důtek třídního
učitele, 10/21 důtek ředitele školy, 0/8 žákům byl snížen stupeň chování na
druhý, 2/0 žákům na třetí stupeň. (vysvětlení: I.pololetí/II. pololetí)
Žáci zmeškali celkem 60 374 hodin, z nich 179 neomluvených.
Počet žáků ve školní družině: 180
Počet oddělení družiny:
6
Počet strávníků ve školní jídelně: 1370 dětí
Rada školy pro období 2012/2014:
zástupci rodičů žáků: Milada Píšová, Miroslav Pazdera
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zástupci zřizovatele: Ing. Dagmar Murinová, Mgr. Jana Terelová
zástupci školy: Mgr. Dagmar Vančurová, Mgr. Eva Tomanová
Při škole pracují čtyři zájmové kroužky: sborový zpěv (školní pěvecký
sbor), chovatelský kroužek, zdravotnický kroužek a mladý chemik Jsou
pořádány různé školní sportovní turnaje, koncerty, pěvecké soutěže, návštěvy
divadel, besedy apod. pro různé skupiny žáků školy. Všechny akce jsou
prezentovány již po několik let na školních internetových stránkách
(www.zskoml7.cz) v rubrice Aktuality - Archiv aktualit - 2013/2014, kde také
škola informuje rodiče a veřejnost o všem, co se jí týká. Aktivity sportovní,
kulturní i jiné prolínají do celoročního života školy. K organizačně
nejnáročnějším patří každoroční lyžařský výcvik v Krkonoších a zahraniční
zájezd do Anglie pro žáky studující anglický jazyk a do Berlína pro žáky studující
německý jazyk. Školní pěvecký sbor Perníček Zpěvníček se pravidelně
prezentuje nejen v rámci města, ale i celého regionu. Plánovitě, podle věku
žáků, škola navštěvuje divadla plzeňská i pražská, muzea a výstavy. Bohatými
aktivitami se snaží o smysluplné využití času žáků jako nejlepšího způsobu
prevence před škodlivými vlivy a drogami.
Škola aktivně spolupracuje s mnoha domažlickými institucemi, jako
např. s programovým oddělením MKS, DDM, Městskou knihovnou B. Němcové,
Galerií bratří Špillarů, Muzeem Chodska v Domažlicích, se Základní uměleckou
školou J. Jindřicha v Domažlicích, s odborem životního prostředí a s odborem
sociálním MěÚ v Domažlicích, okresním soudem, tělovýchovnými jednotami,
úřadem práce, pedagogicko-psychologickou poradnou, SVP, Policií ČR,
Městskou policií Domažlice, s SPC v Horšovském Týně a v Plzni apod.
V letošním školním roce pokračovala setkání žáků 1. stupně školy s žáky
přibližně stejného věku z Grundschule ve Furth im Wald. Uskutečnilo se několik
společných akcí u nás i v Německu, vždy tematicky zaměřených.
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V oblasti výuky se škole daří držet stále vysoký stupeň odborné
způsobilosti. Potěšující je zvyšující se počet projektové a interaktivní výuky (1.
stupeň, fyzika, chemie, dějepis, hudební výchova a přírodopis) a stále se
zvyšující zájem o výpočetní techniku a zapojení internetu do výuky. Trvalými
úkoly jsou snaha o pestrost výuky, o větší podíl samostatné a tvořivé práce,
o samostatné řešení problémů a o rozvíjení schopností žáků řešit problémy a
umět formulovat své názory.
Žáci mají dobré podmínky pro práci s informacemi, internetem, stejně
tak jako učitelé. Ti mohou pracovat na počítačích v kabinetech.
O prázdninách probíhala na škole každoroční běžná údržba, malování
tříd a chodeb.
Vzhledem k tomu, že spolupráce se zřizovatelem je na velmi dobré
úrovni a škola získává navíc prostředky z doplňkových činností a od sponzorů, je
možná realizace různých aktivit a zkvalitňování výuky.
(vybráno z Výroční zprávy, zpracované Mgr. I. Rybárem, přílohou je výpis aktivit školy podle
školního internetového archivu aktualit; celá zpráva je přílohou kroniky)

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOMAŽLICE, MSGRE B.
STAŠKA 232 (NOVÁ ŠKOLA)
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Zřizovatel: Město Domažlice
Ředitel školy:
statutární zástupkyně ředitele
Mgr. Ivana Váchalová
Zástupci ředitele:
1. stupeň - Mgr. Luboš Kuboň
2. stupeň - Mgr. Jindřiška Šmídová
Školní rok 2013/2014
Počet žáků základní školy: 447 (kapacita školy 850 žáků)
Počet tříd: 19
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Počet žáků mateřské školy: 95
Počet tříd: 4 třídy
Školní družina: 5 oddělení, 131 žáků
Školní klub: 12 oddělení, 171 žáků
Počet učitelů a vychovatelů: 29 učitelů, 5 asistentů pedagoga, 4 vychovatelky
školní družiny, 8 učitelek mateřské školy.
Počet žáků 1. tříd v roce 2013/2014: 67 žáků, 3 první třídy
Počet žáků vycházejících z 9. tříd: 37
z nižších tříd: 4
Z nižších ročníků na gymnázium odešlo 13 žáků, na osmileté 5 na šestileté 8
žáků.
Prospěch žáků:
prospělo s vyznamenáním: 216
prospělo: 212
neprospělo: 18
Škola vyvíjela opět součinnost s dalšími subjekty při zajišťování besed,
přednášek, projektů, exkurzí, výukových programů, apod.
Město Domažlice - zřizovatel ZŠ spolupracuje se ZŠ při řešení různých
nepedagogických problémů školy. Místostarosta, vedoucí finančního odboru,
vedoucí odboru školství a odboru sociálních věcí dvakrát ročně navštěvují školu
v rámci konzultačního dne, zajímají se o problematiku, výsledky a plány školy.
ASŠK (asociace školních klubů) - pořádání a účast v soutěžích, škola poskytuje
zázemí pro činnost, vyučující se podílejí na přípravě a organizaci akcí.
DDM Domažlice - nábor žáků do zájmových útvarů, podpora mimoškolních
aktivit.
MKS Domažlice - spolupráce při výběru vhodných kulturních a vzdělávacích
pořadů pro děti.
TJ Jiskra Domažlice - škola má uzavřenou smlouvu s TJ o pronájmu tělocvičen
pro několik oddílů, využívá pro výuku a soutěže areál stadionu Střelnice.
SVP Domažlice - řešení problémů žáků
OSPOD Domažlice - spolupráce v rámci výchovné komise.
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Policie ČR - spolupráce v rámci výchovné komise.
ČČK - pravidelné proškolování zdravotnic školy, spolupráce při pořádání
zdravotnických soutěží pro žáky.
ZUŠ JJ Domažlice - uvolňování žáků na kulturní akce ZUŠ, ZUŠ pomáhá při
přípravě některých kulturních vystoupení
SŠ - schůzka s rodiči vycházejících žáků, poskytování informací o studiu na SŠ,
návštěvy SŠ Pracovní úřad Domažlice - návštěva s žáky 8. a 9. tříd
Pedagogické fakulty a Střední pedagogické školy - umožnění výkonu
pedagogické praxe.
Knihovna Boženy Němcové - veřejné čtení, společné návštěvy knihovny
Hasičský záchranný sbor Domažlice - spolupráce v projektovém dnu Zdravá a
bezpečná škola
(vybráno z výroční zprávy školy za školní rok 2013/2014)

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ DOMAŽLICE MSGRE B. STAŠKA 232
Ředitel Mgr. Martin Tomaier
Počet žáků: 58
Počet žáků v prvním ročníku: 6
Počet vycházejících žáků: 8

GYMNÁZIUM J. Š. BAARA (GJŠB), PIVOVARSKÁ 323
Ředitelka Mgr. Jana Štenglová
Zástupce ředitele Mgr. Václav Kozina
Administrativa:
sekretářka: Radka Nebehajová
účetní: Jarmila Kupilíková
ekonomka: Anna Mikešová
Zřizovatel: Plzeňský kraj
Základní údaje:
Počet studentů

517
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Počet učitelů:
45
Počet žáků: prospělo s vyznamenáním
123
prospělo
383
neprospělo
11
Průměrný prospěch studentů gymnázia: 1,957
Názvy a zkratky vyučovacích předmětů:
Povinné předměty
Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Francouzský jazyk
Německý jazyk
Latina
Občanská výchova
Základy společenských věd
Dějepis
Zeměpis
Matematika
Fyzika
Chemie
Biologie
Informatika a výpočetní technika
Dramatická výchova
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Tělesná výchova

Č
A
Fr
N
L
Ov
ZSV
D
Z
M
Fy
Ch
Bi
IVT
Dv
Hv
Vv
Tv

Volitelné předměty
Literární seminář
Konverzace v anglickém jazyce
Konverzace v německém jazyce
Společenskovědní seminář
Dějepisně zeměpisný seminář
Seminář a cvičení z matematiky
Seminář a cvičení z fyziky
Seminář a cvičení z chemie
Seminář a cvičení z biologie
Informatika a výpočetní technika

LS
KAV
KNV
SVS
DZS
SM
SF
SCh
Sbi
IVV

Nepovinné předměty
Náboženství

Náb

Přihlášky na vysoké školy
Celkové počty přihlášek podle oborů:
Pedagogika

45
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Zdravotnictví (medicína, farmacie, fyzioterapie,
biomedicínská technologie)
Přírodovědné obory (biologie, chemie, biologická a
chemická technologie)
Technické obory (technika, stavitelství, doprava)
Ekonomika (ekonomika, obchod, podnikání)
Právo (právo, policejní akademie)
Humanitní studia (filozofie, politologie, žurnalistika, filologie)
Umělecké obory
Studium v zahraničí
Celkem 259 přihlášek, průměr 3,6 přihlášky na žáka
Celkové počty přihlášek podle VŠ:
UK Praha
VŠCHT Praha
VŠE Praha
ČVUT Praha
ČZU Praha
PA ČR Praha
ZČU Plzeň
JČU České Budějovice
VSTE České Budějovice
UP Olomouc
UM Brno
UO Brno
VUT Brno
FVU Brno
Studium v zahraničí

81
16
22
20
14
3
69
11
2
11
4
1
1
1
3

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

Základní údaje:
Počet učitelů, přepočteno na plné úvazky
Počet žáků celkem

73

33,8
494

53
34
39
24
15
52
3
3

Obor OA (klasická obchodní akademie)
Obor ZA (zdravotnický asistent)
Obor ITE (informatika v ekonomice)

93
78
96

Počty studentů v 1. ročníku:
OA
24
IT
21
ZA
20
Počty maturantů:
OA
19
ITE
23
ZA
21
K dalšímu studiu na vysokých školách se z oboru OA rozhodlo 6 studentů
(31,2%), z oboru ITE 11 studentů (47,8%) a z oboru ZA 6 (28,6%).
Průměrný prospěch ve škole za školní rok 2012/2013: 2,464
V roce 2014 ukončilo školu (v denní formě i dálkové formě) 63 absolventů SOŠ
a 67 absolventů VOŠ.
Vzhledem k uváděným číslům téměř všichni našli pracovní uplatnění
nebo pokračují ve studiu na školách vysokých nebo vyšších odborných. Škola
tak splňuje hlavní úkol vychovat z žáka všestranně vzdělaného člověka, znalého
cizích jazyků, který umí zacházet s moderními informačními technologiemi,
zvládá potřebné profesní kompetence a dokáže se uplatnit na trhu práce doma
i v zahraničí. Studenti VOŠ jsou připraveni pro výkon činnosti sociálního
pracovníka, který je schopen dodržovat profesně etické i obecně lidské normy
chování a jednání, zná podmínky trvale udržitelného rozvoje života lidí v zemích
EU i dalších států. Absolvent vyšší odborné školy je motivován k celoživotnímu
vzdělávání.
Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Účast žáků v soutěžích a jejich úspěchy
Za hodnocený školní rok 2013-2014 se škola zúčastnila následujících soutěží:
1) Soutěže znalostí v odborných dovednostech:
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- olympiáda v českém jazyce - školní i okresní kolo (5. místo v okresním kole)
- soutěž v recitaci - školní kolo
- konverzační soutěž v AJ a NEJ - školní i okresní kolo
- soutěž v první pomoci - školní kolo
- matematická soutěž Klokan (kategorie Junior i Student)
- soutěž v psaní na klávesnici - školní i krajské kolo středních odborných škol
(1. a 4. místo v krajském kole v Plzni)
- účast na mistrovství republiky v psaní na klávesnici v Neveklově oblastní
kolo soutěže 2. ročníků - Domažlický datel a Talentovka v psaní na klávesnici
pro ZŠ
- zapojení do celostátní soutěže ZAV (již 7. rokem)
- účast v mezinárodní soutěži v psaní na PC on-line INTERSTENO
- účast na celostátní soutěži 1. ročníků v psaní na klávesnici - 7. místo účast
na 5. ročníku soutěže Finanční gramotnost - 1. místo v okresním kole, 2. místo v
krajském kole
- soutěž Region 2014 - 4. místo v družstvech - 23. - 24. 1. 2014 Plzeň
- soutěž „První pomoc" - školní kolo
2) Sportovní aktivity a soutěže:
- sportovně turistický kurz v Itálii
- okresní i krajský přebor v atletice a sportovní gymnastice
- okresní přebor ve florbale, ve volejbale, kopané
- středoškolské atletické hry - CORNY
- LVK - Železná Ruda
- krajský přebor v pohybových skladbách
Prezentace školy na veřejnosti
Škola se pravidelně zúčastňuje prezentačních akcí, kde seznamuje
veřejnost (především žáky vycházejících tříd a jejich rodiče) s náplní
vyučovaných oborů. V průběhu listopadu navštěvují vyučující schůzky rodičů na
všech ZŠ v domažlickém okrese a částečně i v okrese Tachov a Klatovy.
Poskytují základní informace o vzdělávání v jednotlivých oborech.
Již šestým rokem organizuje škola talentovou soutěž pro žáky základních
škol v psaní na PC „Metodou ZAV". V tomto školním roce byla organizována
pod záštitou ředitele České školní inspekce Plzeňského kraje ing. Pavla Honzíka
dne 19. března 2014. Cílem je propagace psaní na klávesnici a zároveň
propagace ekonomických oborů. Soutěže se zúčastnil přímo autor desetihmatové metody psaní na PC (ZAV) pan Jaroslav Zaviačič, jehož program při
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výuce škola využívá, což byla dobrá reklama a propagace školy na ZŠ okresu
Domažlice.
Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Koncem roku 2007 navázala škola partnerství se Staatliche Realschule
Furt im Wald v SRN. Cílem projektu je prohlubování jazykových znalostí českých
i německých studentů, poznávání kultur obou zemí za využití informačních a
komunikačních technologií. V rámci partnerství jezdí učitelka Veronika
Němcová vyučovat na Realschule ve Furth im Wald český jazyk pro výběrovou
skupinu žáků. 18. prosince 2013 se 7 žáků Realschule Furth im Wald, kteří se učí
česky, společně s paní učitelkou Němcovou zúčastnilo jazykové exkurze 4.
ročníků všech oborů OA. IT a ZA do Prahy po Královské cestě se zakončením na
adventních trzích. 8. dubna 2014 se 12 žáků ze 3. IT s paní učitelkou Němcovou
zúčastnilo společné odborné exkurze ve firmě Zollner v obci Zandt a prohlídky
města Regensburg - tato akce proběhla ještě ve spolupráci Realschule Furth im
Wald a SOU a SOŠ elektrotechnické Plzeň. 10. dubna 2014 žáci 4. ZA se sedmi
německými žáky z Realschule Furth im Wald shlédli německé divadelní
představení „Popelka" v divadle J. K. Tyla v Plzni. Toto představení se konalo
pod záštitou bavorského ministerstva školství - jednalo se o německé
představení v českém divadle.
3. července 2014 se Mgr. Věra Prantlová, Mgr. Kristina Bendová a paní
Veronika Němcová zúčastnily slavnostního předávání certifikátu pro mládež
o složení zkoušky z českého jazyka. Certifikáty předávala Frau Maria Kitzinger
(pověřenkyně ministerstva školství pro Realschule) v Tagungszentru ve Furth im
Wald. 18. července 2014 proběhlo předávání závěrečných vysvědčení žáků 10.
ročníků Ralschule Furth im Wald a 19. července 2014 se uskutečnil
Abschlussball (ples k ukončení studia 10. ročníků v Realschule), kterého se
zúčastnily Mgr. Věra Prantlová a paní Veronika Němcová. Od začátku června
probíhala úzká spolupráce žáků OA a Realschule na překladu textů (v českém a
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německém jazyce) na panely pro naučnou stezku v arboretu Obchodní
akademie v Domažlicích.
Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Ve školním roce 2013-2014 probíhal akreditovaný kurz Základy
podnikání pro Komunitní centrum Fazole v Domažlicích (regionální pobočka
pražského Ústavu pro ekopolitiku, o. p. s.), který úspěšně absolvovalo 11
účastníků. Dále probíhalo další vzdělávání pracovníků v sociálních službách a
sociálních pracovníků v rozsahu 24 hodin. Kurzu na téma Základy ošetřování
klienta v domácím prostředí se účastnilo 38 pracovníků. Tyto kurzy realizujeme
již čtvrtý rok, v přípravě témat vycházíme z požadavků konkrétních
poskytovatelů sociálních služeb.
Spolupráce se sociálními partnery
Škola aktivně spolupracuje se sociálními partnery: ČČK (odběry krve
v budově SZŠ), SOU Domažlice a GJŠB Domažlice (poskytování ubytovací
kapacity), DDM (pronájem tělocvičny v budově SZŠ), s Úřadem práce
v Domažlicích, s Okresní hospodářskou komorou v Domažlicích, s poskytovateli
sociálních služeb v okrese Domažlice, Klatovy, Tachov, s Městským úřadem
Domažlice, s organizacemi sdružujícími VOŠ (AVOŠ, AVSP), s Diecézní charitou
Plzeň, s SOŠ a SOU Domažlice.
Stále trvá zapojení školy do dobročinných akcí (Bílá pastelka, projekt
Šance, Světluška).
(Vybráno ze Zprávy o činnosti školy za školní rok 2012/2013, kterou na základě podkladů Mgr.
Věry Prantlové a Ivany Jelínkové zpracovala Mgr. Kristina Bendová)
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JINDŘICHA
JINDŘICHA DOMAŽLICE,
příspěvková organizace
Adresa: B. Němcové 119, 344 11 Domažlice
Detašované pracoviště: Klenčí pod Čerchovem,
č.p. 330, 345 34
Zřizovatel: Město Domažlice
Ředitel školy: Josef Kuneš
Vyučované obory: hudební, taneční, výtvarný, literárně-dramatický
Přehled studijních zaměření
Počet žáků
115
34
62
1
1
41
19
32
6
1
7
2
1
53
7
1
17
8
6
33
447

Hudební obor
Hra na klavír
Hra na elektronické hudební nástroje
Hra na housle
Hra na violoncello
Hra na kontrabas
Hra na zobcovou flétnu
Hra na příčnou flétnu
Hra na klarinet
Hra na saxofon
Hra na lesní roh
Hra na trubku
Hra na baskřídlovku
Hra na tubu
Hra na kytaru
Hra na elektrickou kytaru
Hra na basovou kytaru
Hra na bicí
Hra na akordeon
Hra na dudy
Sólový zpěv
Počet žáků

Taneční obor
Tanec-Performing Arts

Výtvarný obor
Výtvarná tvorba
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Počet žáků
190
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Literárnědramatický obor
Dramatika

Počet žáků
34

Školu navštěvuje celkem 750 žáků
Zaměstnanci:
Počet učitelů: hudební obor
34
výtvarný obor
3
taneční obor
1
literárně dramatický 1
Administrativa
2
Uklízečka
1
Do pedagogického sboru jsme přivítali Jaromíra Bínu a Jana Frause /sólový
zpěv/, Lukáše Koudelku /trubka/ a Jana Militkého /elektrická kytara/.
Dlouholetý kolega pan Jiří Anton, jenž na škole působil 55 let, se rozhodl odejít
na zasloužený odpočinek a přislíbil účast jako konferenciér interních a
absolventských koncertů.
Prospěch žáků, absolventi:
Prospělo s vyznamenáním
Prospělo
Neprospělo
Neklasifikováno
Bez vysvědčení (přípravné studium)
Absolventů I. stupně
Absolventů II. stupně

610
40
5
3
92
38
17

Veřejná vystoupení žáků školy:
V tomto školním roce uspořádala škola tři tradiční „velké" koncerty:
Vánoční, Česko-německý a Jarní v Městském kulturním středisku a dva
koncerty absolventské.
Ve spolupráci s Městem Domažlice proběhlo Rozsvícení stromu, Oslavy
osvobození a řada vystoupení pro Sbor pro občanské záležitosti (Vítání
občánků, Vyznamenání dárcům krve, Předávání maturitních vysvědčení, Státní
občanský slib...).
Řadu úspěšných pořadů připravilo literárně-dramatické oddělení
(Literární shrabování, Večer poezie, Otevřená hodina pro rodiče...).
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Tradičně úspěšnou a všemi očekávanou akcí byla už 10. Taneční
akademie. Na dvou dopoledních (pro žáky základních škol) a dvou odpoledních
(pro veřejnost) představeních nadšeně tleskalo asi 1 200 diváků.
Pravidelně jednou za měsíc docházeli naši žáci do domažlického
penzionu potěšit jeho obyvatele hudebním, tanečním či recitačním
vystoupením.
Učitelé ZUŠ Jindřicha Jindřicha Domažlice se prezentovali na dvou svých
koncertech v čase adventním a předprázdninovém.
Základní umělecká škola J. Jindřicha Domažlice ve školním roce 2013/14
nadále spolupracovala s KMK Musikakademie Schwandorf. Náš společný
projekt byl financován z příspěvků sponzorů ze SRN. V

rámci

projektu

se

konaly 2 společné koncerty žáků ZUŠ J. Jindřicha Domažlice a KMK
Musikakademie Schwandorf. První koncert se konal 22. 3. 2014 v MKS
Domažlice a druhý 25. 5. 2014 v „Haus des Guten Hirten" Schwandorf/
Ettmannsdorf. Na těchto koncertech vystoupil „Orchestr bez hranic - Orchester
Grenzenlos", ve kterém účinkovalo asi 80 dětí ze SRN a 50 našich dětí a sólisté
z obou škol.
Jeden z listopadových víkendů patřil společnému dostaveníčku žáků
obou škol v bavorském Schönsee. Klarinetisté a členové bicího ansámblu zde od
pátku do neděle nacvičovali žánrově pestrý repertoár, který pak zazněl zcela
zaplněným sálem při závěrečném koncertu 23. listopadu 2014. Přínosem akce
byla i možnost jazykového vzdělávání a poznávání obou vedle sebe žijících
národů. Pracovnice Centra Bavaria-Bohemia připravila pro zúčastněné množství
zajímavých her s cílem poznávání českého a německého jazyka.
Škola rozšířila v tomto období mezinárodní spolupráci i v oblasti
výtvarného oboru. Začali jsme spolupracovat se dvěma školami, které se v SRN
specializují jen na výtvarný obor. V rámci společného projektu, který je
financován z grantu Plzeň 2015 Evropské hlavní město kultury (žadatel: I. Fritz,
Kulturwerkstatt Kalmreuth), se již uskutečnilo několik schůzek vedoucích škol.
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První společnou akcí byl 31. 5. 2014 „Výtvarnický workshop" v Domažlicích. Na
workshopu s názvem „Předsudky" společně vytvářela výtvarná díla asi
šedesátka mladých výtvarníků pod vedením šestice pedagogů. Projekt bude
pokračovat ve školním roce 2014/15 akcí v Regensburgu a v Plzni.
V Galerii bratří Špillarů se uskutečnil další program pro žáky nižšího
stupně ZŠ „Kočičí předení".
Klenečská pobočka ZUŠ J. Jindřicha uspořádala dva výchovné koncerty
pro MŠ Klenčí a Postřekov.
Žáci LDO připravili pro své kamarády ze základních škol komponovaný
pořad uvedený v refektáři naší školy. Tato místnost byla letos vybavena
efektivnějším vytápěním, a tím škola získala další potřebnou učebnu i krásný a
akusticky zajímavý koncertní sál.
V loňském školním roce, po úspěšném uvedení operky Červená
Karkulka, jsme se zavázali k podobnému počinu a ten byl realizován. Ač laťka
byla nastavena vysoko, osvědčená sestava učitelů a žáků se zasloužila o
nastudování dalšího dílka - druhé dětské minioperky z dílny Svěráka - Uhlíře „O
dvanácti měsíčkách". Svěží novinkou byly baletní výstupy žákyň tanečního
oboru, které se setkaly zvláště u dětských diváků s mimořádným ohlasem. Před
koncem školního roku se na představení operky v refektáři vystřídalo 250
diváků - dětí z mateřských a nižšího stupně základních škol. Zájem dalších, kteří
se na představení nedostali, si vyžádal reprízu v příštím školním roce.
Soutěže
Výsledky vybraných oblastních a krajských kol:
Poslední tanec sezóny (26. 10. 2013 Klatovy): Miniděti -1. místo, Junioři - 3.
místo
Czech dance organization (16 .3. 2014 hala Lokomotiva Plzeň): Miniděti - 2. a 1.
místo, Junioři - dvakrát 1. místo, dospělí - dvakrát 1. místo
Festival tanečního mládí (29. 3. 2014 DK Peklo Plzeň): Miniděti - 1. a 4. místo
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Soutěž ZUŠ ve hře na housle (5. 4. 2014 Plzeň): Ladislav Tichý - 1. místo s
postupem (pro nemoc se žák národního kola nezúčastnil)
Ema Vecková - 1. místo, Kateřina Švecová - 2. místo, Anna Dadová - 3. místo
Soutěž ZUŠ ve hře na kytaru (5. 4. 2014 Plzeň): Rozálie Strenková - 1. místo
Karlovarský Skřivánek (27. 2. 2014 ZUŠ T. Brzkové Plzeň): Patrik Hradecký - 2.
místo s postupem
Lidová píseň Rokycany (19. 3. 2014): Patrik Hradecký - 1. místo s postupem,
Markéta Jurníková - 2. místo, Tereza Jurníková - 3. místo /z celkových 34/
Krajská soutěž Monology a dialogy (15. 2. 2014 Horšovský Týn): Anežka
Bednářová, Ondřej Kočka, Zuzana Štětinová - 1. místo s postupem
Čtvrtlístek (25. 3. 2014 divadlo Dialog Plzeň): Klára Machová, Anežka
Bednářová, Zuzana Štětinová - 1. místo s postupem
Krajská soutěž individuálních výstupů, recitace (29. - 30. 3. 2014 ZUŠ J. Jindřicha
Domažlice):
přednes: Klára Machová - 1. místo s postupem
Alžběta Johánkova - 1. místo s postupem
dialog: Anežka Bednářová, Ondřej Kočka, Zuzana Štětinová - 1. místo s
postupem
vlastní tvorba: Karolína Holá, Petra Melicharová - 1. místo s postupem
Krajská přehlídka dětských pěveckých sborů Rokycany (8. 4. 2014): Sbor Duha zlaté pásmo (vyučující J. Svobodová, korepetice J. Eretová)
Přehlídka výtvarného oboru ZUŠ (23. 5. 2014 Plzeň): Účast 20 žáků - postup do
národního kola
Výsledky národních kol:
Písňová soutěž Bohuslava Martinů (říjen 2013 Hudební gymnázium J. Nerudy
Praha): Hynek Hradecký - 2. místo
Karlovarský Skřivánek (26. 3. 2014 Karlovy Vary): Patrik Hradecký - 2. místo /z
celkových 38/
Plzenecké housličky - soutěž pro nejmenší do 11 let (25. 5. 2014 Starý Plzenec):
Ema Vecková - 2. místo
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Národní kolo Uherské Hradiště (29. 5 . - 1 . 6 . 2014): vlastní tvorba: Karolína
Holá, Petra Melicharová - 1. místo
MČR Svaz učitelů tance (24. 5. 2014 Česká Lípa) Junioři - 7. místo
Záměry školy v dalších letech
Škola chce pokračovat ve spolupráci s partnerskými školami. Společnými
akcemi našich výtvarníků a jejich kolegů z německého Regensburgu, Chamu a
Kalmreuthu se budeme i nadále podílet na projektu Plzeň 2015, Evropské
město kultury.
Trvá náš zájem o spolupořádání hudebních kurzů v období letních
prázdnin, červenec 2015 nabídne novinku: rockové kurzy. Lektorem bude náš
nový kolega Jan Militký.
Záměrem učitelů hudebního, výtvarného, tanečního a literárnědramatického oboru je uskutečnění velkého scénického představení. Aktivní
účast v takovém kolektivu by mohla povzbudit zájem žáků o studium, pěstovat
jejich zdravou ctižádost i tolik potřebný pocit spoluzodpovědnosti.
(vybráno ze zprávy Mgr. Ivany Havrusevičové; celá zpráva je přílohou kroniky)

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE DOMINO DOMAŽLICE
Hradská 94, 344 01 Domažlice
příspěvková organizace
Zřizovatel: Město Domažlice
Ředitelka: Mgr. Ing. Kamila Bendová

Personální obsazení: 4 pedagogičtí pracovníci , 1 účetní
Cíl: účelné využití volného času žáků a studentů, ale i dospělých a dětí
Pravidelná zájmová činnost: kroužky, kluby:
- 49 zájmových útvarů / 572 účastníků zájmového vzdělávání
- oblast společenskovědní a estetická, sportovní a taneční
- nové kroužky od září 2014: street dance, deskové hry
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Příležitostná zájmová činnost:
zábavné akce, výchovně vzdělávací programy, keramické dílny, zájezdy,
divadelní představení, koncerty aj. 6 437 účastníků
Spontánní zájmová činnost:
- 959 účastníků
Předmětové a umělecké soutěže vyhlašované MŠMT:
organizování okresních kol soutěží a přehlídek 611 účastníků
- Matematický klokan 2647 žáků
- Přírodovědný klokan 157 žáků
Táborová a prázdninová činnost:
1 pobytový tábor v Mrákově
5 příměstských táborů - tematicky zaměřené - sport, angličtina
Léto 2014 : 5 táborů /150 účastníků

Adaptační kurzy:
3 adaptační kurzy pro 1. ročníky OA, SZŠ Domažlice / 60 studentů
Dům dětí a mládeže Domino Domažlice aktivně spolupracuje
s příspěvkovými organizacemi zřizovanými městem Domažlice např.
MěstKBN, MKS, ZUŠ J. Jindřicha, ZŠ Komenského 17, ZŠ Msgre. B.
Staška, ZŠ Praktická. Dále spolupracuje s organizacemi zřizovanými
Plzeňským krajem - Gymnáziem J. Š. Baara Domažlice, VOŠ, OA a SZŠ
Domažlice. Velmi dobrá spolupráce je se ZŠ Mrákov.
Zaměstnanci DDM Domino Domažlice: Mgr. Ing. Kamila Bendová - ředitelka
Eliška Hinterholzingerová - účetní, Ing. Eva Pavleová - pedagogický
pracovník, Jan Hrabačka - pedagogický pracovník, Nikola Špotáková pedagogický pracovník
(pro kroniku zpracovala Mgr. Ing. Kamila Bendová)
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VI. Veřejný život
Volby
VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU (EP) KONANÉ NA ÚZEMÍ
ČESKÉ REPUBLIKY VE DNECH 23. - 24. KVĚTNA 2014
Volby se konaly ve dvou dnech, v pátek 23. května 2014 od 14 do 22 hodin a
v sobotu 24. května od 8 do 14 hodin. O přízeň voličů se v nich ucházeli
kandidáti 39 politických stran a hnutí.
Volební kampaň probíhala v našem městě klidně, prakticky bez zájmu
veřejnosti. Předvolebních setkání s občany a mítinků, s výjimkou už tradičního
jarního mítinku KSČM, se účastnily sotva dvě desítky vesměs jen přihlížejících
občanů. Na náměstí vedle kašny konaly svoje setkání kandidátů s občany Strana
svobodných občanů (24. 4.), ČSSD (13. 5.) a politické hnutí ANO (14. 5.). KSČM
konala jarní mítink, spojený s volbami do EP 17. 5. v letním kině. Některé další
politické strany měly svoje představení kandidátů před radnicí nebo
v uzavřenějším kruhu ve zdejších pohostinských zařízeních. Ve středu 2. dubna
se před radnicí představili kandidáti ÚSVITU přímé demokracie Tomia Okamury
JUDr. Klára Samková a Ing. Roman Škrabánek. Různých volebních tiskovin bylo
viditelně méně než v předchozích volbách z roku 2009. Nejvíce jich občané
našeho města obdrželi do svých schránek od ČSSD.
Z domažlických občanů kandidoval na 17. místě kandidátky Občanské
konzervativní strany Ing. Martin Klufa, finanční analytik.
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Výsledky hlasování v našem městě (převzato z oficiální statistiky ČSÚ):
Výsledky hlasování za územní celky
Obec: Domažlice

Okrsky
Voliči Vydané Volební Odevzdané Platné
celkem zpr. v % v seznamu obálky účast v % obálky hlasy
12
12 100,00 8 646
1 742 20,15
1 742
1 732
Tabulka: Výsledky hlasování za územní celky – Obec Domažlice
Strana
číslo
název
1
SNK Evropští demokraté
2
Koalice SP a NO!
3
Klub angažovaných nestraníků
4
NE Bruselu-Národní demokracie
5
Křesť. demokr. unie-Čs. str. lid.
6
Str. zdr. rozumu-NECHCEME EURO
7
Koalice TOP 09 a STAN
8
Liberálně ekologická strana
9
LEV 21-Národní socialisté
10 Komunistická str. Čech a Moravy
11 evropani.cz
12 REPUBL.STR.ČECH,MORAVY A SLEZ.
13 Fair play - HNPD
14 Česká str. sociálně demokratická
16 ANO 2011
17 "Strana rovných příležitostí"
18 Moravané
19 Česká strana regionů
20 Občanská demokratická strana
21 VIZE 2014
22 Úsvit přímé demokr.T.Okamury
23 Strana zelených
24 Strana svobodných občanů
25 Romská demokratická strana
26 Komunistická str.Českosloven.
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Platné hlasy
celkem
v%
6
0,34
4
0,23
4
0,23
4
0,23
129
7,44
27
1,55
373
21,53
3
0,17
13
0,75
298
17,20
0
0,00
0
0,00
0
0,00
269
15,53
212
12,24
0
0,00
0
0,00
0
0,00
111
6,40
6
0,34
47
2,71
27
1,55
55
3,17
0
0,00
8
0,46

Předn.
hlasy
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Volte Pr.Blok www.cibulka.net
ANTIBURSÍK - STOP EKOTERORU!
Koalice DSSS a SPE
HNUTÍ SOCIÁLNĚ SLABÝCH
Republika
Česká pirátská strana
Česká Suverenita
Koruna Česká (monarch.strana)
Aktiv nezávislých občanů
Česká strana národně sociální
Občanská konzervativní strana
Věci veřejné
OBČANÉ 2011

8
2
5
0
0
76
17
4
4
0
8
10
2

0,46
0,11
0,28
0,00
0,00
4,38
0,98
0,23
0,23
0,00
0,46
0,57
0,11

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Z kandidujících Západočechů byli do Evropského parlamentu zvoleni JUDr. Jiří
Pospíšil z kandidátky TOP + STAN a MUDr. Jiří Maštálka z kandidátky KSČM.

KOMUNÁLNÍ VOLBY
Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky na pátek a
sobotu 10. a 11. října 2014. V pátek 10. října se volební místnosti otevřely ve 14
hodin a uzavřely se ve 22 hodin. V sobotu 11. října probíhaly volby od 8 do 14
hodin.
Volební právo měl každý občan obce, který alespoň druhý den voleb
dosáhl věku 18 let, v den voleb byl v obci přihlášen k trvalému pobytu a byl
státním občanem České republiky nebo občanem členského státu Evropské
unie, pokud požádal o zápis do dodatku stálého seznamu voličů.
Domažličtí občané volili ve 12 volebních okrscích 21 členů městského
zastupitelstva.
Ve voličských seznamech bylo zapsáno 8 770 voličů.
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Volit přišlo 3 917 občanů, tedy 45,30 % z celkového počtu zapsaných
voličů. Ve srovnání s posledními volbami (rok 2010) byla účast voličů o 5,2 %
nižší (2010 = 50,51 %). Necelá polovina oprávněných voličů u volebních uren je
ale na komunální volby trochu málo a pokles zájmu voličů o 5 % by rozhodně
měl vést k zamyšlení, proč tomu tak je. Volební účast v celém volebním okrese
Domažlice, 51,17% zaznamenala rovněž mírný pokles (v roce 2010 byla 54,39
%). Celkově v kraji byla volební účast v komunálních volbách 45,74%. Proti
posledním volbám v roce 2010 (49,23%) jde o pokles o 3,49%.
O přízeň Domažličanů se ucházelo celkem devět stran, stejný počet jako
ve volbách 2010.
Vylosované číslo
strana – hnutí
1
TOP 09
2
Domažlice a okolí o. s. - změna pro Domažlice - sdružení Demokratická
strana zelených a Nestraníci
3
Komunistická strana Čech a Moravy
4
Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
5
Občanská demokratická strana
6
Česká pirátská strana
7
ANO 2011
8
Česká strana sociálně demokratická
9
Sdružení pro město Domažlice
Kandidátky všech stran navrhovaly každá 21 kandidátů, přesně tolik,
kolik činil počet budoucích zastupitelů s výjimkou KSČM, která měla na
kandidátce pouze 20 kandidátů.
Nejstarším navrženým kandidátem byl kandidát sdružení Domažlice a
okolí Jiří Roth, 74 let, nejmladšímu kandidátovi bylo 21 let a byli hned tři:
Kuglová Kamila na kandidátce České pirátské strany, Pelnářová Monika TOP 09
a Riesz Vojtěch ODS.
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Volební kampaň
V našem městě, jak může dosvědčit každý jeho občan, proběhla volební
kampaň klidně, bez jakýchkoli negativních jevů. Samozřejmě, leckde
v kuloárech zaznělo lecjakés „brblání“, to je ale vcelku obvyklé. Zajiskřilo občas
jen mezi dvěma hlavními soupeři - Sdružením pro město Domažlice a ČSSD. To,
co se ovšem projevilo i u nás, byl obecně malý zájem nebo přímo nezájem
nejen o volební kampaň, ale pak i o volby samotné. Zde se ukázala, zejména
u starších občanů, určitá nespokojenost s vývojem ve státě, která se dosti
nelogicky přenesla i do komunálních voleb. Ty ovšem vývoj ve státě ovlivnit
nemohou, jde v nich o řízení života obce. V podstatě v těchto komunálních
volbách uspěly oproti minulým volbám z roku 2010 (viz níže uvedené tabulky
ČSÚ s výsledky voleb v roce 2010 a letos) pouze dvě volební strany: Sdružení
pro město Domažlice, jehož voličskou základnu tvoří stabilně místní inteligence
především z oblasti školství, kultury a sportu a KDU ČSL, čili lidovci, kterým se
podařilo sestavit kandidátku vesměs z osobností, které jsou ve městě populární
a mají mezi občany „dobré jméno“. Mírným překvapením byl pokles voličské
přízně pro ČSSD, která byla považována za největšího rivala Sdružení pro město
Domažlice v boji o přízeň voličů. Zde se patrně odrazil onen zmíněný efekt
nespokojenosti se situací ve státě, kdy jen z malé míry došlo k naplnění slibů,
které strany vládní koalice předložily v loňských parlamentních volbách
voličům.
Letošní volební kampaň zahájila vlastně už o Vavřinecké pouti strana
lidová. V sobotu 9. srpna Domažlice navštívil místopředseda poslanecké
sněmovny Jan Bartošek. V 9 hodin dopoledne se setkal se členy místní
organizace KDU-ČSL, účastnil se dopolední mše svaté na Vavřinečku a setkal se i
s představiteli města. Po obědě se pak zúčastnil přednášky PhDr. Michala Pehra
o Msgre B. Staškovi, která se konala od 14 hodin v atriu Chodského hradu.
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Také ČSSD si pospíšila a jako první vyvěsila v září velkoformátové plakáty se
svým kandidátem na starostu Janem Látkou.
Další předvolební shromáždění se pak konala v říjnu na náměstí u kašny,
opět jako už u voleb do Evropského parlamentu za minimálního zájmu občanů
města.
1. 10. od 13 do 17 hodin měli u kašny jeden stolek s propagací ZELENÍ.
Zájem byl minimální přes to, že byla středa, tedy den trhu.
O trochu lépe dopadlo ANO 2011, které mělo svůj stánek vedle kašny
8. 10. od 11 do 15 hod. Hrála hudba, podávalo se občerstvení, tedy pravá
předvolební nálada, ale ani to příliš velký zájem nevzbudilo.
ČSSD měla v rámci předvolební kampaně hned dvě akce. 3. 10. od 12 do
19 hod. dětský den a 9. 10. od 15 do 17 hodin předvolební shromáždění. Ani
tato strana příliš zájemců o svůj volební program nepřilákala.
Ostatní strany a hnutí buď předvolební mítinky neměly, nebo o nich
kronice neposkytly informaci.
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Programy volebních stran:

č. 1 - TOP 09
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č. 2 - Domažlice a okolí
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č. 3 - Komunistická strana Čech a Moravy
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č. 4 - Křesťansko-demokratická unie - Československá
strana lidová
Z našeho programu:
 Rozvoj východní průmyslové zóny - její napojení na silnici směr Klatovy.
 Tlak na stát a maximální součinnost při výstavbě severního obchvatu
města.
 Výstavba malometrážních bytů v kasárnách pro mladé rodiny.
 Podpora Charity a všech dalších obdobných spolků, zřízení denního
stacionáře pro seniory.
 Podpora kulturních a sportovních organizací.
 Výstavba venkovního plaveckého bazénu (zavedeme zvýhodněné
rodinné vstupné).
 Rekonstrukce ulic např. Kostelní a Boženy Němcové.
 Ochrana obyvatel v okolí ubytoven s nepřizpůsobivými občany a
důsledné vynucení nočního klidu v ulicích.
 Rekonstrukce a multifunkční využití historického objektu pivovaru,
včetně zřízení minipivovaru.
 Revitalizace sídliště Kozinovo pole - zejména zvýšení počtu parkovacích
míst při hlavním průtahu sídlištěm v Mánesově ulici.
 Rekonstrukce objektu Městského kulturního střediska.
 Oprava radnice na náměstí Míru.
 Regulace průjezdu náměstím Míru.
 Zachování a podpora kulturního dědictví našeho města.
 Podpora výstavby cyklostezek, zejména mezinárodní cyklostezky č. 3
Domažlice - Luženice - H. Týn, či směrem na Kdyni.
 Výstavba rybníků s ohledem na rybniční hospodaření města a
protipovodňová opatření.
 Zasadíme se o udržení cen vodného, stočného, za likvidaci komunálního
odpadu a cen za teplo z centrálních kotelen.
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č. 5 - Občanská demokratická strana

95

č. 6 - Česká pirátská strana

96

č. 7 - Ano 2011

97

98

č. 8 - Česká strana sociálně demokratická
Prioritami programu ČSSD jsou
 modernizace a přestavba plaveckého bazénu
 přestavba budovy bývalého pivovaru na minipivovar
s restauračním zařízením a kulturně společenským zázemím
 kompletní rekonstrukce bývalého PDA na kulturně
společenské centrum
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č. 9 - Sdružení pro město Domažlice
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Výsledky voleb (převzato z oficiálních volebních statistik ČSÚ)
Poznámka kronikářky: Převzaté tabulky jsou zveřejňovány na volebním webu Českého
statistického úřadu a jsou označeny copyrightem úřadu. Nelze v nich tedy nic upravovat ani
měnit.

Zastupitelstvo města
Obec: Domažlice

15.10. - 16.10.2010
Počet
Okrsky
Počet
volených
Voliči Vydané Volební Odevzdané Platné
volebních
členů
v seznamu obálky účast v % obálky
hlasy
celkem
zpr.
v
%
obvodů
zastupitelstva
21

1

12

12 100,00 8 770

Kandidátní listina
číslo

4 430

50,51

4 429

85 968

Hlasy

název

abs.

Počet Přepočtené % Počet Podíly
kandidátů
platných hlasů mandátů hlasů
v%

1

Koalice Suveren. a DSZ

1 803 2,10 21

2,09

0

-

2

Věci veřejné

2 821 3,28 20

3,44

0

-

3

Komunistická str.Čech a Moravy 12 268 14,27 21

14,27

4

X

4

Česká str.sociálně demokrat.

20 967 24,39 21

24,38

6

X

5

Sdružení pro Město Domažlice 26 465 30,78 21

30,78

8

X

6

TOP 09

4 227 4,92 21

4,91

0

-

7

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

4 217 4,91 21

4,90

0

-

8

Sdruž. nezáv. kand. "2010"

5 382 6,26 21

6,26

1

X

9

Občanská demokratická strana 7 818 9,09 21

9,09

2

X

10.10. - 11.10.2014
Počet
Okrsky
Počet
volených
Voliči Vydané Volební Odevzdané Platné
volebních
členů
v seznamu obálky účast v % obálky
hlasy
celkem
zpr.
v
%
obvodů
zastupitelstva
21

1

12

12 100,00 8 646

Kandidátní listina
číslo

název

3 917

45,30

3 915

73 999

Hlasy
abs.

Počet Přepočtené % Počet Podíly
kandidátů
platných hlasů mandátů hlasů
v%

1

TOP 09

2 888 3,90 21

3,90

0

-

2

Domažlice a okolí o.s.-DSZ NK

1 117 1,51 21

1,50

0

-

3

Komunistická str.Čech a Moravy 8 101 10,95 20

11,49

2

X

4

Křesť. demokr. unie-Čs. str. lid. 6 440 8,70 21

8,70

2

X

5

Občanská demokratická strana 2 043 2,76 21

2,76

0

-

6

Česká pirátská strana

2 727 3,69 21

3,68

0

-

7

ANO 2011

6 688 9,04 21

9,03

2

X

8

Česká str. sociálně demokrat.

16 833 22,75 21

22,74

6

X

9

Sdružení pro Město Domažlice 27 162 36,71 21

36,70

9

X
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Zvolení zastupitelé - rok 2014
Kandidátní listina

číslo

název

Kandidát
příjmení,
poř.
jméno,
číslo
tituly

Hlasy

věk

Navrhující Politická
strana příslušnost

abs. v %

Pořadí
zvolení

3

Komunistická
6
str.Čech a Moravy

Pflugová
Růžičková
Radmila
MUDr.

60

KSČM

KSČM

603

7,4 1

3

Komunistická
1
str.Čech a Moravy

Pangrác
Jan

65

KSČM

KSČM

555

6,8 2

4

Křesť.demokr.unie1
Čs.str.lid.

Antoš
Stanislav
Bc.

47

KDU-ČSL

KDU-ČSL

593

9,2 1

4

Křesť.demokr.unie5
Čs.str.lid.

Kadlec Ivo
59
MUDr.

KDU-ČSL

KDU-ČSL

515

7,9 2

7

ANO 2011

1

Vokáč
Miroslav
JUDr.

63

ANO 2011 BEZPP

502

7,5 1

7

ANO 2011

4

Kříž Josef

50

ANO 2011 BEZPP

486

7,2 2

8

Česká str.sociálně
1
demokrat.

Látka Jan

60

ČSSD

ČSSD

1 085 6,4 1

8

Česká str.sociálně
6
demokrat.

Konrády
Vlastimil

54

ČSSD

BEZPP

964

5,7 2

8

Česká str.sociálně
7
demokrat.

Havlovic
Michal
MUDr.

45

ČSSD

BEZPP

925

5,4 3

8

Česká str.sociálně
5
demokrat.

Heřmanová
52
Jitka Ing.

ČSSD

ČSSD

900

5,3 4

8

Česká str.sociálně
2
demokrat.

Bauer
Jaroslav

ČSSD

ČSSD

886

5,2 5

61

102

1

Mach
Miroslav
Ing.

48

STAN

BEZPP

1 569 5,7 1

Sdružení pro
Město Domažlice

2

Novák
Zdeněk
JUDr.

62

STAN

BEZPP

1 479 5,4 2

9

Sdružení pro
Město Domažlice

9

Kuneš Josef 35

NK

BEZPP

1 453 5,3 3

9

Sdružení pro
Město Domažlice

5

Rybár Ivan
48
Mgr.

NK

BEZPP

1 437 5,29 4

9

Sdružení pro
Město Domažlice

17

Jindřich
41
Kamil Mgr.

NK

BEZPP

1 431 5,2 5

9

Sdružení pro
Město Domažlice

8

Procházka
60
Zdeněk

NK

BEZPP

1 427 5,2 6

15

Kozina
Václav
Mgr.

51

NK

BEZPP

1 427 5,2 7

9

Sdružení pro
Město Domažlice

9

9

Sdružení pro
Město
Domažlice

9

Sdružení pro
Město Domažlice

3

Štípek
47
Karel Mgr.

NK

BEZPP

1 385 5,0 8

9

Sdružení pro
Město Domažlice

4

Zeman
Pavel
MUDr.

NK

BEZPP

1 422 5,2 9

44
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Politické strany a hnutí
Politické strany a hnutí působící v Domažlicích - viz zápis o komunálních
volbách
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Občanská sdružení a spolky
ČESKÝ SVAZ BOJOVNÍKŮ ZA SVOBODU (ČSBS)
Předseda Vladimír Ledvina (je zároveň i členem ÚV ČSBS)
Hospodářka Marie Sladká
V okresní organizaci jsou v současné době 4 členové s bydlištěm
v Domažlicích - 1 účastník Pražského povstání, 1 členka odboje - partyzán a dvě
členky pozůstalé po přímých účastnících odboje - zahraničního odboje a
politickém vězni.
Městský úřad v Domažlicích poskytl naší organizaci v roce 2014 finanční
podporu v e výši 7 000 Kč.

OKRESNÍ KLUB SVAZU PTP 301 DOMAŽLICE
Okresní klub svazu PTP 301 Domažlice - Vojenských táborů nucených prací"",
organizace registrovaná na Ministerstvu vnitra ČR.
Počet členů je 26, z toho 12 bytem Domažlice, 7 vdov a 19 mužů. Předsedou je
Ing Jiří Hezký, CSc, místopředsedou Josef Mikoláš, jednatelkou je Jana Haisová,
hospodářkou a pokladní Ludmila Zelenková, předsedou revizní komise Robert
Veverka.
Předmětem činnosti je organizování spolkové činnosti účastníků
3. odboje na území bývalého okresu Domažlice. Okresní klub se schází
každoročně na dvou akcích účastníků 2. a 3. odboje: u pamětní desky
v Domažlicích v zahradě pod Chodským hradem a u památníku ve Všerubech.
Hlavní náplní činnosti je připomínat občanům Domažlicka a zejména školní
mládeži historii okupace, boje proti fašistickým okupantům v létech 1939-1945
a komunistickým uchvatitelům v létech 1948-1989.
(pro kroniku zapsal Ing. Jiří Hezký, CSc.)
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MĚSTSKÁ RADA SENIORŮ DOMAŽLICE,
Baldovská 583
Předseda: JUDr. Josef Fidrant
Místopředseda: Josef Jírovec
Jednatelka: Jaroslava Kaucká
Hospodářka: Jiřina Vaverová
Revizní komise: Jiřina Příbková a Marie Plzeňská
Členové: Petr Matějka, Jaroslava Stauberová, Anna Štěpánová, Marie
Hanáčková a Růžena Krčmová
Městská rada seniorů Domažlice byla založena 5. 2. 2014 jako občanské
sdružení, které patří pod Krajskou radu seniorů Plzeň a sdružuje 10 seniorských
klubů a organizací, působících v Domažliccích.
Místní rada seniorů organizuje spolupráci v kulturní, sportovní a
společenské činnosti při sportovních akcích, výstavách, živém Betlému, při
zájezdech do Furthu, na Čerchov, při kulturních pořadech krajské organizace
v Plzni.
Práce všech členů je dobrovolná, bez nároku na honorář.
Počet seniorů v klubech je k 31. prosinci 520.
(pro kroniku zapsal JUDr. Josef Fidrant)

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ
nestátní nezisková organizace - obecně prospěšná společnost
ředitel: Mgr. Petra Bednářová, ředitelství sídlí v Plzni - Koterovská 134,
326 00 Plzeň
sociální pracovník Domažlice: Mgr. Barbora Mašková , sídlo Msgre B.
Staška 265
Předmětem činnosti a hlavní myšlenkou centra je zkvalitňování
života osob se zdravotním postižením a seniorům a jejich inkluze do
společnosti. V roce 2014 navštívilo centrum 598 klientů.
Všem klientům CZP je garantována dostupnost, odbornost a
profesionalita poskytování služeb a to bez ohledu na druh nebo rozsah
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postižení, členství v organizacích zdravotně postižených nebo bez
ohledu na situaci, ve které se klient nachází, nebo kterou je v ýhledově
ohrožován.
Centrum je hlavním pořadatelem Dne sociálních služeb a dne pro
zdraví (spolupráce s MěÚ Domažlice, sociální odbor). Ve spolupráci se
Svazem tělesně postižených pořádá nejrůznější semináře, například
k právní problematice s JUDr. Hutařem, seminář o bezpečnosti seniorů
apod. Poskytuje ve spolupráci s JUDr. Novákem každou první středu
v měsíci bezplatné právní poradenství.
Mezi další aktivity patří úzká spolupráce s organizacemi Svazu
tělesně postižených a se Svazem sluchově postižených.
Spolupracuje s Úřadem práce Domažlice, někteří zaměstnavatelé
zasílají pracovní nabídky pro osoby zdravotně postižené přímo Centru,
ty pak Centrum vystavuje na své informační tabuli ve vestibulu.
(pro kroniku zapsala Mgr. Barbora Mašková)

SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH V ČR (STP)
Občanská společnost
Místní organizace Domažlice
Msgre B. Staška 265
Předsedkyně: Vlasta Panošova, Chodská Lhota 76
Místopředsedkyně: Jana Manová, Domažlice
Jednatelka: Zdeňka Hrušková, Domažlice
Hospodářka: Marie Šperlová, Domažlice
Počet domažlických členů je 114 a 1 člen z Havlovic. Celkový počet členů
k 1. 1. 2015 je 201.
Předmět činnosti:
informace důležité pro členy MO STP, vedení organizace
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ročně 2 členské schůze a 10 schůzí výboru
zajišťování seniorských odpolední a seminářů společně s okresním výborem STP
každé pondělí informační a zájmová činnost v REHA-CENTRU od 13 do 16 hodin
sledování bezbariérových přístupů pro naše členy i ostatní hendikepované
občany
(pro kroniku zpracovala Vlasta Panošová)

SVAZ POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI v ČR o. s. (SPCCH)
zá k l a d n í o r g a n i z a c e D o m a ž l i c e
Msgre. B. Staška 265
Základní organizace SPCCH v Domažlicích čítá k 31. 12. 2014
106 členů pocházejících z Domažlic. Celkem má 148 členů
Výbor:
předseda
PLZENSKÁ Marie
místopředseda
VÁCHALOVÁ Anna
hospodářka
HEINDLOVÁ Dáša
jednatelka
HRUŠKOVÁ Zdeňka
členové
BLÍHOVÁ Anna, HREBENÁROVÁ Helena, PLZEŇSKÝ Petr
Revizní komise:
Předseda
ČADKOVA Marie
členové
LANGPAULOVÁ Blažena, Čadová Ivana
Výbor ZO SPCCH Domažlice se za rok 2014 sešel devětkrát. Pracoval
podle plánu práce a program byl operativně doplňován aktuálními problémy a
požadavky.
SPCCH je samostatným nezávislým občanským sdružením, s plnou
právní subjektivitou, sdružujícím na základě dobrovolného členství postižené
civilizačními chorobami.
Posláním SPCCH je sdružování zdravotně postižených civilizačními
chorobami:

obhajoba práv, potřeb a

zájmů zdravotně postižených,

organizování sociální rehabilitace a podpora integrace zdravotně postižených
občanů.
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V roce 2014 proběhly dvě členské schůze a to v měsíci březnu a druhá
28. listopadu spojená s mikulášskou tombolou. Obě schůze zpříjemnil
přítomným se svou harmonikou pan Jiří Petrželka a při mikulášské nám
zatančila taneční skupina HANKA. Základní organizace Domažlice pořádala pro
své členy zájezd do ZOO Praha, a druhý k jezeru CHIMSEE v Německu. Členové
organizace se také zúčastňují rekondičních pobytů, které pořádá OV SPCCH .
Pořádané rekondiční pobyty:
PEC pod SNĚŽKOU, PODĚBRADY, VELKÝ MEDĚR (termální koupele),
pobytový zájezd do Itálie a poznávací zájezd na Moravu s jednodenním výletem
do Vídně, poznávací zájezd do Vysokých Tater.
Základní organizace zasílá svým členům, kteří dovrší 6 0 a více let
blahopřejné listy

(pro kroniku zapsala Marie Plzenská)

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR
základní organizace Domažlice, Jindřichova 214
Celkový počet členů 64, z toho 16 přímo z Domažlic.
Předsedkyně Mgr. Libuše Kubertová, jednatel František Koržinek,
hospodářka Marie Červená, ostatní členové výboru: Alois Štípek, Josef
Rabušic, revizor organizace Božena Tomanová
Základní organizace má za úkol členům, ale i veřejnosti
poskytovat informace o problematice sluchového postižení a jeho
kompenzaci, seznamovat se sociálními zákony, které se osob se
sluchovým postižením týkají.
V roce 2014 oslavila základní organizace 50 let svého trvání. Byla
založena 7. června 1964 na ustavující schůzi v sále Sokol ského domu
v Domažlicích. K tomuto výročí se konala slavnostní členská schůze za
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účasti prezidentky Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR paní Mgr.
Šárky Prokopiusové a ředitele ústředí Svazu pana Jaroslava Paura.
Pozváni byli zástupci dalších organizací zdravotně postižených, MěÚ a
další.

(pro kroniku zapsala Mgr. Libuše Kubertová)

SJEDNOCENÁ ORGANIZACE NEVIDOMÝCH A SLABOZRAKÝCH
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých je neziskovou organizací,
poskytující služby nevidomým a slabozrakým občanům z celého okresu.
Má celkem 70 členů, z toho je 18 přímo z Domažlic.
Oblastní rada má 5 členů: Olga Selnarová-předsedkyně,
Radek Baštář - místopředseda, Lidmila Kynčlová - jednatelka, Zuzana Hrubcová
- hospodářka, Dana Fictumová - člen
Organizace SONS je jedinou ve městě a i na okrese. Poskytuje všechny
služby, které se týkají zrakového postižení a jelikož vlastní rehabilitační
přístroje, poskytuje dle zájmu i rehabilitační terapie: Magneto therapii,
thermoionty, biotronovou lampu, infračervenou lampu, solárium na obličej
k pročištění pleti, čínské masážní koule.
Každý podzim v druhé polovině října pořádá 10 denní rekondičněrehabilitační pobyt v Mariánských Lázních, kterého se zúčastňují členové z celé
republiky. Tento pobyt není vázán členstvím v organizaci, takže se může
zúčastnit každý, kdo má o tento pobyt zájem.
V Domažlicích mimo poskytování služeb svými přístroji zajišťuje i
masáže.
Další aktivitou jsou pravidelné schůzky v REHA centru, kde se členové
scházejí jedno dopoledne v týdnu.
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REVMA LIGA V ČR
klub v Domažlicích
Benešova 12
Počet domažlických členů: 11, další členové jsou z domažlického okresu ale i
z celých západních Čech, protože Liga nemá zaměstnance ani místní organizace.
Předseda: Marie Břicháčková, místopředseda: Alena Slámová, pokladník:
Martina Součková
Předmět činnosti: pomoc lidem s revmatickými a pohybovými chorobami
(poskytování informací, organizování rehabilitačních aktivit), zvyšování
povědomí o revmatických chorobách

OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE DOMAŽLICE
(OS ČČK)
Fügnerova 647
Občanské sdružení
Ředitelka oblastního spolku: Jana Hořeňovská
Výkonná rada a Úřad OS ČČK Domažlice v roce 2014:
předsedkyně: Jiřina Vaverová
místopředseda: Vojtěch Dvořák
ředitelka Úřadu OS ČCK: Jana Hořeňovská
členové:
Marie Kestová, PhDr. Anna Kuželková, Marie Hronková, Hana
Paulová
dozorčí rada: Mgr. Jarmila Kahlerová, Růžena Krčmová, Lidmila Kynčlová
Spolek má v Domažlicích jednu místní skupinu MS ČČK Domažlice,
26 členů, předsedkyně paní Krčmová.
V tomto roce spolek naplňoval cíle hnutí Českého červeného kříže,
aktivně pracoval s mládeží, prováděl školení první pomoci všech věkových
skupin. Zdravotnické hlídky zajišťovaly zdravotnické dozory při kulturních a
sportovních akcích. Velice dobrých výsledků dosahoval ČČK v bezpříspěvkovém
dárcovství krve, měl i hodně nových prvodárců.
14. května se členové spolku zúčastnili veřejné sbírky Český den proti
rakovině 2014. Prodali 126 kytiček a vybrali 3 041 Kč.
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14. května proběhlo oblastní kolo Hlídek mladých zdravotníků s účastí
69 soutěžících (38 - I. stupeň a 31 - II. stupeň).
9. září se spolek zúčastnil projektu "Světluška", který je dlouhodobě
stěžejním projektem Nadačního fondu Českého rozhlasu. Je založený na
solidaritě a dobré vůli lidí, kteří se rozhodli darovat nevidomým trochu světla.
Světluška pomáhá dětem a dospělým s těžkým zrakovým postižením. V rámci
tohoto projektu bylo vybráno 1 743 Kč.
O letních prázdninách pořádal ČČK jako každoročně letní tábor pro děti
na Rudolfově pile (nedaleko Pece pod Čerchovem), od 12. července do
26. července rehabilitační a sportovní tábor.
Ošacovací středisko Červeného kříže poskytovalo po celý rok bezplatně
obnošené oblečení slabším sociálním vrstvám.
(podklady Jana Hořeňovská)

ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU
Komenského 68
Dobrovolné, nepolitické občanské sdružení.
Předseda JUDr. Josef Fidrant
místopředseda Květoslav Kardinál
tajemník Josef Výchart
hospodářka Anežka Karolyiová
předseda kontrolní komise Josef Podestát
členové výboru: Jindřich Kitzberger, František Michálek a Marie Plzenská
členové kontrolní komise: Jarmila Kalíšková, Marie Mauleová
Základní organizace měla v tomto roce 100 domažlických členů.
V průběhu roku ukončili členství ze zdravotních důvodů 3 členové. Čtyři členové
zemřeli. Podařilo se získat dva nové členy, přes veškerou snahu se ale nedaří
získat mladou nebo mladší generaci.

Věkové složení členské základny

organizace zůstává nadále vysoké, 50 % členů je starších sedmdesáti let.
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Základní organizace provozovala prodejnu, kde zprostředkovávala prodej
zahradnických přebytků svých členů. Prodejnu měla ve výpůjčce od Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových. Podařilo se výpůjčku dotáhnout do
konce a úřad zaslal dne 10. 10. 2014 dopis, ve kterém sděluje, že
nezpochybňuje vlastnictví ZO ČZS Domažlice ve věci „ prodejna a sklad ZO ČZS".
V listopadu byla v prodejně provedena inventura a ukončen prodej. Prodejna
bude v roce 2015 pronajata a bude se zde opět zajišťovat prodej
zahrádkářských přebytků.
Jako každý rok, tak i v roce 2014 zajišťovali zahrádkáři zpracování ovoce
- moštování pro širokou veřejnost. Moštovalo se celkem 10 x a bylo zpracováno
14 454 kg ovoce. Tato činnosti bude pokračovat i v příštím roce.
Činí se také členky organizace při pečení perníčků. V říjnu napekly a
nazdobily přes 1200 ks perníčků pro MěÚ Domažlice k vánočnímu stromku.
Pani Navrátilová pak ještě udělala různé perníkové výrobky pro naše sponzory.
Zahrádkáři předvedli výsledky práce na třech výstavách. Na okresní
výstavě v Luženičkách, na krajské výstavě v Plzni a ZO ČZS společně s Městskou
radou seniorů Domažlice měla výstavu v objektu ZO v Komenského ulici.
Organizace nezapomíná ani na své jubilanty. U příležitosti jejich
životního jubilea 70, 80, 90, a pak každým rokem jim předává blahopřání a
balíček. Blahopřání předává od 60 let vždy po 5 letech a od 80 let věku každý
rok.
Zahrádkáři se starají i o běžnou údržbu svého objektu.
(podle podkladů JUDr. Fidranta)

ČESKÝ KYNOLOGICKÝ SVAZ, ZÁKLADNÍ KYNOLOGICKÁ
ORGANIZACE 1 DOMAŽLICE 299
Sportovní střelnice Jirklovka
Počet členů 28, ve městě pracují základní kynologická organizace 1 a 2
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Výbor: Ing. Hana Slachová, předsedkyně, Aneta Vondrovicová, pokladník, Jan
Odvody, hospodář
Předmětem činnosti je výcvik sportovní kynologie, výcvik agility, kurzy a výcvik
psů pro veřejnost.
Větší akce roku:
1. ledna - společná Novoroční vycházka
7. března - výroční členská schůze
28. - 29. března - 10. závody agility O Kozinův čakan v Horšovském Týně
24. června - zkoušky poslušnosti dle MZŘ (mezinárodní zkušební řád)
16. října - podzimní závody agility
17. listopadu - závody poslušnosti podle NZŘ (národní zkušební řád)
(pro kroniku zapsala Hana Slachová)

ČESKY RYBÁŘSKY SVAZ z. s.
místní organizace 344 01 DOMAŽLICE
 Jméno občanského sdružení: Český rybářský svaz, z. s., místní
organizace Domažlice ( od 22. 11. 2014 změna názvu organizace - dříve
Český rybářský svaz, místní organizace Domažlice, nyní Český rybářský
svaz, z. s.( zapsaná společnost), místní organizace Domažlice
 Předmět činnosti: sportovní rybolov
 Počet dospělých domažlických členů 262, počet organizací ve městě: 1
 Počet dětí v kroužcích do 15 let - 50, 16 -18 let - 15
 Dne 15. 3. 2014 se konala výroční (volební) členská schůze, na které byl
zvolen výbor organizace a dozorčí komise na následující 4 roky s tímto
výsledkem:
Předseda organizace: Karel Amerling, místopředseda MVDr. Václav
Sklenář, jednatel: Josef Volmut, hospodář: Václav Vlček, další členové
výboru: pokladník: Josef Makarovič, Hynek Hanáčík - práce s mládeží,
Karel Pecka - zástupce hospodáře - pstruhové vody, Lukáš Kalous zástupce hospodáře, Václav Roubal a Petr Gabriel - brigádnická činnost,
Jiří Císař - kulturní komise
 dozorčí komise: předseda komise - MUDr. Zdeněk Kovář, členovéJaromír Kopřiva, Jan Hrabík
(pro kroniku zapsal Karel Amerling)
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Atletic Club Domažlice
spolek, zabývající se atletickou činností
Předseda klubu: Ing. Zdeněk Forster
Jednatel: Petr Konop
Hospodář: Ing. Radek Bílý
Klub má 192 členů
Předmět činnosti: výchova mladých sportovců a organizace sportovních
- atletických závodů a akcí.
Významné organizační počiny v roce 2014 :
 Mistrovství ČR v přespolním běhu
 49. ročník atletického mítinku Chodská 1500
 49. ročník Běhu babylonskými lesy
 Družstvo mužů v I. celostátní lize, družstvo juniorů 3. místo na
Mistrovství Čech
 Lucie Staňková - účast na Světové olympiádě mládeže v Číně
 několik reprezentantů v mládežnických kategoriích /Martin Pivoňka
800 m, Jan Čiviš 800 m, Lucie Staňková kladivo, Adam Kamír kladivo /
 několik medailistů z Mistrovství ČR
(pro kroniku zapsal Petr Konop)

WOLFS DOMAŽLICE o.s.
Kovařovicova 255
Složení vedení klubu: předseda Pavel Kasper, tajemník Petr Skala, hospodář
Milena Vlčková, členové VV: Petr Černý, Josef Schneider
Počet členů: 96
Předmět činnosti: rozvíjení baseballu a softballu v Domažlicích
Členové klubu přistupují během celého roku aktivně k zvelebování
areálu klubu a účastní se během celého roku různých soutěží a turnajů od
mládežnických až po dospělé.
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Muži hrají druhou nejvyšší baseballovou soutěž (ČML) a budou ji hrát i
v dalším roce. Smíšené slowpitchové družstvo obhájilo 3. místo v České
slowpitchové lize. V areálu klubu se v květnu uskutečnil žákovský Stříbrný
superpohár za účasti České televize. Starší žáci Daniel Kitzberger a David Kolář
se dostali do širšího reprezentačního výběru.
(pro kroniku zapsal Pavel Zelenka)

SPORTOVNÍ KLUB „SNĚHAŘI" DOMAŽLICE o. s.
Klášterského 193
Předseda Zdeněk Pauer
Klub evidoval v loňském roce 41 členů.
Předmětem činnosti je organizovat a účastnit se sportovní a
tělovýchovné činnosti, vytvářet pro ni materiální podmínky a rozvíjení kulturní,
osvětové a společenské činnosti dle zájmu členů SK.
Mezi pravidelně pořádané akce patří: Memoriál Matěje Mauera
(přespolní běh, 21. září 2014 proběhl 37. ročník), Chodská třicítka (běh na
lyžích, jedná se o nejstarší lyžařský závod v ČR), Krňoulův memoriál (běh na
lyžích), Lyžařský turistický přechod Capartice - Gibacht. SK provozuje lyžařskou
sjezdovku na Sádku.
Zimní sezona 2013/2014 byla poznamenána nedostatkem sněhu a proto
se neuskutečnila žádná zimní akce a také sjezdovka Sádek se za celou zimu
nerozjela.
V roce 2014 majitel pozemku pod sjezdovkou Lesy ČR ani po dlouhých
jednáních neudělil výjimku sníženého nájmu a zvedl nájemné za sjezdovku více
než trojnásobně. Protože tato částka by byla pro klub likvidační, využil SK
dohody s Městem Domažlice, které převzalo navýšení nájmu a sjezdovka tak
může být zachována.
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Významné jubileum oslavili v tomto roce dva dlouholetí členové Jaromír Pauer 80 let a Zdeněk Malec 60 let.

(pro kroniku zapsal Zdeněk Pauer)

SPORTOVNÍ KLUB ROKYTA
Předseda: Zdeněk Tesař
Hospodář: Martina Krejčová
Počet domažlických členů: 1

SK BOMBER DOMAŽLICE O.S.

počet domažlických členů: 31 (celkový počet všech členů: 79)
Vedení:
- předseda SK: Pavel Kurc
- tajemník SK: Jiří Dohnal (Kdyně)
- hospodář SK: Pavel Kovář
Předmět činnosti: sportovní klub pořádající sportovní a tělovýchovné aktivity
pro členy i veřejnost v oblasti především futsalu, ale i v dalších sportovních
oblastech.
Účast v dlouhodobých soutěžích futsalu:
- krajský přebor pořádaný Svazem futsalu ČR Fotbalové asociace ČR: umístění
v sezoně 2013/2014 na 9. místě z celkového počtu 12 účastníku
- krajský přebor pořádaný Asociací plzeňského futsalu: umístění v sezoně
2013/2014 na 16. místě z celkového počtu 20 účastníku
(pro kroniku zapsal Pavel Kurc)
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ (KČT), ODBOR DOMAŽLICE
Předseda Mgr. Petr Matějka
Místopředseda Karel Bílek
Jednatelka Marie Janutková
Domažlický odbor Klubu českých turistů měl k 31. prosinci 157 členů.
V průběhu roku vstoupili 4 noví členové, 3 ženy a jeden muž. Dva členové
během roku zemřeli.
Nejčastější aktivitou domažlických turistů jsou turistické vycházky. Letos
jich uspořádali celkem 26 a zúčastnilo se jich 381 turistů. Během roku
uskutečnili turisté 4 autobusové zájezdy - do Českého krasu, do Bavorska, na
Den Českého lesa na Tachovsko a na Šumavu. V zimním období uspořádali čtyři
besedy a dva zájezdy do plzeňského divadla. Turisté z Domažlic se účastní i řady
akcí, pořádaných jinými odbory KČT.
V roce 2014 pokračovaly opravy i celková údržba věže a chatky na
Čerchově.
Do turistické činnosti patří i činnost značkařská. 22 značkařů
z domažlického klubu pečuje o 619 kilometrů tras. Každoročně musí být
přeznačeno zhruba 200 km tras. V tomto roce přeznačili značkaři 220 km tras,
osadili 12 nových stojanů a směrovníků a 200 směrovek a tabulek.
(podle podkladů Mgr. Petra Matějky; jednotlivé větší akce KČT viz Kalendárium)
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LEDEN
Silvestrovský a novoroční ohňostroj
Bouchání, praskání a všemožné zvukové i světelné efekty k silvestrovské půlnoci
už

léta neodmyslitelně patří.

K amatérskému

odpalování vší

možné

pyrotechniky, kterého je většinou až příliš, přibyly v posledních létech i zcela
profesionální ohňostroje. Několik takových odpalů zachytil svým objektivem
fotograf Domažlického deníku Stanislav Šebek.
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Novoroční ohňostroj, odpalovaný tradičně na Nový rok v 18 hodin na
náměstí, byl letos podbarven hudbou Bryana Adamse. Na podívanou, dlouhou
4 minuty a 45 vteřin, ohňostrůjce Ferdinand Zima spotřeboval 100 kg
pyrotechnického materiálu. Přihlížející, kteří náměstí zcela zaplnili, mohli

v celkem jedenatřiceti odpalech vidět 120 efektů.
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NOVÝ ROK
domažlických turistů

Novoroční výstup na Čerchov
Tentokráte už 16. ročník oblíbeného turistického pochodu se opět konal
1. ledna od 10 hodin. Zúčastnilo se ho kolem 400 osob. Trasa pochodu je dlouhá
8 km, odchod vždy z parkoviště v Caparticích. Vedoucím pochodu byl J. Kuželka.
U rozhledny na vrcholu Čerchova dostal každý účastník pochodu turistickou
novoročenku. V průběhu akce proběhla, také už tradičně, sbírka Novoroční
čtyřlístek, letos určená ve prospěch stavby turistické trasy pro vozíčkáře.
Vynesla 3 052 korun. Setkání turistů na Čerchově se účastnila i řada předních
regionálních politiků z české i bavorské strany. Byl to starosta Domažlic Ing.
Miroslav Mach, starosta Klenčí Karel Smutný, ředitel Městských lesů Domažlice
Ing. Jan Benda, starosta Waldmünchenu Markus Ackermann, starosta Furth im
Wald Sandro Bauer a waldmünchenský ponocný Franz Priffling v historickém
kroji. Ten již tradičně ve verších pozdravil přítomné a popřál Čerchovu vše
nejlepší.

Vycházka na Díly
Druhou tradiční novoroční turistickou akcí je odpolední Novoroční
vycházka na Díly po trase Klenčí - Díly - Postřekov. I letos ji vedla Marie
Senohrábková, účastnilo se 8 turistů.

První miminko
Prvním miminkem narozeným v domažlické porodnici v roce 2014 byl
Tomášek Budai z Borovice.
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Tříkrálová sbírka
Zahájení Tříkrálové sbírky proběhlo letos v Domažlicích v sobotu 4. ledna
ve 13 hodin v arciděkanském chrámu. Zúčastnili se jej rovněž představitelé
města. Koledníkům a jejich doprovodu požehnal plzeňský biskup Msgre
František

Radkovský.

Tříkráloví

koledníci

koledovali

v domažlických

domácnostech v sobotu, v neděli a v pondělí podle zvláštního rozpisu pro
jednotlivé ulice zveřejněného v Domažlickém zpravodaji.

Zrušení poplatků v nemocnicích
bylo jedním z předvolebních slibů vládní koalice. Od 1. ledna pacienti
skutečně v nemocnicích neplatí poplatek 100 Kč denně. Občané, zejména starší
věkové kategorie, si zrušení poplatků pochvalují, domažlická nemocnice si
ovšem naříká, že jí zrušením poplatků ubylo 100 tisíc korun měsíčně.

Demolice v bývalém areálu autobusové dopravy
V areálu bývalého ČSAD v Domažlicích na Kozinově poli došlo konečně
k demolici starých nevyužívaných objektů v sousedství tamního Penny marketu.

Krádež u rybářů
Zatím neznámý zloděj vykradl domažlickým rybářům jejich základnu
u rybníku Tři vrby. Zcizil zejména vybavení, rybáři odhadli škodu asi na 30 tisíc
korun.

Vzácná bible z Domažlic
Studijní a vědecká knihovna v Plzni obdržela sponzorský dar, 115 tisíc
korun, za který nechá restaurovat dva vzácné tisky - přes 400 let staré bible.
Jedna z nich, Norimberská bible, pochází z fondů Muzea Chodska. Do Plzně
přešla v polovině 80. let minulého století spolu s desítkami dalších starých,
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některých velmi vzácných tisků, když se situace v jejich uložení ve vlhkých
prostorách hradu stala neudržitelnou. Knihy byly napadené plísní, hmyzem a
podobnými škůdci a doslova se rozpadaly před očima. Převoz do Plzně, nejprve
do muzejní a poté do tehdejší státní vědecké knihovny byl jedinou cestou, jak je
zachránit.
Norimberská bible vyšla v roce 1540 v Norimberku, měla sloužit českým
utrakvistům. Po celém světě je dnes registrováno pouze kolem 50 exemplářů
této bible. Přes všechnu zanedbanou péči o knihy, vzniklou bez viny muzea,
které dlouhá desetiletí usilovalo o nápravu stavebního stavu hradu, lze právě
domažlickému muzeu děkovat za to, že dochovalo tuto vzácnou památku na
život a víru našich předků. Obě bible převzala počátkem ledna restaurátorka
Kateřina Opatová z Roztok u Prahy, do Plzně se mají vrátit už obnovené koncem
října.

Výstava v Galerii bratří Špillarů
V Galerii bratří Špillarů měla 7. ledna v 17 hodin vernisáž výstava z díla
Martina Dokoupila nazvaná THEMES. Výstavu zahájil vedoucí galerie Václav
Sika, autora uvedl Jiří Kout, v hudebním programu vystoupila Zuzana Šebková.
Výstava potrvá do 26. února.

Převzetí lávky na Hadrovci
Město Domažlice převzalo do svého vlastnictví od Svazku obcí
Domažlicko lávku pro pěší a cyklisty včetně akvaduktu na Hadrovci.

Jaroslav Bauer prvním náměstkem hejtmana
Krajští zastupitelé zvolili prvním náměstkem hejtmana Plzeňského kraje
Jaroslava Bauera (ČSSD) z Domažlic. Personální změny ve vedení kraje
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následovaly poté, co se bývalý hejtman Plzeňského kraje Milan Chovanec stal
ministrem vnitra.

Diashow Jiřího Kolbaby
Cestovatel, fotograf a publicista Jiří Kolbaba seznámil v pondělí 27.
ledna od 19.30 hodin v kině Čakan v pořadu BALI - MŮJ DRUHÝ DOMOV
domažlickou veřejnost s touto exotickou zemí.

Další krádež
Tentokrát na Čerchově, kde neznámý pachatel vykradl tamní bistro.
K vyvýšenému oknu, kterým vlezl do objektu, vyšplhal po hromosvodu.

Město převzalo sportovní halu
Od 1. ledna letošního roku přešla do majetku města sportovní hala ve
Fügnerově ulici. Podle vyjádření starosty města Ing. Miroslava Macha chce
město zajistit rekonstrukci více jak 30 let starého objektu a tím zachovat zázemí
pro práci se sportovci a s mládeží.

Výstava v Muzeu Chodska
Až do konce března potrvá v Muzeu
Chodska
lesnictví

zajímavá
a

výstava

myslivosti

z historie

v Českém

lese,

instalovaná v předvánočním čase loňského
roku.
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Divadla a koncerty:
Pořadatel městské kulturní středisko ve velkém sále MKS v 19.30 hod.:
úterý 7. ledna
koncert skupiny ČECHOMOR
úterý 28. ledna
divadlo v rámci předplatného
Jess Bergeson, Adam Long, Daniel Singer: SOUBORNÉ DÍLO WILLIAMA
SHAKESPEARA VE 120 MINUTÁCH
v podání herců Divadla v Dlouhé
středa 29. ledna
BOŽEJÁCI
koncert jihočeské hasičské dechové hudby
čtvrtek 30. ledna
bonusový koncert Kruhu přátel hudby
PÓDIUM MLADÝCH TALENTŮ
koncert absolventů domažlické ZUŠ Jindřicha Jindřicha, kteří se hudbě věnují či
chtějí věnovat profesionálně

Loutkové divadlo Domažlice – loutková scéna MKS
neděle 12. ledna a neděle 26. ledna vždy ve 14 a v 16 hodin, 1. patro MKS
O ČERVENÉ KARKULCE
Loutková pohádka
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ÚNOR

Ze zasedání zastupitelstva města
Zastupitelstvo města na svém únorovém zasedání schválilo udělení
pamětní medaile města panu Zdeňkovi Procházkovi.

Špatná zpráva od statistiků
V tuzemských obchodech v lednu v porovnání se stejným měsícem
loňského roku podle informace Českého statistického úřadu nezanedbatelně
podražily mnohé potraviny, některé dokonce o pět až osm procent. Došlo
k tomu v důsledku devizových intervencí České národní banky, kterou podle
odborníků využili obchodníci ke zvýšení svých marží. O více než čtyřicet procent
vzrostly ceny brambor, dražší byly i některé druhy zeleniny nebo mléčné
výrobky. Zvyšování cen některých potravin mezi pěti a osmi procenty souvisí
podle Potravinářské komory s listopadovými intervencemi České národní banky
proti koruně. Nejvýrazněji meziročně podražily z koše potravin sledovaného
statistiky brambory. Ty šly s průměrnou cenou nahoru o téměř 41 procent a
dostaly se na 17,5 Kč za kilogram. Na ceně se podepsala patrně i loňská slabá
úroda v souvislosti s nepříznivým počasím. Výrazně zdražily i další potraviny,
například kilo eidamské cihly z loňských zhruba 130 Kč na letošních více než 164
Kč. Cena kilogramu čerstvého másla vzrostla z necelých 147 Kč na více než 165
Kč. Ze zeleniny zdražily o více než pětinu papriky nebo rajská jablka. Některé
potraviny naopak zlevnily, což je podle statistiků případ vajec, bílého
pšeničného pečiva, jablek nebo banánů.
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A dobrá zpráva pro naše občany
V prosinci 2013 rozhodl plzeňský krajský úřad o zrušení zubní
pohotovosti v Domažlicích. Občané z Domažlic a okolí by tak mimo pracovní dny
v případě náhlé zubní příhody museli cestovat za pomocí do Klatov, kde chce
kraj zřídit centrální pohotovostní zubní ordinaci, či až do Plzně. Po zrušení
pohotovosti ORL (ušní, krční) by to byla další rána pro lékařskou péči v našem
městě. Pomalu ale jistě se tak vracíme do 50. let minulého století, kdy taková
situace v Domažlicích byla a byli to právě místní zdravotníci, kteří usilovali o její
zlepšení. Plzeňský kraj, který argumentuje finančními náklady (85 000 Kč ročně
je věru pro kraj „veliká úspora“), o svém záměru neinformoval ani vedení
města. Což potvrdil starosta Domažlic Ing. Mach, který je navíc krajským
zastupitelem a ani z titulu této funkce nebyl o ničem informován. Proti
rozhodnutí krajského úřadu se zvedla bouře odporu občanů i organizací, kraj
posléze svoje rozhodnutí pozastavil do září, kdy má být otevřena
stomatologická ordinace v klatovské nemocnici. Podle starosty města Ing.
Macha však město bude usilovat o to, aby i poté byla zubní pohotovost pro
občany regionu zajištěna v Domažlicích.

Nová regionální publikace
Nakladatel Zdeněk Procházka a
ředitel Muzea Chodska Mgr. Josef Nejdl
vydali trojjazyčnou (čeština, angličtina,
němčina) publikaci Chodsko historické a
současné.

Knížka

je

k dostání

v Chodském knihkupectví a v Muzeu
Chodska, které nově nabízí i prodej knih
s regionální tématikou na dobírku.
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Dar domažlické nemocnici
Hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs předal při své návštěvě
domažlické nemocnice jejímu dětskému oddělení finanční dar 27 tisíc korun. Šlo
o výtěžek plzeňské dětské show.

Soutěž O hoblík Káji Hoblíka
Osm týmů mladých truhlářů ze tří krajů republiky přijelo do Domažlic
pochlubit se svými dovednostmi ve 12. ročníku soutěže O hoblík Káji Hoblíka.
Vyhráli žáci plzeňské strojnické školy, domažličtí truhláři byli druzí.

Dotace pro městskou autobusovou dopravu
Existenci městské autobusové dopravy jedni chválí, druzí ji v dnešní
motorizované době považují za zbytečně nákladný přepych. Zejména pro starší
občany z okrajových částí města jsou ovšem městské autobusy často jedinou
možností, jak bez problémů zvládnout nákupy, dostat se k lékaři, na vyšetření
do nemocnice nebo jen na návštěvu na druhý konec města. Pro letošní rok
schválila městská rada úpravy jízdního řádu autobusů a zároveň s tím dotaci na
jejich provoz ve výši 1,3 miliony korun.

Rušení vlakových spojů
Plzeňský krajský úřad rozhodl o omezení vlakových spojů na trati
Domažlice - Furth im Wald. Velmi energicky proti tomuto rozhodnutí
protestovali občané České Kubice a přidali se i někteří Domažličané, kteří
lokálky zejména v létě využívali k cestám na Babylon. Protesty nepomohly,
lokálky už jezdí jen dvakrát denně.

Okradený zastupitel
O tom, že krást se dá opravdu všude, a také se všude krade, se
přesvědčil jistý neopatrný domažlický zastupitel. Při jednání zastupitelstva byl
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okraden o klíče a mobily, které nechal odložené v kabátu v šatně MKS. Faktem
ovšem je, že za jistě citelnou ztrátu si postižený zastupitel mohl v tomto případě
sám. Kabát si totiž pověsil do šatny, která byla uzavřená, a tudíž nehlídaná.

Kácení lip na Chodském náměstí
V únoru pokáceli pracovníci domažlických technických služeb všechny
čtyři historické lípy na Chodském náměstí kolem pomníku obětem fašismu.
Poslední lípu skáceli ve středu 19. února. Stromy prý byly, podle vyjádření
odborníků, v havarijním stavu. Na stejném místě vysadí technické služby čtyři
lípy velkolisté s obvodem kmínku 16-18 centimetrů. I tak vzbudilo ve městě
pokácení lip rozporuplné reakce, některé městské fámy tvrdily, že původním
záměrem bylo lípy už nevysazovat, aby se mohlo rozšířit tamní parkoviště.

Zemřel Zdeněk Slačík
Ve čtvrtek 20. února zemřel, těsně před
svými čtyřiaosmdesátými narozeninami, zdejší
pedagog a sportovec Zdeněk Slačík.
Zdeněk Slačík se narodil 23. února 1930
v Hodoníně. Do Domažlic přišel na základní
vojenskou službu a už tady zůstal. Byl učitelem,
původně byl tělocvikář, později si aprobaci
rozšířil na zeměpis a biologii. Dlouhá léta učil na domažlickém Gymnáziu J. Š.
Baara. Počátkem padesátých let pomáhal zakládat domažlický lehkoatletický
oddíl a sám se až do úrazu nohy atletice aktivně věnoval. Atletice zůstal věrný
i když musel dráhu aktivního sportovce opustit, byl předsedou dřívějšího
atletického oddílu Jiskry Domažlice, vychovával mladé atlety, podílel se na
pořádání a organizování významných sportovních akcí, zastával i funkci
rozhodčího.
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Ve volebním období 1990 - 1994 byl Zdeněk Slačík místostarostou
Domažlic. Z této funkce zakládal a řídil městskou policii.
Domažlická veřejnost se se Zdeňkem Slačíkem rozloučila ve čtvrtek
27. února v obřadní síni městského hřbitova.

Dětský karneval
Dům dětí a mládeže DOMINO a městské kulturní středisko připravily na
sobotu 1. února pro děti dětský karneval ZEMĚ POHÁDEK. Karnevalem, který se
konal ve velkém sále městského kulturního střediska od 14 hodin, děti provázel
Jan Hofman.

Lyžařský přejezd Capartice - Gibacht
měl letos mimořádnou smůlu. Jarní počasí, které panovalo téměř po celý
únor, donutilo pořadatele už dvakrát zrušit pro nedostatek sněhu termín
oblíbené česko - německé akce. Původně se 15. ročník přejezdu měl konat
2. února. Protože nebyl dostatek sněhu, přesunuli pořadatelé termín konání na
neděli 25. února. I tento termín však museli nakonec zrušit. Doufejme, že se
jedná opravdu jen o letošní problém a že se nedočkáme toho, že zapálení lyžaři
budou moci lyžovat pouze na kolečkových lyžích.

Městská rada seniorů
Koncem února se na jednání v Centru sociálně rehabilitačních služeb
ustavila Městská rada seniorů. Jejím předsedou byl zvolen JUDr. Josef Fidrant,
organizačním pracovníkem Jaroslava Kaucká, hospodářkou Jiřina Vaverová a
sekretářkou Jana Příbková. Rada se bude scházet v penzionu pravidelně každou
první středu v měsíci. Za vedení města se ustavujícího jednání zúčastnil
místostarosta Mgr. Karel Štípek.
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Další svazek obcí
V Domažlicích vznikl další dobrovolný svazek obcí, tentokrát vodárenský.
Vznik Vodohospodářského svazku obcí Domažlicka odsouhlasilo 35. zasedání
městského zastupitelstva.

Přednáška v galerii
pořadatelé: městská knihovna, Muzeum Chodska a galerie
Ve čtvrtek 13. února se v 17 hodin uskutečnilo v galerii bratří Špillarů
autorské čtení z knihy Věry Čistecké: Pasečnice v historii a současnosti.

Výstava ve vestibulu městské knihovny
Výstava prací členů fotokroužku Gymnázia J. Š. Baara.

Divadla a koncerty:
Pořadatel městské kulturní středisko ve velkém sále MKS v 19.30 hod.:
pondělí 10. února
I. abonentní koncert KPH
KONCERT K ROKU ČESKÉ HUDBY
Miroslav Vilímec - housle, Vladislav Vilímec - klavír
pondělí 24. února
divadlo v rámci předplatného
Divadlo MALÉhRY BRNO
BIOSTORY

KLUBOVÁ SCÉNA
IVO ŠMOLDAS - O VŠEM A PŘEDEVŠÍM O NIČEM
BESEDA

Loutkové divadlo Domažlice – loutková scéna MKS
neděle 9. února a neděle 23. února vždy ve 14 a v 16 hodin, 1. patro MKS
KAŠPÁREK V PEKLE - loutková pohádka
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BŘEZEN
Třikrát ze zasedání zastupitelstva
Odvolání velitele městské policie
Zastupitelstvo města na svém březnovém zasedání odvolalo z funkce
velitele domažlické městské policie Bohuslava Perlovského. Důvodem byla podle
vedení města nespokojenost s řešením rušení nočního klidu v centru Domažlic,
na které si občané neustále stěžují. Řízením některých funkcí městské policie
pověřilo zastupitelstvo Radovana Plška, DiS.

Dostavba baldovského památníku
Na stejném zasedání zastupitelé odsouhlasili zahájení příprav k realizaci
dostavby památníku vítězství husitů nad V. křižáckou výpravou v roce 1431 na
Baldově podle návrhu klatovského sochaře Václava Fialy. Nástavbu na stávající
základy má tvořit žulový kalich, náklady na dostavbu se mají pohybovat kolem
dvou milionů korun, památník má být odhalen v létě roku 2015.

Přestavba bývalých jeslí
A do třetice: zastupitelé odsouhlasili žádost o poskytnutí dotace na
rekonstrukci objektu bývalých jeslí v Benešově ulici čp. 97 na Domov se
zvláštním režimem pro klienty s Alzheimerovou chorobou. Bude v něm 24 lůžek
a náklady přestavby se předpokládají kolem 29 milionů korun.
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Tibetská vlajka na radnici
Také letos vlála na domažlické radnici v pondělí 10. března tibetská
vlajka. Měla připomenout 55. výročí tibetského povstání proti připojení Tibetu
k Číně.

Padělané stokoruny
Tak už, co se kriminality týká, jsme v Domažlicích okusili snad úplně
všechno. Krádeže všeho druhu, prostituce, vydírání, noční rámusení a
vandalismus, dokonce i jedna vražda by se v posledních létech našla, a teď se
k tomu přidaly i padělané peníze, stokoruny, které se podle policie objevily na
několika místech ve městě.

Úspěch po patnácti létech
Městu se vrátila další část historického majetku, který v padesátých
létech minulého století zabrala armáda. Po 15 létech od podání žádosti předala
armáda městu pozemky na Čerchově, a také pozemky, na kterých je betonová
tanková dráha za městem, občany léta přezdívaná tankodrom.

Čestný titul vikáři Kratochvílovi
Vikáři domažlického vikariátu, páteru Miroslavu Kratochvílovi, který
v devadesátých létech minulého století působil několik roků také jako farář
v Domažlicích a nyní už léta spravuje farnost ve Kdyni, udělil papež František
čestný titul Monsignore. Titul M. Kratochvílovi předal plzeňský biskup Msgre
František Radkovský.

Další kameru
už na osmnáctém místě ve městě, tentokráte ve Steidlově parku,
instalovali v těchto dnech odborníci v rámci městského kamerového systému.
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Systém patří pod správu městské policie, která kamery sleduje a vyhodnocuje
jejich záznamy.

Vodička, voda
Historie zásobování města vodou
Pitná voda bývala v Domažlicích vždycky problémem. Někdy větším,
jindy menším. Už za středověku stavěly Domažlice jímky (vodní sklep) ve
strážských lukách a odtud táhly dřevěnými koryty vodu do města. V šestnáctém
století jsou mezi zaměstnanci města uváděni trokaři, tedy muži, kteří se
o koryta, jimž se tehdy říkalo troky, starali. - Jméno troky se ostatně dochovalo i
v jiném významu. Ještě na počátku padesátých let 20. století se tak říkalo
dřevěným neckám, ve kterých se pralo prádlo. Měly totiž přesně tvar oněch
středověkých koryt. - Později město získávalo pitnou vodou ze tří studní pod
Vavřincem. Troky nahradilo dřevěné potrubí, kterým se pitná voda vedla do pěti
městských kašen. Když v poslední třetině 19. století začal i do Domažlic
pronikat, byť v omezené míře, průmysl, rozšiřoval se městský pivovar a více
vody spotřebovaly i domácnosti, vyvstala opět naléhavá potřeba nalezení
nových vodních zdrojů. Padaly návrhy řešit tento problém výstavbou údolních
přehrad z čerchovského a zelenovského povodí. V roce 1909 začalo město
budovat vodovod (jen na pitnou vodu) zachycením částečně již využívaných
pramenů u Vavřince, ke kterým se později přidala voda z tak zvané „svaté
studně“ přímo ve městě a z pramenů luženických. V roce 1927 postavilo město
podle projektu Ing. Hrázského v městském lese pod Vavřincem dvojkomorový
vodojem a zároveň nechalo v Potocích, na břehu Zubřiny, vyvrtat ve vzdálenosti
500 metrů od sebe tři studny (I. a II. vodárna). V první vodárně šlo o dva vrty,
vrtání obou studní provedla firma Artesia Praha. Ve II. vodárně šlo o studni
kopanou, studnu vybudoval stavitel Karel Schröpfer z Domažlic. Zároveň se
v této vodárně upravovala voda, jímaná v Zubřině, kterou tehdy protékalo
podstatně více vody než dnes. V létech po druhé světové válce řešilo město
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nedostatek vody nejprve výstavbou smolovského rybníka. Když se ukázalo, že
tato voda se jako pitná nehodí, připojilo se město k nově budovanému
vodovodu horšovskotýnskému, později k plánům na budování Štítarské
přehrady (k jejich realizaci ovšem nedošlo), až posléze začalo přivádět do města
vodu ze skupinového vodovodu Nýrsko - Domažlice - Holýšov. Obě vodárny se
poté přestaly používat, po roce 1990 město, přes varování některých odborníků,
II. vodárnu dokonce prodalo. V současné době řeší město záložní zdroje pitné
vody. Podle výsledků provedeného průzkumu by vodu bylo možné čerpat právě
z jímacích zářezů ve Dmoutu, ze dvou vrtů v první vodárně a z kopané studně ve
druhé vodárně. Došlo tedy na varovná slova těch odborníků, kteří poukazovali
na fakt, že je třeba udržovat v dobrém stavu i starší zdroje, protože i jejich voda
se jednou může hodit.
Spotřeba vody v Domažlicích:
2009
2010
2011
2012
2013

21,09 litrů/sekundu
20,64
19,64
19,86
19,62

Cena vodného a stočného, platná pro rok 2014: 71,92 Kč/m 3

Řubřina? Zubřina?
(poznámka kronikářky k domažlickému místopisu)
Když jsem v jednom z předchozích kronikářských zápisů uvedla, že staří
pamětníci tvrdí, že Zubřina byla od nepaměti zvána Řubřinou a nikoli Zubřinou,
dostalo se mi výtky, že nemohu do městské kroniky psát každý drb. Při
shromažďování podkladů pro předchozí zápis jsem musela nahlédnout do
starých map a listin a ejhle - naše milá Zubřina je všude, ve starých mapách,
v různých zápisech, v technické dokumentaci vždy uváděna jako Řubřina.
Pamětníci tedy měli pravdu, dříve se potok či říčka protékající naším městem
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jmenoval oficiálně Řubřina. Svědčí o tom například situační mapa Domažlic a
okolí z dvacátých let minulého století.

V místopisu Královského města Domažlic z roku 1927 mimo jiné čteme:
4. Vodstvo a klimatické poměry.
Český Les tvoří rozvodí (předěl) mezi mořem Černým a Severním. Potok
Čerchovka přijímá potok Klencký, Postřekovský, Pivoňku, Zdanovský a
Podhájský s Račickým a vlévá se nad Horš. Týnem do Radbuzy; Řubřina též má
přítoky: potok Smolovský, Zahořanský s Oprechtickým, Hradišťský s
Kanickým, Kolovečský, Teplou i Domažlickou Bystřici a potok Chrastavický.
A do třetice citát z jiné oblasti, z turistického průvodce Vlasty Pavly
Šebkové Domažlice a Chodsko z roku 1936:
„K Vavřinečku - polní cestou napravo, ale držíme se směrem více jižním a
přijdeme ke Kozinčino zahrádce, zpět podle lesa a napravo vozovou cestou pod
Dmoutem k Řubřině a podle potoka do Domažlic.“
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Název Řubřina se oficiálně používal ještě i v létech 1945/1946. V roce
1949 bylo zahájeno nové topografické mapování západních a jihozápadních
pohraničních oblastí ČSR v měřítku 1:25 000. (To bylo přerušeno v roce 1952,
kdy byly zahájeny přípravy na zpracování nového jednotného mapového díla
v měřítku 1:25 000.) V této souvislosti se upřesňovaly některé místopisné názvy
a právě tehdy se na mapách Řubřina změnila na Zubřinu. Na Domažlicku však
u starší generace přetrvávalo původní jméno potoka ještě koncem šedesátých
let minulého století. Jedním z odpůrců nového názvu byl známý domažlický
národopisec Rudolf Svačina. Když se svým přítelem básníkem a spisovatelem
Ladislavem Stehlíkem procházel na sklonku šedesátých let Domažlickem a
pomáhal mu sbírat materiál pro třetí díl Země zamyšlené, nazýval potok starším
jménem Řubřina. A tak se ve Stehlíkově Zemi zamyšlené 3 můžeme při
poetickém líčení krás přírody Blížejovska setkat s touto větou: „Lučinatou
rovinou mezi Přívozcem a Chotiměří pospíchá pod skřivaním nebem říčka
Řubřina a klikatí se mezi blatouchy a pryskyřníky ve stínu olší a vrb.“ (Země
zamyšlená 3 vyšla v prvním vydání v roce 1970, citovaná věta je na straně 118
2. vydání z roku 1975.).
Je ale zajímavé a pro naše město podstatné, že v domažlické městské
mluvě se ani v dobách, které přejmenování potoka předcházely, neříkalo
Řubřina, ale Žubřina. Prý se to ž lépe vyslovovalo, než ř. O tom, proč ke změně
jména potoka došlo, existuje pověst, ovšem patrně novodobá, snad vzniklá
právě na vysvětlení této změny. Kdysi dávno, když ještě nestálo město a
existovala jen trhová osada u kostela U Svatých, žila prý v hlubokých
pohraničních hvozdech četná stáda zubrů a ti chodili do říčky pít. Po nich
dostala říčka jméno Zubřina, později zkomolené na Řubřina. Jméno Řubřina
s variantami Zubřina a Žubřina nacházíme i v Jindřichově Chodském slovníku.
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Výstava v Galerii bratří Špillarů
V březnu a v dubnu vystavoval v Galerii bratří Špillarů svoje sochy a
kresby Jan Buchta.

Diashow o Mexiku
Ve čtvrtek 6. března od 19 hodin mohli zájemci shlédnout v kině Čakan
diashow Kateřiny a Miloše Montani VIVA MEXICO. Autoři provedli přítomné
napříč celým Mexikem a jeho přírodními, archeologickými i stavebními
pamětihodnostmi.

Koncert německých církevních sborů
V sobotu 15. března se ve sborovém domě domažlických evangelíků
v Tyršově ulici uskutečnila ojedinělá hudební akce. Během celého dne zde pod
vedením sbormistra Michaela Martina z Norimberku nacvičovaly pásmo
společných písní církevní pěvecké sbory ze sousedního německého okresu Cham.
Od 17 hodin pak nastudované pásmo přednesly na koncertu pro veřejnost.

16. chodský bál
se letos konal v sobotu 15. března od 20 hodin v MKS. Večerem provázel
Josef Kuneš, účinkovali Mužský pěvecký sbor HALTRAVAN z Klenčí, Chodský
soubor Mrákov, Národopisný soubor Postřekov, Canzonetta a Domažlická
dudácká muzika. K tanci i k poslechu hrála Dupalka. Přítomné přivítali starosta
města Ing. Miroslav Mach a ředitel MKS Mgr. Kamil Jindřich.

Show pro děti
Míša Růžičková NÁMOŘNICKÁ SHOW
Program dětské show Michaely Růžičkové byl sestaven z bloků tanečních
písniček a pohybových soutěží. Neděle 16. března v MKS, pro velký zájem se
konala dvě představení od 14 a od 16 hodin.
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Žákovský koncert
V sobotu 22. března pořádala Základní umělecká škola J. Jindřicha
Domažlice ve velkém sále městského kulturního střediska od 16 hodin Žákovský
koncert. Představili se na něm sólisté, komorní seskupení a sbory, ale především
Orchestr bez hranic, sestavený z žáků pořádající školy a hudební školy
z německého Schwandorfu.

Přednáška v galerii
pořadatelé: městská knihovna, Muzeum Chodska a galerie
Ve čtvrtek 20. března v 17 hodin se v galerii uskutečnilo setkání
s domažlickým filmařem Janem Novákem a s jeho tvorbou. Jan Novák se už
téměř půlstoletí věnuje krátkému filmu a svojí kamerou zachycuje zejména
významné regionální události. Jeho filmy jsou často unikátním a jediným
dokladem života regionu.

Posezení u cimbálu
Muzeum Chodska a Chodský soubor Mrákov
uspořádaly v sobotu 22. března 2014 od 18 hodin
v Chodském hradě
POSEZENÍ U CIMBÁLU
s Cimbálovou muzikou Jožky Severína. V rámci akce
proběhla ochutnávka vín z Podluží.

Další diashow
S diashow se tento měsíc opravdu roztrhl pytel. Ve čtvrtek 27. března
v 19 hodin představil v kině Čakan Martin Loew přítomným divákům Oregon Západ USA.
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Výstava ve vestibulu městské knihovny
Výstava obrazů domažlického rodáka Karla Maříka.

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

pondělí 17. března
divadlo v rámci předplatného
Detektivní komedie Paula Pörtnera
SPLAŠENÉ NŮŽKY
v podání herců Divadla KALICH

úterý 25. března
II. abonentní koncert KPH
200 LET ČESKÉHO KONTRABASU
Jiří Valenta, Veronika Malinjak, Michal Novák, Jan Vokoun - kontrabas, Jana
Holmanová - klavír
pátek 28. března
F. R. ČECH - Titanic, pravda o zkáze Titanicu aneb Kdo jinému jámu kopá, sám
do ní padá
Komedie z pera F. R. Čecha v podání Divadelního souboru DIVOCH Stříbro

KLUBOVÁ SCÉNA
pátek 14. března od 20 hodin
DVOJKONCERT písničkářů IVO JAHELKY A MIROSLAVA PALEČKA
pondělí 14. března
koncert
RUDYHO LINKY A TINY PRINDLE

Loutkové divadlo Domažlice – loutková scéna MKS
neděle 9. března a neděle 23. března vždy ve 14 a v 16 hodin, 1. patro MKS
KAŠPÁRKOVA KOMEDIE S DRAKEM
Loutková pohádka
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DUBEN
Ze zasedání zastupitelstva města
Dubnové zastupitelstvo schválilo smlouvu o vytvoření dobrovolného
svazku obcí Vodohospodářský svazek obcí Domažlicka se sídlem Domažlice,
Bezděkovské předměstí 388 a vstup města do tohoto svazku.
Projednalo a schválilo udělení grantů na činnost v roce 2014.

Zrušení pískovišť
Rozhodnutí městské rady z minulého měsíce o zrušení většiny dětských
pískovišť ve městě vyvolalo rozporuplné reakce. Část občanů rozhodnutí
jednoznačně schvaluje, někteří je kritizují, že si děti nebudou mít kde hrát. Je
pravdou, že stávající pískoviště nebyla nic moc a neodpovídala příslušným
hygienickým předpisům ani předpisům EU pro provoz dětských zařízení. Je
ovšem také pravdou, že děti si v určitém věku na písku nejvíce vyhrají. A tak si
někteří občané poradili „svépomocí“ a zejména na sídlištích se začala objevovat
krytá plastová pískoviště, stojící volně v trávníku. Ráno se takové pískoviště
prostě otevře, večer zavře, předpis je dodržen a je po starosti. Navíc si v něm
děti mohou nechávat i svoje kyblíky a podobné hračky.

Obchvat Domažlic
Plán na vybudování obchvatu Domažlic je starý už téměř půlstoletí.
Počítalo se s ním - ovšem jen v hypotetické rovině - už koncem 70. let minulého
století. Tehdy se plánoval tak zvaný severní obchvat města vedoucí po hranici
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zastavěného území východním a severním směrem. V devadesátých létech při
zpracovávání nového územního plánu města byla tato varianta obchvatu
opuštěna a jako výhodnější byla naplánována jižní trasa, vedoucí podél
železniční trati od východní průmyslové zóny před Havlovice, kde se napojovala
na tamní silnici. V současné době přijalo Zastupitelstvo Plzeňského kraje zásady
rozvoje kraje, ve kterých je zahrnut i projekt obchvatu Domažlic po severní
trase. Jak v městském zpravodaji vysvětluje starosta města a zároveň krajský
zastupitel Ing. Mach, ukázalo se, že plán jižního obchvatu není průchodný
z důvodu úrovňového křížení železniční trati, které současné předpisy
nepovolují. V dokumentu přijatém krajským zastupitelstvem je tedy zahrnuto
řešení přeložky silnice I/26 severně od Domažlic, vedoucí od koutské křižovatky
pod Baldovem až do Draženova. Výhodou tohoto řešení je i fakt, že odpadá
stavění nadjezdů a kopání tunelu pod Vavřincem, což podle slov starosty značně
komplikovalo rozvoj města jižním směrem. První krok je tedy učiněn, k jeho
realizaci je ovšem ještě dlouhá cesta, i když Domažlice by obchvat, vzhledem
k frekvenci dopravy ve městě, potřebovaly už opravdu naléhavě.

Odemykání České studánky
V sobotu 5. dubna v 10.30 hodin odemkli domažličtí turisté Českou studánku
v podčerchovských lesích. Přišlo na 400 turistů, kteří mezi sebou uvítali poslance
sněmovny PČR Ing. Vladislava Vilímce, JUDr Jiřího Pospíšila, poslance a
krajského zastupitele pana Karpíška, ředitelku regionální hospodářské komory
Mgr. Radku Trilcovou, starostu Domažlic Ing. Miroslava Macha, starostu Furth
im Wald Sandro Bauera, ředitele Městských lesů Domažlice Ing. Jana Bendu a
vedoucího skupiny turistů Waldverein Furth im Wald Waltera Spiesse. Studánku
odemykali předsedové turistů, na novou sezónu si vodou ze studánky připili oba
starostové.
Jako každoročně i letos vystoupil na odemykání Mužský pěvecký sbor
Haltravan z Klenčí, jeho vystoupení pak doplnili trubači Okresního mysliveckého
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svazu v Domažlicích. Po ukončení slavnosti u studánky odešli přítomní na oběd a
přátelské posezení do Chodova. Akci finančně podpořilo Město Domažlice.

Noví občané České republiky
V obřadní síni domažlické radnice složilo tento měsíc pět občanů jiných
zemí slib, kterým se stali státními občany České republiky. Šlo o dva Ukrajince a
dosavadní občany Vietnamu, Lotyšska a Moldávie.

Akce městské policie
Městská policie začala roznášet do domů ve městě letáčky, nazvané
Přemýšlejte, kdo stojí za vašimi dveřmi. Jde o samolepku formátu A5, na které
jsou vyobrazeny služební odznaky a průkazy policie, městské i státní, pracovníků
RWE a CHVaKu spolu s čísly pohotovostních linek policie. Leták má zvýšit
ostražitost občanů, zejména seniorů, při jednání s cizími lidmi, kteří se chtějí pod
jakoukoli záminkou dostat do domů a bytů. Případů, kdy podvodníci, vydávající
se za pracovníky různých firem, někdy i za policisty, po vpuštění do bytu nebo
domu majitele okradou, totiž nejenže neubývá, ale naopak přibývá. Setkali jsme
se s tím i v našem městě.

Sportovec roku
V pátek 11. dubna se ve velkém sále městského kulturního střediska
konalo vyhlášení ankety Sportovec roku. Přítomné celým pořadem provázel
moderátor České televize a domažlický rodák Tomáš Budka. Vítězem kategorie
jednotlivců se stal Petr Šindelář, biker domažlického Velosportu. Osobností roku
byl vyhlášen plavec Martin Verner, mezi kolektivy byli první fotbalisté Jiskry
Domažlic. O program slavnostního večera se podělili žáci Základní umělecké
školy Jindřicha Jindřicha a gymnastky Sokola Domažlice. Proběhlo i uvedení do
síně slávy, kam byli zapsáni Josef Janovec, Bedřich Řechka, Václav Jung, Václav
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Vlček, Josef Čapek, Václav Bufka, Jiří Stříbrný, Jaroslav Ticháček, Pavel
Faschingbauer, Petr Faschingbauer a František Budka.

Výstava v Muzeu Chodska
V Muzeu Chodska měla ve čtvrtek 3. dubna vernisáž výstava fotografií
Vladimíra Vojíře Melancholie severu.

Výstava v Galerii bratří Špillarů
v dubnu a v květnu patřily výstavní prostory galerie Alžbětě Skálové a jejím
ilustracím.

Za snížení ceny knih
Ceny knih vzrostly v posledních létech o desítky, ba někdy stovky procent
a knihy se tak pomalu stávají přepychovým zbožím. Knihkupci si stěžují na
prudký pokles nikoli zájmu, ale možností koupit si dobrou knihu. K této
neradostné skutečnosti přispělo do značné míry zvýšení DPH. Knihkupci už
několik let bojují za jeho snížení na únosnou míru. V tomto měsíci vyhlásili na
23. duben celostátní kampaň Knihy bez DPH, kdy všechny knihy prodávali bez
DPH, tedy s 15% slevou. Akce měla být argumentem pro snížení DPH na knihy.
V našem městě se k ní připojilo i jediné zdejší knihkupectví, Chodské
knihkupectví Ludmily Haasové.
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Zemřela Jarmila Schwippelová
V krásném věku 101 let zemřela ve Strakonicích ve čtvrtek 10. dubna
paní Jarmila Schwippelová, téměř 70 let občanka našeho města (o pí
Schwippelové viz zápis v kronice 2013.)

10. TANEČNÍ AKADEMIE
ZUŠ Jindřicha Jindřicha a městské kulturní středisko uspořádaly ve
čtvrtek 24. dubna od 15.30 a 17.30 hodin ve velkém sále MKS jubilejní 10.
taneční akademii Venduly Brettschneiderové. Slovem provázela Tereza
Mašlová.

Nová cyklopůjčovna
České dráhy zřídily na domažlickém nádraží novou službu cestujícím cyklopůjčovnu. Domažličtí jedovatí jazykové k tomu dodávají, že je to
velezáslužná věc, neboť z nádraží do města je cesta dlouhá a kdo je fyzicky
zdatný, může zabít hned dvě mouchy jednou ranou: nebude muset platit za
taxík a ještě si posílí fyzičku.

Hasičský výstup na věž
Jedenáctého ročníku závodu hasičů Výstup na domažlickou věž „v plné
polní“ se zúčastnilo 95 soutěžících ze 40 sborů z Čech i z Bavorska. V kategorii
do 30 let zvítězil Martin Kopecký ze Strážova, mezi staršími Antonín Rendl
z Pelechů.

Dvě zajímavé publikace
vztahující se ke konci 2. světové války a osvobození našeho regionu
vydalo domažlické nakladatelství RESONANCE. První je nástěnný kalendář
Z Normandie přes Ardeny až k nám, mapující bojovou cestu jednotek americké
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armády, které osvobozovaly Západní Čechy, druhou pak je dotisk románu
B. Balcara PROLOG MÍSTO EPILOGU s tématikou z válečných let, přecházející do
dneška. Resonance také vydala sérii pohlednic z jednotlivých míst našeho
regionu, na kterých jsou zachyceny fotografie vztahující se k osvobození.

Přednáška v galerii
pořadatelé: městská knihovna, Muzeum Chodska a galerie
VÁŽNÁ

HUDBA

TECHNICKY

I

FILOSOFICKY:

O

KONCERTECH

ČERCHOVANU OČIMA FILOSOFA ZDEŇKA VYŠOHLÍDA A DIRIGENTA MARKA
VORLÍČKA
Koncerty pěveckého sboru Čerchovan se již před mnoha desetiletími
staly nedílnou součástí života naší obce. V současnosti tu vzniká nová kulturní
kvalita,

která prezentuje

a

reprezentuje

„velkou

muziku“. Najdou

se

samozřejmě lidé, kteří řeknou: „Mě to nezajímá“ nebo „To není nic pro mě“,
nebo dokonce „Město by se bez toho obešlo“. Tím pádem lze logicky tvrdit i
opak- k životu Domažlic prostě patří „velká muzika“, jak ji “in originali“ dělá
Čerchovan.
Co se tu „in originali“ děje, má bohatou tradici, a není nikterak přehnané
tvrdit, že to má i svůj dějinný význam. Protože dějinné je to, co se děje; buď se
to nějakým způsobem rozvíjí, nebo upadá. Ale hlavně je to živé – jako součást
života města, nikoli jako mrtvý preparát nebo exponát ve skanzenu.
Dějinné se děje: Händelův Mesiáš – jaký význam má pro nás, obyvatele
Domažlicka roku 2014? Co nám říká a co si z tohoto barokního díla můžeme
vzít? O tom všem se hovořilo při setkání v Galerii Bratří Špillarů 3. dubna 2014
od 17 hodin.

(Pro kroniku zpracoval Pěvecký sbor Čerchovan)

Výstava ve vestibulu městské knihovny
Jan Jiřinec: Fotografie
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Divadla a koncerty:
Pořadatel městské kulturní středisko ve velkém sále MKS v 19.30 hod.:
sobota 5. dubna
Martin Volf: PŘEDVÁDĚČKA
komedie v podání Divadelního souboru KOLOFANTÍ Koloveč
úterý 8. dubna
divadlo v rámci předplatného
Terrence McNally: FRANKIE & JOHNNY
v podání Divadla v Rytířské
pondělí 14. dubna
koncert
PAVEL ŠPORCL & GIPSY WAY
úterý 15. dubna
III. abonentní koncert
KONCERT TÓNŮ A BAREV
Jiří Pazour: klavírní improvizace, Olga Volfová: improvizace malby
pátek 25. dubna od 20 hodin
koncert
ARAKAIN & DYMYTRY

KLUBOVÁ SCÉNA
RENE TROSSMAN (USA/CZ) - autentické blues z Chicaga
koncert chicagského kytaristy

KONCERT NA RADNICI
sobota 26. dubna od 17 hodin na schodech před obřadní síní radnice
koncert pěveckých sborů
Dětský pěvecký sbor DUHA ZUŠ Jindřicha Jindřicha Domažlice
Chlapecký pěvecký sbor BRUNCVÍK Praha

149

KVĚTEN
Oslavy osvobození
a 69. výročí konce II. světové války se už tradičně uskutečnily přesně na
den vstupu amerických vojáků do našeho města - v pondělí 5. května. Zahájily je
v 10 hodin dopoledne pietní akty kladení květin u hrobu V Dáli na centrálním
hřbitově, poté na židovském hřbitově a na Chodském náměstí u pomníku
obětem nacismu. Na náměstí před radnicí se pak uskutečnila slavnostní část
oslav. Zahájilo ji v jedenáct hodin dopoledne vystoupení žáků Základní umělecké
školy Jindřicha Jindřicha - dechové hudby Liduška a dětského pěveckého sboru
Mrňousové. Přesně ve 12 hodin slavnost pokračovala položením květin u desky
americké armádě a projevy představitelů města a hostí. Po oficiální asi
půlhodinové části oslav pokračoval kulturní program, který ukončil hodinový
koncert dechové hudby Hájenka Miroslava Palečka. Oslav osvobození se i letos
zúčastnil velitel jednotky americké armády, která v roce 1945 osvobodila
Domažlice, Robert Gilbert a další američtí váleční veteráni.

Multimediální prezentace
Součástí oslav osvobození byla i multimediální prezentace vytvořená na
základě událostí 2. světové války The Accidental Hero - Náhodný hrdina. Pořad,
který zájemci mohli shlédnout 5. května v 16 hodin v kině Čakan, vytvořil vnuk
Matta Konopa, amerického vojáka s chodskými kořeny, který se jako první
dostal 5. května 1945 do našeho města.
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Vycházka rodičů s dětmi
Prvomájová vycházka rodičů s dětmi vedla na Vavřinec a z Vavřince zpět
do údolí Zubřiny, na louku u II. vodárny, k tak zvaným „vodopádům“. V cíli byl
oheň, na kterém si mohli účastníci pochodu „opékat buřty“. Vycházku tradičně
připravili domažličtí turisté za pomoci skautů, trasou prošlo 220 účastníků
z toho 125 dětí. Akci finančně podpořilo Město Domažlice.

Hasičské oslavy
V sobotu 3. května slavili domažličtí hasiči, jako každoročně, svátek
svého patrona svatého Floriana.

Vítání ptačího zpěvu
Letošními ptáky roku jsou vyhlášeni čápi - čáp bílý a čáp černý. Zájemci
se o nich mohli dozvědět řadu zajímavostí při tradičním Vítání ptačího zpěvu,
které se konalo v neděli 4. května v 5.30 hodin v Hanově parku před sochou
Petra Hany.

Taneční akademie
Pro velký zájem pořádaly ZUŠ Jindřicha Jindřicha a MKS Domažlice ve
středu 7. května od 17. hodin ve velkém sále MKS přidané představení
10. TANEČNÍ AKADEMIE VENDULY BRETTSCHNEIDEROVÉ.

Pamětní medaile Zdeňku Procházkovi
Ve středu 21. května v 17.30 hodin předal v obřadní síni městské radnice
starosta města Ing. Miroslav Mach pamětní medaili města nakladateli, majiteli
Nakladatelství Českého lesa panu Zdeňkovi Procházkovi. Medaili mu město
udělilo k jeho šedesátinám. V obřadní síni se sešli přátelé Zdeňka Procházky,
kteří mu přišli k ocenění poblahopřát a poděkovat za jeho práci. Jeden z nich,
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Mgr. Igor Šlechta, složil dokonce o oslavenci píseň, kterou zazpívali přítomní
dudáci. Ti se také postarali o kulturní vstupy. S oslavencovým životopisem a
prací seznámil přítomné Vlastimil Konrády, na společně prožitá léta v Klubu
Augusta Sedláčka zavzpomínal Procházkův přítel Ing. Jan Anderle. Po převzetí
ocenění, poděkování oslavence a gratulacích ukončil slavnostní odpoledne raut.
Zdeněk Procházka se stal sedmým nositelem tohoto ocenění.

Nová odpočívka
Město po převzetí havlovického akvaduktu do majetku města postaví
u akvaduktu odpočívku pro turisty a cyklisty.

Změna ve vedení Správy sportovních zařízení
Rada města na své poslední dubnové schůzi jmenovala s účinností od
1. května jednatelem společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice
s. r. o. pana Dalibora Kubů.

Domažlice - vysokoškolské město?
Před dávnými věky, v 16. století, měly Domažlice tak vyspělé a známé
školství, že do domažlických škol posílali na studia své syny i významní pražští
měšťané a šlechta. To ovšem bylo studium, moderně řečeno, středoškolské.
Časy šly dál a dál a jak se zdá, mohou se Domažlice nyní chlubit i tím, že se staly
městem vysokoškolským. Jsou třetím místem v Plzeňském kraji, kde je možno
vysokou školu studovat. Škola má, podle domažlického starosty Ing. Miroslava
Macha, umožnit studium dospělým, kteří si potřebují doplnit kvalifikaci
v oborech ekonomika - řízení lidských zdrojů a management cestovního ruchu a
hotelových služeb. Správní institut, jehož součástí nová vysoká škola je, zahájí
výuku v říjnu 2014. Provoz vysokoškolského studia bude zajišťovat Místní akční
skupina Český les.
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51. Cena Chodska v jízdě na koni
Ve dnech 24. a 25. května pořádala TJ Start Domažlice, jezdecký oddíl,
51. ročník Ceny Chodska. V rámci závodů se jel i Memoriál MVDr. Jiřího Rojta a
jezdecký seriál Západočeská Juimp Tour 2014 ve všech kategoriích - od dětí po
seniory.

Připravený senior
V sobotu 17. května se od 10 hodin konala v MKS akce pro seniory připravený senior. Pořadatelé připravili ukázky a nácvik sebeobrany, základy
první pomoci. Pořadateli byli ZDVOP Robinson z Klenčí pod Čerchovem, SZŠ
Klatovy, Waldemar Janeček a Jiří Macháček. Spolupořadatelem bylo i Město
Domažlice.

Krádeže na hřbitově
Koncem května zjistila majitelka jedné hrobky na domažlickém
centrálním hřbitově, že s překrytím hrobky pravděpodobně někdo manipuloval.
Na svoje podezření upozornila správu hřbitova. Domažlické technické služby
následně zjistily, že hrobek, do kterých vykradači hrobů vnikli, je minimálně
osm. Pachatel (pachatelé) nejprve odsunul kamenné víko, vážící kolem půldruhé
tuny, a uvnitř pak do kovových rakví vyřízl otvor. Technické služby proto začaly
jednat s vlastníky o souhlas k přístupu do hrobek. Současně Policie ČR zahájila
úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu hanobení lidských
ostatků. Jak se zdá, galerie způsobů a míst krádeží v Domažlicích stále ještě
není vyčerpána.

Zemřel Václav Jung
V pátek 23. května náhle zemřel ve věku nedožitých 67 let domažlický
učitel, sportovec, trenér a tělovýchovný funkcionář Václav Jung. Přes 20 let učil
na ZŠ Komenského 17 matematiku a výpočetní techniku. Byl dlouholetým
členem, trenérem, hospodářem a jednatelem plaveckého oddílu TJ Jiskra
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Domažlice, členem výboru Sportovní unie okresu Domažlice a členem Správní
rady TJ Jiskra Domažlice.

Přednáška v galerii
pořadatelé: městská knihovna, Muzeum Chodska a galerie
Ve čtvrtek 22. května od 17 hodin se v galerii konala vskutku zajímavá
přednáška. PhDr. Věra Kubová na ní posluchače seznámila s renesančním dílem
druhého desetiletí 16. století, satirou na tehdejší poměry ve společnosti,
Frantovo právo.

Výstava ve vestibulu městské knihovny
Jan Jiřinec: Fotografie (dubnová výstava prodloužena o další měsíc)

Divadla a koncerty:
Pořadatel městské kulturní středisko ve velkém sále MKS v 19.30 hod.:
pondělí 19. května
divadlo v rámci předplatného
Agentura MR Miloslava Rusová
Pavel Filippovič Nilin: POPRVÉ VDANÁ
čtvrtek 22. května
IV. abonentní koncert
Jana Horáková Levicová - mezzosoprán, Radka Sehnoutková - soprán, Katarína
Bachmannová - klavírní doprovod
pondělí 26. května od 19 hodin
Travesti revue TECHTLE MECHTLE s nadčasovým zábavným pořadem „2106“.

Město dětem
pátek 30. května od 14 do 18 hodin v letním kině
kolotoč, houpačky, skluzavka, balonky, zábavné soutěže
od 15 do 18 hodin diskotéka
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ČERVEN
Kulturní léto 2014
Městské kulturní středisko vydalo brožuru Kulturní léto 2014. Seznamuje
v ní se všemi kulturními akcemi pořádanými v Domažlicích od června do září.
Brožura je trojjazyčná a MKS ji distribuuje po celém plzeňském kraji i do
některých míst sousedního Bavorska.

Nejbohatší obyvatele v kraji mají Domažlice
Červnový DOMAŽLICKÝ ZPRAVODAJ přinesl stejnojmenný článek starosty
města Ing. Miroslava Macha o průzkumu firmy Czech Creedit Bureau. Protože
se jedná o významná data, stojí za to zaznamenat je v městské kronice. Článek
je uveden bez zásahů tak, jak jej Zpravodaj publikoval.
„Firma Czech Credit Bureau provedla srovnání měst podle velikosti majetku,
rozdělení výdajů města podle typu a mnoho dalších srovnání. Naše město
z tohoto posouzení vyšlo velmi dobře v mnoha ohledech.
- V roce 2013 se meziročně zvýšil příliv peněz ze sdílených daní, a to o 25%
Toto navýšení bylo způsobeno změnou zákona o rozpočtovém určení daní,
která pomohla hlavně malým a středním obcím a městům. Není to však pouze
takto jednoduché. Zároveň se zvýšením podílu na celostátním výnosu daní však
město přišlo o příspěvek na žáka ZŠ a MŠ z obcí, které školu nezřizují (cca 3 mil
Kč). Součástí porovnávaných příjmů je i příjem odvodů VHP a VLT (herny a
loterie), který v našem městě dosáhl v loňském roce 18 mil Kč.
- V roce 2013 poklesly celkové příjmy města o 31 %
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Pokles celkových příjmů města mezi roky 2012 a 2013 je způsoben příjmem
dotací na investiční akce (2009 - 35,1 mil Kč, 2010 - 103,8 mil Kč, 2011 - 206,1
mil Kč, 2012
- 134 mil Kč, 2013 - 19,8 mil Kč). Příjem dotací je tedy velmi nerovnoměrný, a
proto v meziročním srovnání jsou velké výkyvy.
- Město Domažlice drží prvenství v podílu kapitálových výdajů s ohledem na ty
celkové
Dlouhodobě se snažíme o úspory běžných provozních výdajů v našem městě.
Většina oprav budov směřuje k úspornému provozu, důsledně využíváme
výběrových řízení pro dosažení nízkých cen energií a zboží. Ač nám článek
přisoudil podíl 61 % výdajů na výdaje kapitálové, dlouhodobě držíme cca 40 %
těchto výdajů na výdajích celkových.
- Domažlice vykázaly likviditu nižší než 1 (0,4)
V tomto případě jde o ukazatel, který sleduje Ministerstvo financí pro
kontrolu obcí. Tento údaj by měl odhalit obce, které mají vyšší riziko nesplácení
svých závazků. Likvidita porovnává v účetnictví množství oběžných aktiv (pro
zjednodušení volných finančních zdrojů) ke krátkodobým závazkům. Domažlice
měly k 31. 12. 2013 oběžná aktiva ve výši 67 mil Kč a krátkodobé závazky ve
výši 166 mil Kč. V závazcích jsou však započteny odvody výsledků hospodaření
městských organizací a předplacené nájemné CHVAKU v celkové výši 84,1 mil
Kč. Tyto závazky se stanou v následujícím období příjmem města a nezatíží tedy
město skutečně. Po odečtení této částky jsou „skutečné závazky města cca 82
mil Kč a likvidita je tedy cca 0,82".
Za obec s vyšší mírou rizika hospodaření se považuje obec, jejíž ukazatel
celkové likvidity je v intervalu 0 až 1 a zároveň podíl cizích zdrojů k celkovým
aktivům je vyšší než 25 %. Tento podíl je v našem případě pouze 8,65 %.
Znamená to, že výše úvěrů (cca 101 mil Kč) je na velmi bezpečné hranici.
Snažíme se přijaté úvěry splácet co nejrychleji (2-3 roky) a tím nám dělá splátka
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úvěru velký index likvidity. V roce 2014 plánujeme splacení úvěrů ve výši 70 mil
Kč při přebytkovém rozpočtu hospodaření.
- Město Domažlice má největší objem majetku na obyvatele
V roce 2006 činil dlouhodobý hmotný majetek města 2 281 125 892Kč, tj.
205970-Kč/ obyvatele. V roce 2013 činil dlouhodobý hmotný majetek města
3 013 733 722 Kč, tj. 291 563 - Kč/obyvatele. Za 8 let se tedy zvýšil jen
dlouhodobý majetek města (budovy, stavby, komunikace, sítě) o cca 732 mil
Kč.Takovýto výsledek hospodaření nám mohou jiná města opravdu závidět.
Podařilo se nám totiž za uplynulé období fondů EU získat cca 73 000,- Kč
evropských dotací na jednoho občana. Všechny dotace z EU do České republiky
(včetně státu, krajů, podniků, obcí a podnikatelů) dosáhly v přepočtu na občana
cca 70 000 - Kč.

Ing. Miroslav Mach, starosta města“

Devadesátiny Orla
Devadesáté výročí svého vzniku vzpomíná letos zdejší Jednota Orla. Orel
vznikl v Domažlicích 4. května 1924. Jeho prvním starostou byl Mikuláš Pinter.
V roce 1925 jej vystřídal Antonín Štrec. Současnou starostkou je paní Marie
Maňasová. Jednota Orla je křesťanská, římskokatolická sportovní organizace.

Domažlická zastavení
V atriu Chodského hradu se ve čtvrtek 26. června uskutečnila další
přednáška Zdeňka Procházky z cyklu Domažlická zastavení s promítáním dosud
nezveřejněných

dokumentů

převážně

z

přelomu

19.

a

20.

století.

Přednášku doplnilo hudební vystoupení skupiny JOSEF ŠVEJK & C.K. ŠRAML.
Domažlická zastavení pořádá městské kulturní středisko ve spolupráci s panem
Zdeňkem Procházkou.
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Soutěž o alobalovou kouli
V obřadní síni radnice se 19. června uskutečnilo vyhlášení výsledků
soutěže O největší alobalovou kouli. Soutěže se zúčastnilo 114 jednotlivců a
sourozeneckých dvojic a 25 kolektivů. Ceny vítězům předali starosta města Ing.
Miroslav Mach a vedoucí odboru životního prostředí městského úřadu Mgr. Jiří
Beran.

50 let svazu neslyšících
50. výročí své činnosti si připomněl domažlický Svaz neslyšících a
nedoslýchavých.

Koncert Lucie Bílé
V neděli 15. června od 20 hodin vystoupila v letním kině Lucie Bílá se
skupinou Petra Maláska.

Město převzalo kapli na Baldově
Město Domažlice převzalo do svého vlastnictví kapli Nejsvětější Trojice
na vrchu Baldov. Kapličku snad kdysi postavili majitelé baldovského statku, po
dlouhá léta se k ní ale nikdo nehlásil, a tak posléze přešla jako věc nalezená do
městského majetku.

Výstava v Galerii bratří Špillarů
V úterý 24. června se v 17 hodin konala v galerii vernisáž výstavy Milady
Hynkové LOUTKY, ARADEKOR. Zajímavou výstavu zahájila Denisa Bytelová,
výstava trvala do konce srpna.

Další výročí
Jak se zdá, je tento rok a tento měsíc na výročí opravdu bohatý. 15 let
svého působení vzpomíná Domov pro matky s dětmi v tísni sv. Zdislavy
v Havlovicích. Objekt, který původně byl školou, dostala Charita od okresního
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úřadu, kterému po roce 1991 sloužil jako vzdělávací středisko. Sídlila v něm i
pedagogicko-psychologická poradna.

Cirkus Berousek
Národní cirkus Originál Berousek zajíždí v posledních létech do Domažlic
každoročně. Letos přijel, k velké radosti svých zejména dětských návštěvníků,
v tomto měsíci. Cirkus je znám i za hranicemi republiky zejména drezúrou
medvědů.

Přivítejte prázdniny
Na tradičním předprázdninovém koncertu PŘIVÍTEJTE PRÁZDNINY ANEB
ROZLOUČENÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM S DOMAŽLICKÝM ROCKEM vystoupili
RELAXIS, POULIČNÍ LAMPA, DIAGNOZA EXITUS, ZASTODESET, BONA VIA, STICX
a jako host UDG. Koncert se konal v pátek 27. června od 15 hodin v letním kině.

Výstava ve vestibulu městské knihovny
Od 1. do 13. 6. DEN ZEMĚ ZE MĚ - výstava žáků soukromé základní školy Adélka
z Mašovic
Od 16. do 30. 6. Petr Kožuszník: Fotografie

HUDBA V KLÁŠTEŘE
pondělí 9. června od 19 hodin v refektáři augustiniánského kláštera
UČITELSKÝ KONCERT ZUŠ
čtvrtek 19. června od 19.30 hodin v klášterním kostele
POCTA VARHANÁM
koncert varhanních improvizací
Přemysl Kšica, varhany

HUDBA NA NÁMĚSTÍ
neděle 29. června od 18 do 20 hodin u kašny na náměstí promenádní koncert
dechové hudby VRCHOVANKA pod vedením Petra Němce
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ČERVENEC
SKLÁŘSKÉ SYMPOZIUM
Už jubilejní 10. ročník uměleckých sympózií se konal v našem městě ve
dnech 1. až 5. července. Tentokráte se na něm opět představili skláři. Na
prostranství před Chodským hradem mohli zájemci shlédnout prezentaci
sklářských technologií - ruční výroba skla foukáním, zušlechťování skla - rytí,
broušení, malování, výroba vitráží, vinutých perlí, foukaná zvířata, tažené
figurky z barevného skla a jiné.

Program sympozia:
úterý 1. 7. v 17 hodin
Slavnostní zahájení sympozia:
přivítání účastníků sympozia a zahájení - atrium Chodského hradu,
vernisáž sklářské výstavy na ochozu věže Chodského hradu,
přednáška Zdeňka Procházky - Arnoštova leštírna u Staré Knížecí Huti
středa 2.7.
prezentace řemesel od 10 do 17 hodin před Chodským hradem
18 hodin: Setkání u basreliéfu - arciděkanský kostel - povídání o unikátním
uměleckém díle vytvořeném akademickou sochařkou V. Tesařovou, součástí byl
i krátký hudební program
čtvrtek 3. 7.
prezentace řemesel od 10 do 17 hodin před Chodským hradem
pátek 4. 7.
prezentace řemesel od 10 do 17 hodin před Chodským hradem
22 hodin: Ohnivá sklářská noc - noční foukání skla, chrlení ohňů (prostranství
před Chodským hradem)
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Po dobu sympozia vznikala na Sochařské stezce vedoucí na Baldov
vstupní brána klatovského sochaře Václava Fialy. Použil na ní pět tun žulových
kvádrů a 3,5 tuny skla.

sobota 5. 7.
prezentace řemesel od 10 do 17 hodin před Chodským hradem
17 hodin - Slavnostní zakončení sympozia

HUDBA POD HRADEM
Desátý ročník prázdninového multižánrového hudebního festivalu, konaného
v rámci sympozií
pátek 4. - sobota 5. července
Pátek 4. července 2014
18.00 hodin Tomáš Linka a Přímá Linka
20.00 hodin Blanka Šrůmová & GP
21.30 hodin Yo Yo Band
Sobota 5. července
18.00 hodin D.N.A. Brno
19.30 hodin České srdce
21.30 hodin Michal Prokop & Luboš Andršt & Jan Hrubý trio
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IMPULZY
Pro milovníky a obdivovatele skleněných objektů
uspořádalo Muzeum Chodska na ochozu věže Chodského
hradu v rámci sklářského sympozia výstavu prací sklářské
školy v Novém Boru IMPULZY. Výstava potrvá po celý
srpen.

Vykradené hrobky
Ve středu 30. června zkoumali policejní specialisté s rouškami na ústech
na domažlickém hřbitově obsah sedmi honosných hrobek z minulého století, do
kterých vnikli zloději, hledající patrně cennosti. V hrobkách našli policisté
poškozené rakve. Hrobky jsou z konce 19. století, hrobová místa jsou
předplacena až na sto let dopředu a někteří jejich majitelé z dalších generací už
ani nežijí. V hrobkách bylo uloženo od čtyř do šesti rakví, většinou z měkkého
kovu, pravděpodobně ze slitiny mědi a cínu.

Policejní specialisté prohledávají vyrabované hrobky. FOTO: Patrik Biskup

Podle domažlických kameníků, kteří policistům hrobky páčidly otevírali,
museli být pachatelé alespoň tři a ve svém „ řemesle“ se museli vyznat.
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Výstava Jany Hruškové
Zdejší výtvarnice a malířka Jana Hrušková vystavovala v historické
budově Senátu v Praze. Výstavu nazvanou PROMĚNY inicioval a zaštítil senátor
Jan Látka. Trvala od 22. července do 11. srpna, vernisáž se uskutečnila 22.
července v 17 hodin.

A zase se kradlo
Do třiceti nových vozidel stojících v areálu autosalonu Volkswagenu
v Masarykově ulici se vloupali neznámí pachatelé. Odcizili z nich autorádia,
zpětná zrcátka a mlhovky. Škoda je odhadnuta na tři miliony korun.

Dvakrát filmování
Česká televize, hlavní mediální partner letošních Chodských slavností,
natáčela ke slavnostem ve čtvrtek 17. června na náměstí propagační spot.
Uváděla jej v týdnu před slavnostmi na kanálech ČT 1, ČT art a ČT 24. Režisérem
pořadu je David Rauch, kameramanem F. A. Brabec. Jako „herci“ účinkovali
Antonín Konrády, Kamil Jindřich, členové Mrákovského souboru, děti ze ZUŠ
J. Jindřicha, domažlický ponocný Roman Holub a Domažličan Marcel Šmejkal,
římskokatolický kněz, působící jako oficiál vatikánského Státního sekretariátu a
kaplan Jeho Svatosti, který byl náhodně ve městě přítomen.
Jiná skupina filmařů točila v historické krčmě Meluzína ve Vodní ulici
spolu s členy divadla Rynek z Újezda u Plánice pohádku O kouzelném jablku.

Výročí skupiny Hanka
Deset let působení oslavila v tomto měsíci domažlická taneční seniorská
skupina Hanka TJ Sokola Domažlice.
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Lucie Staňková v reprezentaci ČR
Sedmnáctiletá

atletka

Lucie

Staňková

z domažlického atletického klubu patří v České republice
k nejlepším kladivářkám. Svěřenkyně trenéra Jana Ledviny
reprezentovala na konci srpna Českou republiku v Číně na
Olympijských hrách mládeže. Jedná se o mimořádný
úspěch, který nemá ve sportovní historii Domažlicka v této
věkové kategorii obdoby.

Výstava ve vestibulu městské knihovny
červenec - srpen: výstava ručních prací členek Klubu seniorů Sokola Domažlice

HUDBA V KLÁŠTEŘE
čtvrtek 10. července od 20 hodin v rajské zahradě klášter
augustiniánů
SWINGOVÁ PROCHÁZKA
Petr Macháček, Dáša Zázvůrková & Jakub Šafr trio
neděle 20. července od 20 hodin v rajské zahradě
ZAHAJOVACÍ KONCERT 7. ročníku Letních hudebních kurzů
Jana Nováková Vonášková - housle, Václav Vonášek - fagot, Petr Novák - klavír
Již posedmé rozezní prostory ZUŠ J. Jindřicha Domažlice zahajovací koncert
Letních hudebních kurzů. Účinkují samotní lektoři kurzů. Program: J. S. Bach:
Suita C dur (arr. pro sólový fagot), D. Scarlatti: 4 klavírní sonáty, Johan
Halvorsen: Passacaglia (arr. pro housle a fagot), E. Schulhoff: Suita pro housle a
klavír, Marcel Bitsch: Concertino pro fagot a klavír.

HUDBA V KOSTELE
čtvrtek 24. července od 19.30 hodin v klášterním kostele
POCTA VARHANÁM
Josef Popelka - varhany, Miroslav Laštovka - trubka
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HUDBA NA NÁMĚSTÍ

pátek 18. července 2014 od 17.30 hodin na náměstí
Festival BOHEMIA JAZZFEST
Jeden z největších letních jazzových hudebních festivalů v Evropě
Vystoupili hudebníci z Nizozemska, Německa a Rakouska

Neděle 27. července od 18 do 20 hodin - u kašny na náměstí
PROMENÁDNÍ KONCERT dechové hudby DUPALKA pod vedením Michala Jansy
úterý 29. července od 19.30 ve velkém sále MKS v Domažlicích
DECHOVÉ ORCHESTRY mladých hudebníků z Anglie
The Hampshire County Youth Wind Ensembles a
The Hampshire Youth Training Wind Ensemble
Dechové orchestry The Hampshire County Youth Wind Ensembles a The
Hampshire Youth Training Wind Ensemble pocházejí z hrabství Hampshire v jižní
Anglii. První z orchestrů vznikl v roce 2009 a hrají v něm mladí hráči na dřevěné
dechové, žesťové a bicí nástroje, kteří si díky vynikající úrovni svých vystoupení
získali výborné renomé. V jejich repertoáru jsou jak tradiční, tak moderní
skladby pro dechové orchestry. Dirigent: Phillip Scott, vedoucí souboru: Adam
Broughton.
Druhý orchestr byl založen v roce 2013 a jeho členy jsou mladí hudebníci,
kteří se připravují na účinkování ve výše uvedeném souboru. Dirigent: Martin
Garrod.
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SRPEN

Domažlice 8. – 10. srpna 2014
Město Domažlice, Městské kulturní středisko Domažlice
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STŘÍPKY ZE SLAVNOSTÍ
 Chodské slavnosti si letos připomněly šedesátiletí své existence.
Těch, kdo stáli u jejich počátků a připravovali první národopisné
programy, žije už jen několik - z Domažlic Antonín Konrády,
z těch

hostujících

Zdeněk

Bláha,

Jaroslav

Krček.

Jejich

následovníci z mladší generace zpěváků, muzikantů a chodských
národopisných souborů navazují na dílo svých předchůdců,
udržují odkaz folklórních slavností v Domažlicích stále živý a
každoročně v srpnu přivádějí do města stovky a tisíce
návštěvníků.
 Dudák Antonín Konrády, zakladatel Konrádyho dudácké muziky,
slaví letos, co se účinkování týká, stejné jubileum, jako slavnosti.
Účinkoval totiž na všech jejich šedesáti ročnících. Starosta města
Ing. Miroslav Mach vyslovil při této příležitosti Antonínu
Konrádymu poděkování své i všech občanů města za dlouholetou
propagaci Domažlic a Chodska.
 Všechny pořady slavností v rámci hlavního programu byly
bezplatné. Probíhaly na pěti pódiích.
 Na slavnostech vystoupili mimo domácí soubory i hudební
skupiny z Plzeňska, z Moravy, ale i z ciziny - z Ukrajiny, Ruska,
Arménie, Maďarska a Německa, skotské dudácké duo a dudáci
z Británie, USA a z Nového Zélandu.
 Sobotní poutní mši na Vavřinečku celebroval Mons. Ing. Martin
Holík, ředitel radia Proglas. Mši živě přenášelo Radio Proglas.
Nedělní mši svatou celebroval Mons. doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný
Th.D., vedoucí katedry pastorálních oborů Katolické teologické
fakulty UK.
 K příležitosti slavností vydalo MKS v pořadí už šestou pamětní
medaili, tentokráte s vyobrazením dud a chodského koláče.
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 Některé pořady slavností natáčela a přenášela přímým přenosem
i křesťanská televize TV NOE.
 Návštěvníci letošních slavností chválili kvalitu programů i celkově

perfektní organizaci slavností. Uvítali i menší podíl vietnamských
stánků s oblečením ve skupině stánků mimo historické jádro a
naopak zvyšující se kvalitu řemeslnických výrobků na trhu
řemesel. Kritizovali ovšem a už poněkolikáté za sebou ceny
občerstvení, zejména ceny občerstvení u stánků na náměstí. Je
pravda, že když už někdo jede na pouť, nepočítá obvykle tak
přesně kolik za co utratí, ovšem ceny za prodávané vuřty,
trdelníky, všelijak upravované uzeniny a podobné někdy opravdu
přesahovaly míru slušného vkusu. Naproti tomu si návštěvníci
pochvalovali ceny a kvalitu prodávaných pouťových koláčů, i když
i ty byly vesměs všechny o pár korun dražší, než obvykle bývají
mimo pouť. Pro desítky tisíc návštěvníků města napekly pekárny i
jednotliví pekaři a pekařky v širokém okolí desetitisíce koláčů.
 Chodský veletrh, konaný každoročně v hale Jiskry Domažlice,
opět ničím zvlášť nepřekvapil. Více zaujalo snad jen BYLINKOVÉ
ZAHRADNICTVÍ z Písku.
 Česká obchodní inspekce byla letos spokojená. Udělila jen několik
pokut prodejcům za chybějící účtenky nebo špatnou míru nápojů.
 Také rockový festival Chod Rock Fest navštívily tisíce mladých
lidí. Některým z obyvatel blízkých ulic však vadí nadměrný hluk
této produkce. Je totiž pravdou, že při vhodných klimatických
podmínkách je hluk z festivalu slyšet například v Potocích u první
vodárny nebo na až druhé straně města, ve Vrbově ulici. Což je
v obou případech od místa konání festivalu dost daleko.
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Nový televizní převaděč
Z Čerchova začal vysílat nový multiplex s digitálním televizním signálem.
Diváci z velké části Domažlicka tak mohou nově naladit šest stanic včetně
dětského kanálu České televize Déčko.

40. ročník jízdy spolehlivosti
Čtrnáct dní po Chodských slavnostech, v sobotu 23. srpna se
v Domažlicích konal už 40. ročník tradiční Jízdy spolehlivosti historických vozidel.
Letos startovalo přes sto dvacet aut a motocyklů vyrobených do roku 1955.

Horská mše na Čerchově
V neděli 31. srpna se od 15 hodin konala 23. Horská mše na Čerchově.
Tradiční českoněmeckou bohoslužbu, pořádanou

KDU-ČSL, sloužil plzeňský

biskup Mons. František Radkovský. Zajištěn byl i autobus, který poutníky vyvezl
na nejvyšší horu Českého lesa (odjezd z Domažlic ve 13.00 hod, Poděbradova
ulice, stanoviště č. 12, odjezd zpět byl v 16.45 hod). Horskou mši přenášela
Televize NOE.
HUDBA V KLÁŠTEŘE
pátek 1. srpna od 20 hodin v rajské zahradě
IVAN AUDES TRIO
pátek 15. srpna od 20 hodin v rajské zahradě
IRSKÉ BALADY
Věra Klásková - kytara
Známé skladby i unikáty z folklorních sbírek a autentických zdrojů.
Zpěvačka Věra Klásková je naší nejlepší interpretkou lidových písní a
tradicionálů Britských ostrovů, především irských balad. Vyhledávaná účastnice
českých festivalů inspirovaných keltskou kulturou, pravidelně vystupuje v Rádiu
Proglas.
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Letní klarinetové kurzy
neděle 17. srpna 2014 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS
ZAHAJOVACÍ KONCERT LEKTORŮ 8. mezinárodních letních klarinetových kurzů
Ludmila Peterková, Joseph Eller - klarinety, Daniel Wiesner - klavír
čtvrtek 21. srpna 2014 od 20 hodin - atrium a věž Chodského hradu
MALÉ NOCTURNO
Koncert komorní hudby v rámci 8. mezinárodních letních klarinetových kurzů
pátek 22. srpna od 18 hodin - koupaliště Babylon
VODNÍ KONCERT
Komorní skladby pro klarinety zazněly z lodiček na hladině rybníku Babylon
sobota 23. srpna 2014 od 19 ve velkém sále MKS
SLAVNOSTNÍ KONCERT ÚČASTNÍKŮ
8. mezinárodních letních klarinetových kurzů

Koncert Lenky Filipové
neděle 24. srpna od 20 hodin letním kině v Domažlicích
KONCERT LENKY FILIPOVÉ
Zpěvačka a kytaristka studovala na pražské konzervatoři a po té na
Mezinárodní hudební akademii v Paříži obor klasická kytara. Působí také jako
autorka hudby a řada jejích skladeb se stala velkými a trvalými hity.

HUDBA V KOSTELE
čtvrtek 28. srpna od 19.30 hodin v arciděkanském kostele v Domažlicích
Josef Antonín Plánický - OPELLA ECCLESIASTICA
- vybrané části ze sbírky duchovních kantát pro soprán, alt a bas s
doprovodem varhan, dvou houslí, violy a kontrabasu
Francesco Durante/Giovanni Battista Pergolesi - MAGNIFICAT
- duchovní chvalozpěv zkomponovaný učitelem a žákem pro soprán, alt,
tenor a bas s doprovodem varhan, dvou houslí, violy
a kontrabasu
Účinkují: Petra Popelková - soprán, Pavla Popelková - alt, Ondřej Holub tenor, Kamil Jindřich - bas,
Jaroslav Lucák - housle, Bohdana Zavázalová - housle, Ivana Havrusevičová viola, Josef Kuneš - kontrabas, Jana Kopáčková - varhany

HUDBA NA NÁMĚSTÍ
PROMENÁDNÍ KONCERT DECHOVÉ HUDBY DOMAŽLIČANKA pod
taktovkou Jana Mlezivy
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ZÁŘÍ
Při Velké ceně Chodska byl překonán rekord
V sobotu 20. září se konala plavecká Velká cena Chodska s otevřeným
závodem na 100 metrů volný způsob. Do tohoto závodu se může přihlásit každý
bez ohledu věku, a tak se naskytl pohled na zajímavé finále v mužské i ženské
kategorii. V ženském finále po rozplavbách nebyla jasná favoritka, a tak při
samotném závodě se o první místo přetahovala Kateřina Benešová z domácí
Jiskry a odchovankyně domažlického plavání Tereza Tučková, která nyní
reprezentuje pražské Bohemians. V cíli byla o čtrnáct tisícin rychlejší domažlická
závodnice s časem 01:03,10. Druhá byla Tučková (01:03,24), třetí Zekuciová
z PK M. Lázně (01:03,69), čtvrtá skončila Aneta Müllerová z domácí Jiskry
(01:05,31), domácí naděje Kristýna Nováková doplavala šestá v čase 01:06,50.
Nutno dodat, že Kristýna byla nejmladší účastnice finále.
V mužském finále se nejvíce dařilo Tomáši Havránkovi, který časem
50,97 překonal dosavadní rekord domažlického bazénu. Druhý skončil
domažlický odchovanec a český reprezentant Petr Novák (51,38), který plave za
Bohemians Praha. Třetí skončil borec z Jiskry Kryštof Schröpfer s časem 55,24.
další zástupce Jiskry Martin Schröpfer (59,09) skončil šestý. V rámci Velké ceny
se konaly i další závody pro mladší kategorie, kterých se zúčastnil celý oddíl
Jiskry. Všichni její zástupci skvěle reprezentovali oddíl i město. Každý ze
zástupců Jiskry si alespoň v jedné kategorii zlepšil svůj osobní rekord.
(převzato z Domažlického deníku)
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Večer k pádu železné opony
Ve čtvrtek 18. září se v sále domažlického MKS konal slavnostní večer
věnovaný blížícímu se 25. výročí pádu železné opony. Ředitel MKS Kamil Jindřich
připomněl události staré čtvrt století, jeho slova dokreslily promítané historické
snímky. Přítomné pozdravili starostové Miroslav Mach z Domažlic a Sandro
Bauer z Furth im Wald. Vyvrcholením slavnosti byl koncert Iriny Kondratěnko,
přední lotyšské klavíristky žijící v Praze. Koncertuje jednak sólově, ale také
s orchestry. Vystupovala mj. ve Francii, Itálii, Brazílii, Argentině, Belgii, na
Taiwanu či v Japonsku.

VELKÁ VÁLKA

Ve čtvrtek 4. září od 17 hodin v Chodském hradu konala vernisáž výstavy
o první světové válce. Tímto obdobím, které začalo před 100 lety, provedly
přítomné vzpomínky dvou pamětníků z archivu muzea: Martina Ekšteina
z Prapořiště (nar. 1894), který prožil válku jako voják 35. pěšího pluku a poté
jako ruský legionář a známého domažlického národopisce Rudolfa Svačiny
(narozen 1900). Ten prožil válku jako student. Výstava potrvá do 28. listopadu.

Výstava v Galerii bratří Špillarů
V úterý 2. září měla v galerii vernisáž výstava AiC/heARTbreaker 2014.
Pořadateli byly Muzeum Chodska, Galerie bratří Špillarů a Galerie SAM83 &
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culture83. Výstavu uvedli Václav Sika a Denisa Bytelová. vystavovali umělci
z Mexika, Litvy, Německa, Polska, Itálie a České republiky.

Vzpomínková pěší pouť
V neděli 21. září se konala tradiční Vzpomínková pěší pouť z Klenčí do
Furthu. Mezi 150 jejími účastníky bylo na padesát českých turistů.

Evropská noc vědců
Evropská noc vědců se konala 26. září od 16 do 23 hodin na
domažlickém náměstí a v kině Čakan. Zúčastnili se jí žáci domažlických
základních i středních škol a odborníci z Hvězdárny a planetária Plzeň a
z pedagogické fakulty

Západočeské univerzity v Plzni.

Západočeská

České

pobočka

astronomické

společnosti,

Pořadateli

byly

Hvězdárna

a

Planetárium Plzeň a Město Domažlice.

Toulky zlatem podzimu
tradiční podzimní vycházku rodičů s dětmi uspořádali domažličtí turisté
v neděli 28. září. Zúčastnilo se 78 osob, z toho 42 dětí. S organizací toulek
pomohli jako každoročně domažličtí skauti, akci finančně podpořilo Město
Domažlice.

Den sociálních služeb
Téměř čtyři desítky poskytovatelů sociálních služeb se představily ve
středu 17. září v domažlickém MKS na druhém Dnu sociálních služeb a Dnu pro
zdraví 2014. Návštěvníci se mohli informovat, jak vyřešit své případné sociální a
některé zdravotní problémy. Přítomní si také mohli zdarma nechat změřit krevní
tlak, množství tělesného tuku a hladinu cukru v krvi. V průběhu celého dne se na
pódiu střídali vystupující z doprovodného kulturního programu. Zatančili
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členové taneční skupiny Hanka při TJ Sokol, zahráli a zazpívali bratři Hradečtí a
zatancovali kluci a děvčata z Klubu Fontána. Akci uspořádal odbor sociálních
věcí a zdravotnictví Městského úřadu Domažlice. (převzato u Domažlického deníku)

Zajímavý obchůdek
V pondělí 22. září otevřel v dolní polovině
náměstí, vedle pekařství Kotačka Robert Valášek
zajímavý obchod - Indiánský obchůdek. Prodávané
zboží - kožené haleny, jihoamerické šperky a všelijak
korálky zdobené šály a šátky vyrábějí s manželkou
sami. Tenhle obchůdek se na náměstí určitě hodí,
jen je otázkou, jak dlouho se na něm udrží. Nájmy na náměstí jsou vysoké a
zájemců o napodobeniny indiánských předmětů asi přece jen tolik není.

Přednáška o alejích
V pátek 12. září přednášel o od 18 hodin v refektáři kláštera
augustiniánů v rámci cyklu DOMAŽLICKÁ ZASTAVENÍ Zdeněk Procházka na
téma: Aleje u náměstí Míru a sochy na klášterní zdi - Od brány středověkého
města přes klášterní zahradu k alejím - proměna napříč staletími. Po přednášce
následovala procházka alejemi a hudební vystoupení: BRASS BAND - originální
dixilendové jazzové kapely.

Výstava ve vestibulu městské knihovny:
Irena Hromádková - Žváčková: Obrazy
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Divadla a koncerty:
Pořadatel městské kulturní středisko ve velkém sále MKS v 19.30 hod.:
sobota 13. září
O MARKÉTĚ
Chodské oratorium
Příběh inspirovaný životem skutečné historické osobnosti. Příběh, v němž se
setkává lidský osud s momenty chodských dějin a klasická hudba s chodským
folklórem.
Libreto a režie: Marta Skarlandtová, hudba: Josef Kuneš
pondělí 15. záři
Divadlo v rámci předplatného
Divadlo UNGELT
Susan Bigelow a Janice Goldberg: RŮŽOVÉ BRÝLE
Dramatický příběh z Chicaga roku 1938
pondělí 29. září
V. abonentní koncert
PLZEŇSKÁ FILHARMONIE
Bach- Vivaldi - Gounod
KONCERT V KOSTELE
středa 24. září od 19.30 hodin v klášterním kostele
POCTA VARHANÁM
Martina Morysková - varhany, Josef Stočes - klarinet, Veronika Králová - zpěv

20 let bavorské stezky
sobota 27. září, náměstí
20 LET BAVORSKÉ STEZKY
5. května 1994 byla slavnostně otevřena turistická cesta Baierweg, která vede
po trase dřívějších obchodních cest spojujících Bavorsko a Čechy. V minulém
roce byla nově upravena.
Program:
13.30 Dětské folklorní soubory za doprovodu Študácké a Chasnické
muziky ZUŠ Jindřicha Jindřicha Domažlice
14.00 Slavnostní zahájení
Dechová hudba Horalka
Hostující skupina z Bavorska
15.30 Pilsner Queen tribute band
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ŘÍJEN
Jak žijeme
Růst spotřebitelských cen v Česku v září zrychlil meziročně na 0,7
procenta ze srpnových 0,6 procenta. Důvodem bylo hlavně zdražení potravin a
nealkoholických nápojů. Uvedl to počátkem října Český statistický úřad (ČSÚ).
Podle dat ČSÚ k 9. říjnu z potravin například ceny ovoce přešly ze srpnového
poklesu o 4,2 procenta na růst o 2,4 procenta v září. Důvodem bylo především
zvýšení cen citrusů o 17,9 procenta. Citróny byly v září nejdražší v historii. Jejich
ceny byly nadprůměrné již od konce června, kdy se sklízí poslední úroda ve
Španělsku. První úroda citrónů v Turecku dozrává až těsně před začátkem
podzimu. Přes léto se musejí dovážet ze zámoří, a proto jsou dražší pravidelně.
Letos ale jejich ceny vyhnala mimořádně slabá úroda v Argentině. V prodejnách
Albert prodávali kilo citrónů dovezených z Jižní Afriky za 90 korun. V domažlické
prodejně COOP v Kozinově ulici se jeden týden cena citrónů vyšplhala dokonce
až na 93 korun za kilogram. Takové ceny citronů nikdo nepamatuje. U cen
zeleniny došlo v září ke zmírnění jejich poklesu na jedno procento, zatímco
v srpnu proti loňsku zlevňovaly o 11 procent. Mléko zdražilo meziročně o 4,6
procenta, sýry o 5,1 procenta. Vejce zdražila o 13,6 procenta a čokoládové
výrobky o 10,9 procenta. Na snižování meziročního cenového růstu působil
pokles cen v oddíle bydlení vlivem poklesu cen elektřiny o 10,2 procenta. Ceny
zemního plynu se zvýšily o 2,4 procenta, čistého nájemného o 0,9 procenta.
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Požár na nádraží
Začátkem října, přesně 2. 10. v noci, vznikl požár v neobydleném objektu
na domažlickém nádraží, který využívali jako své útočiště domažličtí
bezdomovci. Při požáru v budově uhořel bezdomovec Vladimír Cifra. Příčina
požáru zatím známa není, říká se, že se bezdomovci opili, pohazovali kolem
sebe nedopalky cigaret a od nich prý začalo hořet.

Bezpečnostní opatření ve školách
Tragedie ve škole ve Žďáru nad Sázavou, kde šílená žena, propuštěná
z psychiatrické léčebny, zabila v polovině října šestnáctiletého studenta a další
tři pobodala, vyvolala zostřená bezpečnostní opatření snad na všech školách
v zemi. Na základní škole v Komenského 17 smí doprovod menších dětí
maximálně do vestibulu školy. Dál už žádný dospělí nesmí, dodržování zákazu
hlídá zdejší paní vrátná. Pokud rodiče chtějí zajít za některým pedagogem, musí
ve vrátnici zapsat své jméno i jméno pedagoga. V základní škole Msgre B.
Staška směli až dosud rodiče prvňáčky doprovázet až do šaten. Po zmiňované
hrůzné příhodě škola tuto praxi zrušila a do budovy nebude mít přístup žádný
dospělý.

Havárie na fasádě kostela
Ve středu 15. října před jednou hodinou odpoledne se na arciděkanském
kostele, kde v současnosti probíhají opravy, uvolnila římsa nad Kostelní ulicí.
Římsa byla už dlouhodobě ve špatném technickém stavu. Kamení spadlo na
zaparkovaný Mercedes. Ke zranění kolemjdoucích naštěstí nedošlo.

Rušení nočního klidu
Obyvatelé Branské, Hradské a Chodské ulice v historickém jádru města
trpí už přes dva roky hlukem a nepořádkem od návštěvníků dvou nočních
podniků, které se zde nacházejí. Mimo celonočního hluku dochází i ke škodám
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na majetku, které prý by se daly už počítat na desítky tisíc korun. V posledních
dnech se k nocím z pátku na sobotu a ze soboty na neděli přidala ještě i
středeční noc. To přimělo obyvatele zmíněných ulic, aby se, už po několikáté,
obrátili na vedení města se žádostí o zjednání nápravy. 175 se jich podepsalo
pod petici, adresovanou městské správě. Zklidnění situace v centru města měly
ve svých volebních programech všechny strany kandidující v komunálních
volbách, k nápravě by tedy mělo dojít.

Spor o zahrádkářskou prodejnu
Domažličtí zahrádkáři vedli v tomto roce spor s Úřadem pro zastupování
státu ve věcech majetkových o vlastnictví prodejny a skladu v Komenského ulici.
Oba sporné objekty stojí na pozemku, který je ve vlastnictví zahrádkářů a
zahrádkáři je také před mnoha léty vlastními silami přestavěli. Protože tenkrát
se na pozemkové knihy a katastr příliš nehledělo, zůstaly ale obě stavby
formálně ve vlastnictví státu. A o tom se nyní vedl spor, který naštěstí pro
zahrádkáře dopadl dobře. Tento měsíc obdrželi od citovaného úřadu dopis se
sdělením, že prodejna i sklad jsou ve vlastnictví jejich základní organizace.
Prodejna zahrádkářských přebytků, kterou už se chystali uzavřít, tedy bude
fungovat v klidu dál.

Začala

přestavba

historické části pivovaru
Po delších průtazích začala
oprava první části domažlického
pivovaru, tak zvaného Hvozdu.
Vyjde na 28 milionů korun a bude
ji provádět plzeňská firma BIS, a.
s.
Současná podoba projektu přestavby domažlického pivovaru. Autor: Atelier Mepr
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Hvozd je dominantní částí pivovarského areálu, má být vstupní částí do
renovovaného objektu. V jednotlivých podlažích bude galerie, výstavní plocha a
ve dvou patrech i prostor pro Městskou knihovnu Boženy Němcové. Přestavba
Hvozdu je důležitá i pro následné rekonstrukce dalších částí - budou v něm
přípojky na veškeré energie – vodu, plyn, elektřinu, schodiště, výtahy,
klimatizaci a technické zázemí. Renovace Hvozdu musí být podle podmínek
dotace ukončena do 30. června 2015.

Na Škarmanu byl nalezen vzácný bezhrotník

VÝZNAMNÍ HMYZÍ OBYVATELÉ ŠKARMANU (zleva): zlatěnka Chrysis illigeri, nosatec
Sitona regensteinensis a bezhrotník Anaspis maculata. Foto: archiv Zbyňka Kejvala

Škarman je nejen příjemné místo na vycházky s pěkným výhledem na
město z hrany přilehlého kamenolomu. Výsledky několika entomologických
exkurzí

naznačují

také

přítomnost

zajímavých

obyvatelů,

především

teplomilného hmyzu. Bylo zde například zjištěno 11 druhů zlatěnek, drobných
parazitických vosiček z čeledi Chrysididae. Nápadné žlutě kvetoucí keře janovce
metlatého (Sarothamus scoparius) hostí početné populace dvou významných
nosatcovitých brouků, Exapion fuscirostre a Sitona regensteinensis. Oba jsou na
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janovec úzce potravně vázaní. Druhý jmenovaný je navíc specialitou západních
Čech, dále na východ se v České republice již nevyskytuje.
Malou entomologickou senzaci ve vědeckých kruzích vyvolal nedávný
nález vzácného bezhrotníka skvrnitého (Anaspis maculata). Jedná se
o subatlantský druh brouka, rozšířený převážně v západní Evropě, a domažlický
Škarman je dnes jeho první známou lokalitou v České republice. Dokladový
materiál je uložen ve sbírkách Muzea Chodska.
Přírodovědný průzkum Škarmanu bude probíhat i v dalších letech, a tak
nezbývá než doufat v citlivý přístup radnice a zachování přírodního charakteru
tohoto zajímavého území v příměstské části Domažlic.

Zbyněk Kejval

(převzato z Domažlického deníku)

Dvě úmrtí - MUDr. Václav Novák, CSc.
Ing. arch. Josef Batelka, CSc.
26. října, zemřel v Domažlicích MUDr Václav Novák (narozen 1932),
v letech 1983 – 1997 primář chirurgického oddělení domažlické nemocnice. Pod
jeho vedením se v Domažlicích prováděly nové operační výkony, přispíval do
odborných časopisů a věnoval se přednáškové činnosti. MUDr. Novák byl
čestným občanem Domažlic.
Ve stejný den, 26. října, zemřel rovněž v Domažlicích architekt Ing. arch.
Josef Batelka (narozen 1932). Podílel se mimo jiné na projektu MKS a kina
Čakan, smuteční síně v Klenčí nebo na projektu sídliště Šumava v Domažlicích.

Přednáška v galerii
pořadatelé: městská knihovna, Muzeum Chodska a galerie
Ve čtvrtek 30. října v 17 hodin putovali návštěvníci přednášky v galerii se
Štěpánem Pastulou napříč Kanado
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Koncert Čerchovanu
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Výročí vzniku samostatného státu
Výročí vzniku samostatného státu Čechů a Slováků Československé
republiky v roce 1918 si ve výroční den, 28. října, připomněli představitelé
města a městských organizací položením věnců a květin na hřbitově u hrobu
V Dáli a u Pomníku Svobody.

Výtah na radnici
Na sklonku října začaly stavební práce na tolik potřebném výtahu pro
radnici. Výtah bude mít celkem 9 stanic od sklepa po půdu a vyřeší i
bezbariérový vstup na radnici. Další etapou bude podle starosty města Ing. M.
Macha vybudování výtahu do MKS ve Vodní ulici, který zpřístupní kino a sály
nad ním. Vše je zahrnuto do projektu Bezbariérové město. Akci finančně
podpořily ministerstvo kultury a ministerstvo pro místní rozvoj.

Akce muzea
V rámci dne Plzeňského kraje 28. října bylo Muzeum Chodska otevřeno
v tento den pro návštěvníky zdarma. Mohli si prohlédnout stálou expozici
muzea, hradní věž a navštívit výstavu věnovanou první světové válce.
V pondělí 6. října od 20 hodin vystoupil v atriu Chodského hradu LACO
DECZI s kapelou CELULA New York. Host: CHRIS DE PINO

Výstava ve vestibulu městské knihovny:
Ladislav Lešický: Jemen

Filmový festival
XII. MEZINÁRODNI FESTIVAL OUTDOOROVYCH FILMU
čtvrtek 2. října až neděle 5. října, kino Čakan a velký sál MKS
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Diashow Dana Pribáně
Ve čtvrtek 2. října od 20 hodin se ve velkém sále MKS konala přednáška
s diashow DAN PŘIBÁŇ - TRABANTEM JIŽNÍ AMERIKOU. Současně byla
v malém sále MKS a v kině Čakan instalována stejnojmenná fotovýstava.

Divadla a koncerty:
Pořadatel městské kulturní středisko ve velkém sále MKS v 19.30 hod.:
úterý 7. října
VI. abonentní koncert
ENSEMBLE MARTINŮ
Miroslav Matějka - flétna, Radka Preislerová - housle, Simona Hečová violoncello, Štěpán Kos - klavír
čtvrtek 9. října od 18.00 hodin
Baletní vystoupení
Taneční centrum Praha - konzervatoř
TANEC PRALESA
S amazonskými indiány za tajemstvím života
pátek 10. října divadlo v rámci předplatného
Divadlo A. Dvořáka Příbram
Zdeněk Jirotka SATURNIN

KLUBOVÁ SCÉNA
pátek 17. října
IVAN MLÁDEK - KAVÁRENSKÉ HISTORKY
Sólový humoristický pořad postavený převážně na vyprávění nejrůznějších
veselých historek z uměleckého i neuměleckého života. Mluvené slovo
prokládají Ivan Mládek a jeho hudebníci písničkami Banjo Bandu.
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LISTOPAD
Nová TV stanice
Z Čerchova začala vysílat signál další televizní stanice. V rámci
multiplexu 4 spustila z tohoto stanoviště vysílání regionální stanice TV ZAK.

Vítězství Avanti
První místo na taneční soutěži v Liberci získala domažlická skupina
Avanti. Už předtím zvítězila v soutěžích v Plzni a na Mistrovství ČR Chrudimi.
K vítězství na Mistrovství ČR popřál skupině a její vedoucí Marii Gloetzerové
v obřadní síni radnice i starosta města Ing. Miroslav Mach.

Výročí listopadu 1989
25. výročí listopadových dní 1989 si připomněli aktéři tehdejších událostí
na neformálním setkání v Chodské rychtě. Setkání přišli pozdravit i starostové
Ing. Miroslav Mach a Jan Löffelmann (Kdyně).

Diashow Martina Loewa MONGOLSKO
Známý cestovatel a filmař Martin Loew tentokrát všechny své příznivce
seznámil ve čtvrtek 6. listopadu od 20 hodin v kině Čakan s pro nás mírně
exotickou zemí, s Mongolskem.
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Divadelní bál
V sobotu 8. listopadu od 20 hodin se velkém sále MKS veselili divadelníci
na svém DIVADELNÍM BÁLU. O zábavu se postaraly ochotnické divadelní spolky:
Divadelní soubor Černoch Černíkov, Divadelní spolek Komedyjanti Tachov,
Divadelní soubor při MKIS Poběžovice a posléze domácí Ochotný divadelnický
spolek Karel, který na bále oslavil své 10. narozeniny. Hrál ELIXÍR.

Zamykání České studánky
Domažličtí turisté zamykali Českou studánku 8. listopadu. Účast byla
tentokráte trochu nižší, přišlo kolem 300 turistů, mezi nimi poslanec Evropského
parlamentu JUDr. Jiří Pospíšil, senátor Jan Látka, starosta Domažlic Ing.
Miroslav Mach, 3. místostarosta Furth im Wald Franz Former, ředitel městských
lesů Ing. Jan Benda a předseda Waldverein Furth Walter Spiess. Protože bylo
hezké počasí, vystoupilo ještě 111 turistů po uzamčení studánky na čerchovskou
rozhlednu.

Nabídka pracovních míst
Do poštovních schránek ve městě přišel v listopadu zpravodaj Práce.cz
s nabídkou volných pracovních míst v Plzeňském kraji. A registroval jich docela
dost, většina z nich ovšem vyžaduje buď řemeslnou zručnost, nebo na
úřednických postech manažerskou zkušenost, znalost cizích jazyků atd.

Zábava poněkud nebezpečná
Popáleninami na 20 procentech těla jedenadvacetiletého mladíka
skončila noční zábava v baru v centru Domažlic. Skupinka hostů se bavila
bodyshotem, při kterém je alkohol pit z pupíku dobrovolníka. Nápoj však na těle
mladíka někdo zapálil. Ten měl popálen obličej i tělo. Záchranáři ho dopravili na
kliniku na Vinohradech.
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Výlov Černého rybníka
Pátek 14. listopadu věnovali rybáři z Domažlických městských lesů
výlovu Černého rybníka. Zájemci si mohli přímo na místě jejich úlovky koupit.
V nabídce byli kapři, štiky, candáti a amuři. Lákadlem byla i příjemná cena.

Obchůdek pro včelaře

Obchůdek pro včelaře a nejen pro ně můžeme od letoška najít v Hradské
ulici. Nabídka zboží je pestrá a uspokojí nejen včelaře, ale i zájemce o med a
nejrůznější výrobky z medu a jiných včelích produktů, včetně třeba medoviny či
kosmetiky. Musíme jen doufat, že užitečná novinka se ve městě udrží a neskončí
na finanční úbytě už po pár létech, jako jiné, také užitečné prodejny - namátkou
prodejna svetrů a módního pleteného zboží, galanterie a mnohé další.
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Rozsvícení vánočního stromu
V sobotu 29. listopadu v 16 hodin se na domažlickém náměstí poprvé
rozsvítil vánoční strom. Ten letošní, jedle, pochází z urnového háje, kde musel
být pokácen, protože svými kořeny nadzvedal hrob. V kulturním programu
vystoupili sólisté a sbory Základní umělecké školy Jindřicha Jindřicha.

Výstava ve vestibulu městské knihovny:
Výstava prací spolku KREATIV z Velkého Malahova

Pořad pro děti
Sobota 15. listopadu od 10.30 hodin v kině Čakan
Dětský pořad
MAREK BENEŠ - PAT A MAT JEDOU NA DOVOLENOU
Legendární kutilové poprvé na jevišti. Představení nápaditě spojuje zdánlivě
nespojitelné - animovaný loutkový film a hraný projev se živými herci.

KLUBOVÁ SCÉNA
pátek 7. listopadu od 20.00 hodin
MIKE PARKER TRIO
Trio s fantastickou americkou rytmikou.
Bartek Prucnal (Polsko) - altsaxofon, Mike Parker (USA) - kontrabas, Frank
Parker (USA) - bicí
čtvrtek 13. listopadu od 20 hodin
FIVE RIVERS BLUES BAND
Koncert v rámci 9. ročníku festivalu JAZZ BEZ HRANIC 2014

Divadla a koncerty:
Pořadatel městské kulturní středisko ve velkém sále MKS v 19.30 hod.:
pondělí 17. listopadu
Divadelní soubor Černoch Černíkov
LUCERNA ANEB BOJ O LÍPU
Napsal J. Dvořák a P. Fiala na motivy Aloise Jiráska.
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úterý 18. listopadu
VII. abonentní koncert
koncert k Roku české hudby
JOSEF SUK ENSEMBLE
Květa Novotná - klavír, Jan Adamus - hoboj, Jan Opšitoš - housle, Zbyněk
Paďourek - viola, Jitka Vlašánková - violoncello
středa 26. listopadu
Akustický koncert
KAMIL STŘIHAVKA & LEADERS! - UNPLUGGED TOUR
čtvrtek 21. listopadu
divadlo v rámci předplatného
Divadelní společnost Háta Olgy Želenské
Ray Cooney, John Chapman DO LOŽNICE VSTUPUJTE JEDNOTLIVĚ!

Loutkové divadlo Domažlice – loutková scéna MKS
neděle 30. listopadu 2014
DOMAŽLICKÁ POHÁDKA
Začátek představení vždy od 14.00 a od 16.00 hodin, MKS, I. patro
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Prosinec
Opravy arciděkanského chrámu

Překrytá střecha kostela - foto webové stránky domažlické farnosti

Měď na střechy veřejných budov bývala v sedmdesátých a osmdesátých
létech krytinou číslo jedna. Střecha, pokrytá mědí, vydrží bez oprav dvě stě let,
nadchýnali se odborníci. Možná měli pravdu, měď by to vydržela, ale s krovy
pod ní to bylo horší. Dřevo dnes prostě není tak kvalitní a vyzrálé, jako za našich
dávných předků. Staří tesaři nechávali někdy dřevo na trámy vysychat i deset
let, což zní dnes jako pohádka. Nicméně měděná krytina, kterou pokryli
pokrývači arciděkanský kostel v osmdesátých létech minulého století,
nevydržela na střeše ani půlstoletí, natož dvě stovky let. V letošním roce ji
nahradily pálené prejzové tašky, které byly na střeše kostela i před jeho
zastřešením mědí.
Rekonstrukce střechy kostela, která v tomto měsíci skončila, trvala půl
roku a mimo výměny krytiny zahrnovala i statické zajištění kostela příčnými
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táhly a obnovu krovu. Celkové náklady na renovaci činily osm milionů korun,
85% pokryje dotace z evropských peněz. Finanční podíl farnosti je více než
1,2 milionu korun. Přispěli věřící prostřednictvím sbírek, město Domažlice
přispělo 300 000 Kč.

Přijel Mikuláš

Příjezd Mikuláše na domažlické náměstí je jednou z nových, hezkých
tradic. Na Mikuláše na náměstí se těší děti i dospělí. Návštěvníci domažlické
mikulášské nadílky na náměstí ovšem, a oprávněně, kritizují nebezpečné
situace, kdy se davem lidí prodírají auta. A tak kolem letošního příjezdu
Mikuláše vznikla řada celkem zbytečných mrzutostí. Akci organizují soukromí
pořadatelé, město se hájilo tím, že neohlášené akci nemohlo poskytnout ani
potřebné zázemí, ani případný finanční grant. „Jde nám hlavně o bezpečnost lidí
a rozhodli jsme se, že pro příští rok požádáme město nejen o grant, ale také
o uzavírku. A to i přesto, že s ročním předstihem nelze říct, zda budeme mít
příští rok opět k dispozici nejen koně, ale také dostatečný počet dobrovolníků,
kteří akci pro veřejnost udělají. Jak už jsem ale zmínil, jde nám o bezpečnost lidí,
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a tudíž hodláme nově postupovat tak, jak už jsem uvedl," sdělil pořadatel akce
pan Pivoňka Domažlickému deníku, který se o konflikt kolem Mikuláše zajímal.

Zapalme svíčku na Baldově
V neděli 14. prosince odpoledne se vydaly na Baldov desítky lidí, aby
u tamní kapličky Nejsvětější Trojice zapálili svíci za svoje zesnulé děti. Akce
Zapalme svíčku se u příležitosti Světového dne památky zesnulých dětí konala
v Domažlicích poprvé. Na prostranství před kapličkou hořelo víc než padesát
svíček na památku dětí, které zemřely v jakémkoliv věku a z jakékoliv příčiny.
Otevřená setkání rodin, přátel i veřejnosti připravuje spolek Dlouhá
cesta. Ten vznikl v roce 2005 z iniciativy maminek, které chvíle spojené
s odchodem dítěte prožívaly společně. Posláním spolku je pomáhat rodinám,
kterým zemřelo dítě.

Zákaz sázkových her
Plošný zákaz provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her
na celém území Domažlic stanovuje nová městská vyhláška, kterou přijali
zastupitelé. Pro se vyslovilo 17 z 19 přítomných zastupitelů, dva se zdrželi.
Domažlice se tak staly příkladem pro ostatní města, která trápí obdobný
problém.
Obecně závazná vyhláška města Domažlice
č. 2/2014
kterou se stanoví zákaz provozování sázkových her, loterií a jiných podobných
her na celém území města
Zastupitelstvo města Domažlice se na svém zasedání dne 17. 12. 2014
usnesením č. 97 usneslo vydat na základě § 50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb.,
o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o loteriích“), a v souladu s § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
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Čl. I
Předmět a cíl
(1) Předmětem vyhlášky je regulace a stanovení opatření k zabezpečení
veřejného pořádku při provozování loterií a jiných podobných her.
(2) Cílem vyhlášky je ochrana sociálně slabých, snadno ovlivnitelných nebo
duševně nevyzrálých osob před důsledky plynoucí z účasti na loteriích a jiných
podobných hrách a předcházení záporným jevům spojeným s hraním těchto
her, které ve svých důsledcích mohou vést k narušování veřejného pořádku.
Čl. II
Zákaz provozování
Na celém území města se zakazuje provozování:
a) sázkových her podle § 2 písm. e), g), i), l), m) a n) zákona o loteriích;
b) loterií a jiných podobných her podle § 2 písm. j) zákona o loteriích;
c) loterií a jiných podobných her podle § 50 odst. 3 zákona o loteriích.
Čl. III
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, kterou se stanoví čas a místa, na
kterých lze provozovat výherní hrací přístroje, interaktivní videoloterní
terminály a technická hrací zařízení povolovaná podle § 50 odst. 3 zákona č.
202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších
předpisů.
Čl. IV
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.
Ing. Miroslav Mach, v. r.
starosta města Domažlice
JUDr. Zdeněk Novák, v. r.
místostarosta

Vánoční jarmark v prodejně Zahrádkář
se konal v sobotu 13. prosince od 9 do 17 hodin. Zájemci si na něm
mohli zakoupit ručně vyráběné šperky, přírodní kosmetiku, mýdla, proutěné a
drátenické zboží, knížky, keramiku, perníčky a řadu dalších zajímavých dárků
pod stromeček.
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Výstava ve vestibulu městské knihovny:
Co se skrývá pod pokličkou. Výstava prací žáků ZUŠ Jindřicha Jindřicha.

Vánoce v Muzeu Chodska

LOUTKOVÉ DIVADLO DOMAŽLICE
neděle 7. a 14. prosince
DOMAŽLICKÁ POHÁDKA
Začátek představení vždy od 14.00 a od 16.00 hodin, MKS I. patro. Jednotné
vstupné 25- Kč.

Divadla a koncerty
úterý 2. prosince od 19.30 ve velkém sále MKS
Vánoční koncert
JANEK LEDECKÝ a NOSTITZ QUARTET - VÁNOČNÍ KONCERT
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neděle 7. prosince od 18.00 hodin v refektáři kláštera augustiniánů
ČESKO-BAVORSKÉ VÁNOCE s folklorními soubory z Domažlic a Furth im Wald
Vánoční hudba z obou stran hranice.
neděle 14. prosince od 19 hodin v kostele kláštera augustiniánů
VÁNOČNÍ KONCERT UČITELŮ ZUŠ JINDŘICHA JINDŘICHA
úterý 16. prosince od 19.30 hodin ve velkém sále MKS v Domažlicích
VIII. abonentní koncert
MUSICA BOHEMICA
Musica Bohemica je komorní soubor s třicetiletou tradicí. Jeho základní složení
je třináctičlenné, může se však rozšířit a provádět i projekty s více jak
sedmdesáti členy včetně sboru.

HUDBA U STROMEČKU
v rámci vánočních trhů na domažlickém náměstí před radnicí
středa 17. prosince až úterý 23. prosince 2014
středa 17. prosince
Vánoční zpívání koled s Českým rozhlasem Plzeň.
Pořadatel DDM DOMINO Domažlice ve spolupráci s MKS v Domažlicích
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čtvrtek 18. prosince
15.00 Já malý přicházím koledovat - děti z Domu dětí a mládeže DOMINO
15. 45 Pěvecký kroužek při ZS a MS Msgre B. Staška Domažlice
16.30 Singtet
17.00 Ponocný
pátek 19. prosince
Den s Gymnáziem J. Š. Baara Domažlice
15.00 „PÁSLI OVCE GYMPLÁNI"
16.30 Pouliční lampa
17.00 Ponocný
sobota 20. prosince
14.00 Pěvecký sbor „PERNÍČEK ZPĚVNÍČEK" při ZŠ Komenského 17 Domažlice
15.00 Vysoká tráva - bluegrassová kapela
16.00 CANZONETTA
16.30 Vysoká tráva - bluegrassová kapela
17.00 Ponocný
neděle 21. prosince
13.00 Flašinetář
14.00 Vánoční muzicírování ze Staňkova - ZUŠ Staňkov
15.00 Flašinetář
16.00 PĚVECKÉ SDRUŽENÍ Jany Lengálové - ZUŠ Horšovský Týn
16.30 Flašinetář
17.00 Ponocný
17.05 TRUBAČI OMS a hosté
pondělí 22. prosince
17.00 Vánoční zpěvohra - VYPEČENÁ VÁNOČNÍ SUITA
Účinkují: Ochotný divadelnický spolek KAREL, CANZONETTA a sólisté, hudba:
Josef Kuneš

úterý 23. 12. 2014
14.00 ELTHIN - středověká hudba
15.00 DIVADLO 100 OPIC - Zimní pohádka - vánoční pohádka pro děti
16.00 ELTHIN - středověká hudba
17.05 Ponocný
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Diváky i účinkující při VYPEČENÉ VÁNOČNÍ SUITĚ obtěžoval vítr, pomocníci
herců měli co dělat, aby udrželi kulisy. (foto Domažlický deník)

HUDBA V ARCIDĚKANSKÉM KOSTELE
Pátek 19. prosince od 18 hodin
XXII. CHODSKY VÁNOČNÍ KONCERT
Národopisný soubor Postřekov
pátek 26. prosince od 19 hodin
J. J. Ryba: ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
Pěvecký sbor Čerchovan
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Vánoční koncert učitelů ZUŠ JJ 2014

Chodský vánoční koncert postřekovského souboru 2014
(převzato z webových stránek MKS)
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Počasí
203

204

Jak se zdá, vstoupili jsme, co se počasí týká, do období značné nestability.
Počasí nikdy nebylo rok od roku stejné, odchylky bývaly vždycky, ovšem
v posledních létech jsou to výkyvy zvlášť drastické, někdy dokonce přicházející ze
dne na den. Jakékoli větší odchylky od normálu přinášejí při tom řadu problémů
flóře i fauně. Květiny, které běžně rozkvétají v dubnu, kvetou už v únoru. Třešně,
rozkvetlé v lednu. Migrující ptáci, odlétající a přilétající v nezvyklou dobu. A dalo
by se jmenovat mnoho dalších příkladů. Klimatologové označují letošní rok za rok
klimaticky anomální (výjimečný, odchylující se od obecného pravidla). Příroda,
flóra i fauna, jim dává plně za pravdu.

LEDEN
První měsíc v roce spíše než zimní čas se spoustami sněhu a kluzišti
připomínal předjaří. Na Nový rok i v následujících dvou dnech bylo zamračeno,
v sobotu 4. ledna a v neděli 5. ledna pršelo, denní teploty se vyšplhaly u nás až na
9 stupňů. Na Moravě dokonce padaly teplotní rekordy, ve Strážnici naměřili až
+13 °C. V dalších dnech také u nás teploty rostly. V úterý 7. ledna jsme
v Domažlicích překonali dosavadní teplotní maxima, když odpolední teplota
vystoupila na 12,4 °C (dosavadní rekord pro naše město byl z roku 1999: 9,7 °C).
Strážnických 13 stupňů jsme dosáhli ve středu a ve čtvrtek 8. a 9. ledna. Ve středu
8. ledna, ukazovaly domažlické teploměry a meteostanice ještě o půlnoci 11 °C.
V následujících dnech se začalo mírně ochlazovat, denní teploty se pohybovaly
mezi 3 až 6 stupni, ranní občas poklesly na -1 °C. Neobvyklé teplo po celou první
polovinu ledna popletlo i přírodu, přesněji řečeno některé rostlinné druhy. U nás
rozkvetla například vrba jíva, běžně rozkvétající na přelomu února a března,
v Plzni rozkvetly sakury, které kvetou ještě o měsíc později. V zahrádkách ve městě
kvetly sněženky, petrklíče, fialky, vyrašily tulipány, některé z nich už mají i
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poupata. Nezvykle rychle narazily i ovocné stromy, v Praze dokonce už rozkvetly
třešně. Velkou zajímavostí je, že letos už v polovině ledna přiletěl rehek domácí.
Ornitologové tvrdí, že je to za posledních 50 let jeho nejčasnější přílet. Počátkem
druhé poloviny měsíce začaly teploty přece jen klesat. V úterý 21. ledna 2014
pokryl v Praze rozkvetlé třešně čerstvý sníh. U nás začalo sněžit 21. ledna večer a
sněžilo i v následujících třech dnech. Denní teploty klesly na nulu, ranní až na -6 °C,
v sobotu 25. ledna bylo přes den -5, v noci až -10 °C, v neděli dokonce -7 °přes den
a -11 °C v noci. Silnější mráz vydržel ale jen v tyto dva dny, od pondělí 27. ledna do
konce měsíce se denní teploty držely na nule, noční poklesly nejvíce na -5 °C. Ani
sníh se dlouho neudržel, po týdnu začal opět tát.
A zatímco u nás jsme v lednu zažívali téměř jaro, Anglii ochromily záplavy,
zemi bičovaly provazce deště provázené silným větrem. V USA a Kanadě panovaly
v lednu, díky přílivu arktického vzduchu, arktické mrazy, v některých dnech prý
dosahující až -45 °C. Počasí je zkrátka nevyzpytatelné.

ÚNOR
Únor jsme začínali s denními teplotami na nule, 2. a 3. února trochu
sněžilo. V týdnu od 3. do 9. února začaly teploty mírně stoupat, koncem týdne na
+6 °C. Následující týden se střídalo polojasno, občas pršelo, občas padal sníh,
občas svítilo sluníčko, zkrátka počasí přímo aprílové, byť je řeč o únoru. V sobotu
15. února klesly noční teploty pod bod mrazu, takže ráno byla klouzačka, zatímco
přes den rtuť teploměrů vystoupala až na +13 stupňů, v neděli rovněž, s tím
rozdílem, že celý den bylo zataženo a drobně pršelo. Podle meteorologů byl celý
tento týden teplotně nadprůměrný, odpolední teploty byly až o pět stupňů vyšší
proti normálu. Týden od 17. do 23. února byl chladnější, bylo polojasno, ráno mlhy
a smog. Nejvyšší denní teploty 6 až 10 °C, ráno na nule nebo slabý mráz.
V posledních únorových dnech se nejvyšší denní teploty pohybovaly kolem 11 a 12
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stupňů. V únoru jsme nezažili ani jeden slunečný den, střídalo se sice teplé, ale
pošmourné počasí (polojasno, zataženo). Koncem února už přiletěli čejky a
skřivani.

BŘEZEN
Letošní zima byla prý podle meteorologů jednou z nejteplejších v historii. A
teplé počasí pokračovalo i v březnu. V prvním březnovém týdnu bylo převážně
polojasno, nejvyšší denní teploty se pohybovaly kolem 11 °C. V neděli 9. března
bylo slunečno, odpolední teploty vystoupily na 14 stupňů. Následující týden bylo
jasno až polojasno, nejvyšší denní teploty se u nás pohybovaly mezi 12 až 15
stupni, ve čtvrtek 13. března jsme ve městě odpoledne zaznamenali až 16 stupňů.
Český hydrometeorologický ústav oznámil, že teplé čtvrteční počasí překonalo na
některých měřicích stanicích teplotní rekordy. V Praze na Karlově naměřili
meteorologové například 21,1 stupně Celsia. Rekordy padaly i následující den,
u nás ve městě jsme v pátek 14. března za pěkného slunečného počasí naměřili
19 °C. Ve čtvrtek 20. března v 17:57 začalo astronomické jaro. V Domažlicích nám
v tento čtvrtek i v následující pátek rtuť v teploměrech vystoupila až na 21 stupňů
Celsia. V průběhu víkendu se mírně ochladilo, ale už od druhé poloviny
následujícího týdne denní teploty u nás stouply opět k 19 °C. Celkově byl letošní
březen s průměrnou teplotou 6,6 stupně Celsia nejteplejší za posledních 50 let.
Splést se nezvyklým počasím nechali i ptáci. Od počátku března jsme ve
městě od časného rána slýchali „ptačí námluvy“, některé ptačí druhy začaly
během března dokonce už hnízdit. Teplá zima a nedostatek sněhu přinesly ovšem i
starosti. Citelně ubylo spodních vod, pokles hladiny zaznamenali i majitelé
soukromých studní v našem městě. Zahrádkáři si stěžovali na množící se výskyt
infekčních chorob rostlin.
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DUBEN
V prvním dubnovém týdnu bylo polojasno, ranní teploty se pohybovaly
mezi 10 až 11 stupni Celsia, odpolední mezi 18 až 20 stupni. Ve druhém dubnovém
týdnu (7. 4. - 13. 4.) kolísaly nejvyšší denní teploty mezi 11 - 16 °C. Na počátku
druhé půle měsíce se sice mírně ochladilo, ale už v sobotu 19. dubna denní teplota
opět vyšplhala na 20 °C. V následujících dnech pak až do konce měsíce denní
teploty kolísaly mezi 17 až 21 °C. Ve čtvrtek 24. dubna jsme ve městě zaznamenali
dokonce odpolední teplotu 24 °C. V úterý 22. dubna v 17 hodin odpoledne přešla
přes Domažlice první jarní bouřka. Duben byl mimořádně teplým a suchým
měsícem, celý měsíc bylo polojasno, pouze v šesti dnech z celého měsíce jsme
u nás zaznamenali slabé dešťové přeháňky. Sucho v zimě i na jaře přináší prudké
snížení podzemních vod. Řada majitelů studní, ať už v městské zástavbě nebo na
zahrádkách v okolí si stěžuje, že jim studny téměř vysychají. Ještě hůře je
v některých obcích v okolí, na Folmavu například musely v tomto měsíci
dopravovat vodu cisterny. Zahrádkáři si stěžují, že se v důsledku teplé zimy
v zahradách už v dubnu objevilo množství slimáků, mšic a dalších škůdců rostlin.

KVĚTEN
Květen přinesl přece jen trochu více vláhy, v tomto měsíci jsme
zaznamenali převahu zatažených a dešťových dní, ovšem, podle meteorologů, ani
deštivý květen nemůže celkový deficit vláhy a úbytek spodních vod vyrovnat.
V první části května, až do 12. 5. se nejvyšší denní teploty pohybovaly v rozmezí 14
až 19 °C. V dalším týdnu se mírně ochladilo, 13., 17. a 18. května vydatně pršelo.
V dalším týdnu jsme od úterka do pátku (20. - 23. 5.) prožili první letní teploty
tohoto roku, kdy se rtuť teploměrů vyšplhala až na 28 °C. V dalších dnech teploty
poněkud klesly až k 13 °C ve středu 28. 5. a k 11 °C následující den. Po oba dva dny
silně pršelo. Poslední dva květnové dny teploty mírně vzrostly. A další letošní
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anomálie - koncem května, zhruba o měsíc dříve, než bývá obvyklé, začala
houbařská sezóna. Houbaři tvrdí, že rostou především hřiby. V tomto měsíci se na
Zubřině, od Chodského hradu směrem k Havlovicům objevilo několik divokých
kachen s hejny sotva vylíhlých kachňat. Po silných deštích, kdy hladina Zubřiny
několikrát vyplnila téměř celé koryto, většina kachních hejn zmizela. Jejich
obdivovatelé se pak delší dobu dohadovali, zda zmizení kachen s káčaty má na
svědomí velká voda nebo nějací dravci.

ČERVEN
Červnem končí první pololetí co do počasí dosud poněkud atypického roku.
Ani šestý měsíc z toho není výjimkou. Už v prvních dnech měsíce nastoupilo teplé
počasí, bylo polojasno, teploty mezi 18 až 24 °C. V sobotu 7. června nebylo na
obloze ani mráčku, teplota vystoupala až na 27 stupňů, v následujících třech
dnech se bezmračná obloha udržela, v dalších dnech pak bylo polojasno a denní
teploty už měly hodnoty tropické, od 30 do 33 stupňů. Od pondělí 9. května začaly
teploty opět na mnoha místech atakovat historická maxima, v Praze například
nebylo takové teplo od roku 1885. Vedra vrcholila v úterý 10. června, kdy jsme
odpoledne ve městě naměřili 35 °C. Ochlazení přišlo v noci ze středy 11. na čtvrtek
12. 5., kdy teploty začaly klesat, nejprve na příjemných 24 °C, v následujícím týdnu
se pak udržovaly mezi 20 až 24 °C. Český hydrometeorologický ústav konstatoval,
že vedra v České republice překonala i teploty, které v té době zaznamenali
v Thajsku. Tropické počasí přineslo řadu problémů astmatikům, kardiakům a také
občanům vyšších věkových kategorií. I v našem městě jsme v těchto dnech slyšeli
častěji houkat záchranky a ordinace lékařů se plnily pacienty s obtížemi z vedra.
Odborníci doporučovali při vedrech nezanedbávat pitný režim a pravidelně hlavně
hodně pít. Prodejny elektro ve městě potvrdily rostoucí zájem spotřebitelů
o klimatizace a různé ventilátory.
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Poslední týden v měsíci se teploty zpočátku pohybovaly mezi 20 až 23°C,
zajímavý teplotní skok jsme prožili ve druhé polovině týdne, když v pátek bylo
denní maximum 22 °, v sobotu odpoledne nám teploměry ukazovaly 28 °C a
v neděli při celodenním dešti pouhých 17 °C. Ani tyto skoky lidskému zdraví příliš
nesvědčí, lidé všech věkových kategorií si v těchto dnech stěžovali na časté bolesti
hlavy a pocit únavy.

ČERVENEC
Počasí v první polovině července bylo typické letní v rozmezí příjemných 21
až 27°C, polojasno s občasným deštěm. Od pátku 18. do neděle 20. července jsme
opět zažili tři tropické dny s teplotami 31 - 33 °C. V další týdnu se teploty vrátily na
hodnoty 23 - 27 °C, polojasno s občasnými dešťovými přeháňkami. Domažlice
v tomto měsíci postihl dvakrát přívalový déšť, naštěstí nenadělal žádnou větší
škodu.

SRPEN
Po teplejším začátku měsíce, kdy se teploty v sobotu a v neděli 2. a 3. 8.
vyšplhaly až na 30 °C se denní teploty až do konce srpna pohybovaly mezi 18 až 24
°C. Výjimkou byly pátek 8. až neděle 10. srpna,
kdy rtuť v teploměrech opět atakovala 30 °C.
V neděli pršelo a nad Domažlicemi přešla slabá
bouřka. V neděli 10. srpna byl Měsíc v úplňku
(19:08), ale také současně v nejtěsnějším přízemí
letošního roku (356 896 km), což jsme mohli
pozorovat jako velmi jasný úplněk. Úkaz vynikl
zejména při srovnání s nejmenším letošním
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úplňkem z 16. ledna. Rozdíl průměru přepočítaný na plochu kotoučku Měsíce je
neuvěřitelných 30%. Mimořádně veliký měsíc jsme přes značnou oblačnost mohli
pozorovat i v našem městě.

ZÁŘÍ
Až do soboty 20. září se teploty udržovaly na velmi příjemných 20 - 24
stupních. Výjimkou byly tři dny 11., 12., a 13. září (čtvrtek - sobota), kdy pršelo, a
teploměry ukazovaly 17 °C. Zajímavý klimatický jev jsme zažili v neděli 7. září. V 16
hodin odpoledne začalo nad městem bouřit a bouřka trvala bez přestání asi tři
čtvrtě hodiny. Meteorologové zahrnují takové delší bouřky do kategorie „málo
pohyblivé bouřky“. Tento druh bouřky postihl podle meteorologů 7. září západní
části Česka, které ovlivňovala mělká brázda nižšího tlaku vzduchu. Po celé toto
období občas pršelo, u nás ne tolik, ale například sousední Tachovsko postihly
silné přívalové deště. V sobotu 20. září začaly denní teploty mírně klesat, po celý
den drobně pršelo, déšť provázel chvílemi silnější vítr. Stejné počasí bylo i v neděli
21. září. Následující pondělí byla nejvyšší denní teplota 16 stupňů, opět pršelo,
foukal nepříjemný vítr, který se kolem 16 hodiny změnil na velmi silný. V 16.50
přihnal bouřku, doprovázenou přívalovým deštěm. Liják to byl silný a patrně
vydatně pršelo i v okolí, protože hladina Zubřiny málem vyplnila celé koryto, do
večera ale opět poklesla. V úterý 23. září klesly denní teploty ještě o dva stupně, až
na 14 stupňů a tato teplota vydržela až do soboty 27. září, kdy denní teploty opět
mírně stouply. V úterý a ve středu (23. a 24. 9) jsme zaznamenali první letošní
přízemní mrazíky, když ranní teploty poklesly až na -2 °C. V posledním zářijovém
týdnu byly ráno mlhy a s nimi všudypřítomný smog.
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ŘÍJEN
Až do středy 22. října bylo říjnové počasí vcelku vlídné s denními teplotami
v rozmezí 13 až 19 stupňů, s občasným deštěm a ranními mlhami. Ve středu 22.
října poklesla denní teplota o celých osm stupňů, z 15 ° v úterý na 7 °C ve středu.
Pokles teploty provázel vítr, který následujícího dne ráno ještě zesílil. Denní
teploty se pak až do konce října pohybovaly v rozmezí 6 - 9 °C. Tak tentokrát
rozhodně ze strnišťat příliš nefoukalo. Ostatně, kde vzít i ta strnišťata, když na
polích místo obilí a brambor, které tu rostly kdysi a plně zajišťovaly obživu pro
naše předky, vyséváme v míře přehojné řepku, solární panely a všechny možné
supermarkety.

LISTOPAD
Listopad zobrazovali dřívější kreslíři jako měsíc, kdy už se země halí do
první sněhové pokrývky. Letošní listopad vypadal tak, jako kdyby spíš mělo začít
jaro. Svatý Martin rozhodně na bílém koni nepřijel. Kde by ho také vzal, když na
jeho svátek (11. listopadu) naměřily teploměry ve městě přes den 13 °C a časně
ráno 11 °C. Po celou první půli listopadu se denní teploty pohybovaly mezi osmi až
patnácti stupni, což je na listopad teplo vskutku mimořádné. První listopadový
týden bylo jasno až polojasno, následující týden se zatáhlo. Ve čtvrtek 11.
listopadu se zatáhlo tak dokonale, že šero bylo po celý den, přes celý den se
muselo svítit. Pod mrakem pak už zůstalo až do konce měsíce, zvlášť tmavými dny
byly 26., 27., 28. listopad, kdy se opět celý den svítilo. V posledním listopadovém
týnu poklesly denní teploty na pět až tři stupně, čímž se přece jen poněkud
přiblížily k normálnímu listopadovému počasí. Noční teploty poklesly až k -1,
v posledním listopadovém dnu byla po ránu námraza. Meteorologové označili
první tři listopadové týdny za extrémně teplé a celkově teploty v listopadu za
nadnormální, nad dlouhodobým průměrem. Celkově podle odborníků provází
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letošní podzim nezvykle teplé počasí, které dokázalo poplést i přírodu. Listí ze
stromů opadávalo pomalu a některé druhy stěhovavých ptáků ještě v listopadu
neodletěly na jih. Na mnoha místech Česka začaly kvést šeříky, v Domažlicích jsme
mohli zaznamenat, že kvetou fialky.

PROSINEC
V prvních třech prosincových dnech se denní teploty držely na nule. 1. a 2.
prosince byla ještě ráno námraza, v úterý 2. prosince ráno přivítal naše město
první sníh. V dalších dnech, až do 11. prosince bylo zamračeno, denní teploty se
pohybovaly mezi 0 až +4 stupni. Ve čtvrtek 11. prosince vál po celý den silný vítr
s dešťovými přeháňkami. Vítr ustal až během dopoledne následujícího dne.
Naštěstí příliš škod nenadělal, přinesl ale oteplení, už v sobotu 13. prosince bylo
přes den až 9 °C. Stejná teplota byla i následující dva dny, pak teploty opět klesly.
To jsme zaznamenali v našem městě. Ve středních a východních Čechách a na
Moravě byly teploty ještě vyšší. Teploty o víkendu 13. a 14. prosince se podle
Českého hydrometeorologického ústavu pohybovaly až sedm stupňů nad
dlouhodobými průměry a odkazovaly spíše na přelom března a dubna. V dalším
týdnu jsme zažili opět dva mimořádně teplé dny, ve čtvrtek 18. prosince bylo přes
den 7 °C a v pátek 19. prosince dokonce 10 °C. Toto na prosinec nezvyklé teplo
přinesl přechod teplé fronty přes naše území. Teplé byly i další dny, v úterý 23.
prosince bylo opět 10 °C. Na Štědrý den bylo polojasno, přes den 5°C, totéž na Boží
hod. Až na Štěpána se ochladilo na pravé zimní teploty a začalo mrznout. V sobotu
27. prosince bylo po celý den - 1 °C, sněžilo. Sněžilo i po zbylé prosincové dny,
teploty ve všech čtyřech dnech poklesly na -5 °C. Ale co naplat, o bílých Vánocích
jsme si opět mohli nechat jen zdát.
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Byl to, co do počasí, opravdu zvláštní rok, ten rok 2014. Některé prognózy
dokonce odhadují, že byl vůbec nejteplejší v novodobé historii. Jak ukazují poslední
léta, budeme si asi, my lidé, i příroda kolem nás, muset zvyknout, že se s klimatem
něco děje. Ale - nic nového pod sluncem. Ono takových změn už bylo i v novodobé
historii světa i naší země dost a dost. Stačí si jen přečíst některé staré kroniky.

Jeden dávný myslitel už před více než dvěma tisíci let napsal:

„Co se dálo, bude se dít zase, a co se dělalo, bude se znovu
dělat; pod sluncem není nic nového. Je něco, o čem lze říci: Hleď, to je
cosi nového? I to bylo v dávných dobách, které byly před námi. Nelze
podržet v paměti věci minulé; a ani budoucí, které nastanou,
nezůstanou v paměti těch, kteří budou potom.“
Bible, kniha Kazatel, Český ekumenický překlad

Jak se zdá, platilo to tehdy, platí to i dnes.
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Impulzy
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Dvě úmrtí
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Přílohy kronikářského zápisu 2014
příloha č. 1:
Domažlický zpravodaj č. 1 - 12
celkem 12 čísel
příloha č. 2:
- zápisy ze zasedání zastupitelstva města č. 36 - 43, 1 - 3
celkem 11 zápisů
- Závěrečný účet města Domažlic 2014
příloha č. 3:
 Matriční zpráva 2014
 Statistika občanů města 2014
 Počty cizinců 2014
 Ustavení Městské rady seniorů města Domažlice
 Sbor dobrovolných hasičů
 DTS Domažlice
 Výroční zápis městského centra sociálně rehabilitačních služeb
 Plzeňská diakonie - služby v Domažlicích
 Městské kulturní střediska
 Městská knihovna
 Galerie Dorka
 Jednota Orla
 Církev československá husitská
příloha č. 4:
 Jeselské zařízení
 2. MŠ Domažlice
 Mateřská škola Domažlice
 Základní škola Komenského 17
 Základní škola praktická
 Gymnázium J. Š. Baara Domažlice
 Vyšší odborná škola, obchodní akademie a Střední zdravotnická škola
 Základní umělecká škola
 Dům dětí a mládeže DOMINO
příloha č. 5:
 Volby do Evropského parlamentu
 Hlasovací lístky
 15 ex. představování kandidátů
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příloha č. 6:
Komunální volby
 1 sada hlasovacích lístků
 Volby - výsledky voleb - databáze ČSÚ:


jednotlivé volební strany
jednotlivé kandidátky
zvolení zastupitelé
1 x ANO
2 x ČSSD
3 x Domažlice a okolí
4 x KDU - ČSL
4 x KSČM
1 x ODS
2 x Pirátská strana
2 x Sdružení pro město Domažlice
1 x TOP 09

Volební propagace a programy:

příloha č. 7:
Svazy a spolky




















Český svaz bojovníků za svobodu
Svaz PTP
Městská rada seniorů
Svaz tělesně postižených
Svaz postižených civilizačními chorobami
Svaz neslyšících a nedoslýchavých
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých
Revma liga v ČR, klub Domažlice
Centrum pro zdravotně postižené
ČSČK
ZO Českého zahrádkářského svazu
Český kynologický svaz, ZKO 1
Český rybářský svaz
AC Domažlice
Wolfs Domažlice
Sněhaři Domažlice
Sportovní klub Rokyta
SK Bomber Domažlice
Klub českých turistů

příloha č. 8:
Kalendárium - kultura
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Pěvecký sbor Čerchovan - autor L. Schirová
Kulturní léto 2014
Serie pohlednic nakladatelství Resonance k osvobození: Domažlice,
Hostouň, Kdyně, Holýšov, Klenčí, Klatovy - celkem 6 pohlednic
Pozvánky:
Výstavy v Galerii bratří Špillarů - Martin Dokoupil: Themes
- Milada Hynková: Loutky, Aradeekor
- Rezidenční pobyty AiC
Výstavy V. Siky v Plzni a v Pocinovicích
Výstava Jany Hruškové PROMĚNY v Senátu PČR v Praze
Výstava v Chodském hradu: Když zavoní les
Veletržní noviny - CHS 2014

příloha č. 9:
Kalendárium - různé






Tříkrálová sbírka 2014 - plakátek
Udělení pamětní medaile Zdeňkovi Procházkovi - pozvánka
Úmrtní oznámení pí Schwippelové
Evropská noc vědců
Výstražný plakátek policie

příloha č. 10:
Různé podnikatelské nabídky:



Domažlický servis - číslo duben - až prosinec, celkem 9 ex.
Různé nabídky a oznámení - 27 ex.
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