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Tento kronikářský zápis za rok 2013 je psán oboustranně na papíru
formátu A4. Má celkem 236 (slovy dvě stě třicet šest) číslovaných stran
a 2 (slovy dvě) strany nečíslované.
Schváleno:
Zastupitelstvo města Domažlice na svém 9. zasedání, které se konalo
dne 17. 6. 2015, usnesením č. 415 schválilo kronikářský zápis za rok
2013.

JUDr. Zdeněk Novák

Ing. Miroslav Mach
starosta města

místostarosta města
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ÚVODEM
Rok 2013 přinesl naší zemi a všem jejím občanům řadu změn. Dvěma
nejdůležitějšími událostmi byly první přímá volba prezidenta republiky v lednu
a pád vlády premiéra Petra Nečase v červnu, po kterém následovaly v říjnu
předčasné volby. Obě události se samozřejmě dotkly i obyvatel našeho města.
Při prezidentské volbě Miloš Zeman na Domažlicku výrazně porazil ve
2. kole prezidentských voleb svého soupeře Karla Schwarzenberga. Získal tu
60,6 procenta hlasů. V samotných Domažlicích odevzdali voliči Miloši Zemanovi
o 11 % hlasů více než jeho protikandidátovi. Ukázalo se, že pravdu měli ti
pozorovatelé a komentátoři dění kolem volby prezidenta, kteří před druhým
kolem tvrdili, že Karlu Schwarzenbergovi dávají hlas městští intelektuálové a
Miloši Zemanovi venkov.
Pád

vlády Petra

Nečase

(ODS) předznamenala

nespokojenost

s neutěšenou hospodářskou situací země. Meziroční i mezičtvrtletní propad
tuzemské ekonomiky v prvním kvartále roku výrazně překonal odhady
mnohých analytiků. Ti předpokládali přetrvávající potíže, ovšem ne v takové
míře.

Mezičtvrtletně už totiž dopadly hůř podle dostupných údajů

zveřejněných evropským statistickým úřadem Eurostat jen Estonsko (-1 %) a
Kypr (-1,3 %). Tyto potíže se dávaly do souvislosti s úspornými opatřeními
Nečasovy vlády, která jimi hospodářský růst částečně podvázala, a to jí
samozřejmě na popularitě nepřidalo. Poslední ranou premiérovi i vládě byl pak
skandál kolem šéfky Nečasova kabinetu Jany Nagyové, se kterou předseda
vlády udržoval více než služební vztah. Důsledkem toho všeho byla demise
vlády Petra Nečase, ustavení úřednické vlády Jiřího Rusnoka, rozpuštění
Poslanecké sněmovny a říjnové předčasné parlamentní volby. Až nečekaná
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důvěra, kterou v nich dostalo hnutí ANO podnikatele a miliardáře Andreje
Babiše, byla pádným důkazem skutečnosti, že lidé si už opravdu přejí nějakou
změnu. Celostátně, v Plzeňském kraji i v našem městě se hnutí ANO umístilo na
druhém místě, hned po ČSSD. Po volbách se dlouho dohadovala a nemohla
dohodnout koalice ČSSD, ANO a KDU - ČSL, do nového roku jsme tak vstupovali
stále s úřednickou vládou.
Poněkud bouřlivý rok 2013 je za námi a teprve budoucnost ukáže, zda
jeho události byly pro republiku a její občany záporem nebo vykročením lepším
směrem.
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I. OBYVATELSTVO
POHYB OBYVATELSTVA
K 31. 12. 2013 v Domažlicích trvale žilo
Z toho mužů
žen

10 447 občanů
4 976
5 471

Město oproti roku předchozímu zaznamenalo o 25 občanů méně.
Počty občanů jednotlivých městských částí:
Týnské předměstí
Hořejší předměstí
Bezděkovské předměstí
Dolejší předměstí
Město (historická část)
Havlovice

4 172 občanů
2 601
2 001
626
867
180

Mírný úbytek občanů zaznamenalo Hořejší, Týnské a Bezděkovské předměstí,
v historickém jádru, na Dolejším předměstí a v Havlovicích občanů přibylo.
Počet občanů Domažlic za posledních pět let:
rok:
počet občanů:
2009
10 572
2010
10 534
2011
10 454
2012
10 472
2013
10 447

Věkové složení občanů v roce 2013 (ve srovnání s rokem 2012)
Počet mužů a žen do 50 let věku
6208 (6 271)
od 50 do 60 let věku
1393 (1 446)
od 60 do 70 let
1518 (1 459)
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od 70 do 80 let
od 80 do 90 let
od 90 do 100 let
nad 100 let věku

830
434
63
1

(794)
(443)
(58)
(1)

Nejstaršímu domažlickému muži je 94 let
Nejstarší ženě je 101 let
Průměrný věk Domažličanů je 41,71 let (v loňském roce to bylo 41,44 let)
Srovnání průměrného věku občanů města za posledních pět let:
Rok:
2009
40,68 let
2010
40,93 let
2011
41,19 let
2012
41,44 let
2013
41,71 let

Nově narození
V roce 2013 se narodilo 113 nových občanů města (jejich matky měly trvalý
pobyt v Domažlicích). Z toho bylo 52 chlapců a 61 dívek.
Nejčastější jména dětí narozených v roce 2013
hoši:
Jan
Petr
Jakub
Filip

dívky:
Sára
Eliška
Lucie
Natálie

Zemřelí:
V roce 2013 zemřelo celkem 111 občanů města.

Počet sňatků: 58
Počet rozvodů: 41
Cizinci, žijící ve městě:
K 31. 12. 2013 bylo na území města hlášeno k pobytu:
což proti roku předchozímu představuje pokles o:
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663 cizinců
69 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.

S cizinci měly Domažlice k 31. 12. 2013

11 110 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)
Podle údajů, zveřejňovaných Českým statistickým úřadem v prvním čtvrtletí
roku 2014, příjmy domácností v roce 2013, ve srovnání s rokem 2012, poklesly.
Poklesla totiž průměrná mzda, valorizace důchodů byla okleštěna na minimum,
změny v sociální oblasti citelně zasáhly některé skupiny příjemců dávek, hlavně
invalidy a osoby, vyžadující stálou péči. Ekonomové uvádějí jako jeden
z hlavních negativních faktorů stavu životní úrovně zvyšování daně z přidané
hodnoty (DPH). Růst příjmů nepokryl růst cen základních životních potřeb potraviny, drogerie, bydlení, včetně energií, které především zvýšení DPH
nepříznivě ovlivnilo. Celkově se tedy v roce 2013 životní úroveň středně a
nízkopříjmových skupin obyvatelstva, což je většina obyvatel země, snížila.

PRŮMĚRNÁ HRUBÁ MĚSÍČNÍ MZDA V ČESKÉ REPUBLICE
(Roční průměr)
Rok 2011

26 211 Kč
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Rok 2012
Rok 2013

27 055 Kč
26 591 Kč

(Zdroj: ČSÚ, Veřejná databáze/Práce, sociální statistiky/Práce a mzdy/Průměrná hrubá měsíční
mzda)

Statistici ovšem upozorňují, že zhruba dvě třetiny pracujících pobírají mzdu pod
ročním průměrem. Ten totiž podle nich výrazně ovlivňují i nejvyšší příjmy platy manažerů a podobně.

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

2011
135,16

2012
132,04

2013
157,82

vejce slepičí čerstvá 10 ks

25,83

31,55

28,06

hovězí zadní bez kosti

192,94

210,62

213,51

vepřová pečeně s kostí 1 kg

104,48

110,26

119,94

chléb konzumní kmínový 1 kg

22,21

23,42

21,86

konzumní brambory 1 kg

10,20

12,37

18,35

pšeničná mouka hladká 1 kg

11,68

12,91

12,68

rýže loupaná dlouhozrnná 1 kg

34,12

33,34

35,12

těstoviny vaječné 1 kg

35,53

36,58

40,13

mléko polotučné pasterované 1 litr 19,12

19,23

21,23

cukr krystalový 1 kg

24,46

23,79

23,79

Eidam cihla (sýr)

134,00

133,10

170,33

mrkev 1 kg

13,02

14,74

18,58

papriky 1 kg

48,58

56,58

63,19
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jablka konzumní 1 kg

25,52

30,69

26,91

Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ, kraje

Oficiální data přímo o našem městě nejsou k dispozici, z vlastního sběru
kronikářky z různých potravinářských prodejen ve městě lze doložit (paragony),
že ceny potravin u nás se stále drží těsně na hranici nebo mírně nad hranicí
celokrajského průměru. Například v prodejně COOP v Kozinově ulici stála
pětadvaceti deková kostka jihočeského másla MADETA v průměru 44 Kč. 1 kg
másla tedy vyšel na 176 Kč. Toto máslo je ovšem nejdražší, existují i másla
levnější, samozřejmě s nižším obsahem tuku, někdy jde doslova o máslové
„náhražky“. Rostoucí ceny potravin řeší rodiny i u nás různými způsoby. Jedni
nakupují v Německu, druzí nakupují jen ve slevách. Svědčí o tom například
čtvrteční, každý týden se opakující, návaly před Kauflandem - Kaufland vždy na
čtvrtek vyhlašuje nové slevy. Záleží i na tom, v jaké prodejně se potraviny
nakupují, protože ceny se prodejna od prodejny liší, mírně sice, ale přece.
Zmiňovaná prodejna COOP patří ve městě k těm nejdražším.
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II. MĚSTSKÁ SPRÁVA
Zasedání zastupitelstva města
Úvodní část každého zastupitelstva je věnována povinným procedurálním
bodům, kterými jsou: ustanovení mandátové komise, zpráva mandátové
komise, schválení programu jednání, volba návrhové komise a volba
ověřovatelů zápisu. Vlastní jednání zastupitelstva pak zahajují, rovněž
pravidelně při každém zastupitelstvu, zpráva kontrolního výboru o plnění
usnesení zastupitelstva města (ZM), zpráva zástupce rady města o činnosti rady
města (RM) a zápisy z jednání výborů. Dále se zastupitelstvo zabývá převážně
ekonomickými otázkami a majetkoprávními věcmi – pozemkovou držbou,
nemovitostmi, rozpočtovými opatřeními, dotacemi a podobně. V závěru
zastupitelstva v bodě „Různé“ je pak dána možnost zastupitelům i občanům
města vznášet dotazy, připomínky a přání k činnosti městské správy.
Ke každému bodu vlastního jednání probíhá vždy presentace na připraveném
plátně a předkladatel návrhu bod ve stručnosti objasní.

Úplné zápisy ze zasedání jednotlivých zastupitelstev, včetně
usnesení, jsou přílohou tohoto kronikářského zápisu, jsou uloženy
spolu s kronikou. Badatelé v nich mohou najít přesný sled programu
zastupitelstev a podrobnosti o jednotlivých projednávaných bodech.

25. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 30. ledna 2013 od 16 hodin, malý sál MKS
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Přítomno 16 členů zastupitelstva.
Vybráno z jednání:
- zastupitelstvo souhlasilo s realizací projektu „Revitalizace sídliště
Kozinovo pole“ a schválilo zajištění předfinancování a spolufinancování
realizace tohoto projektu v rámci rozpočtu města Domažlice

26. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 27. února 2013 od 16 hodin, malý sál MKS
Přítomno 16 členů zastupitelstva.
Vybráno z jednání:
- Zastupitelstvo vyslechlo informaci o záporném vyjádření Národního
památkového ústavu v Plzni k dostavbě památníku na Baldově a
rozhodlo v záměru dostavby i přes nesouhlas památkářů pokračovat

27. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

středa 27. března 2013 od 16 hodin, malý sál MKS
Přítomno 18 členů zastupitelstva.
Vybráno z jednání:
- Zastupitelstvo zvolilo Mgr. Janu Terelovou, bytem Domažlice, Janáčkova
491, přísedící Okresního soudu v Domažlicích

28. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 24. dubna 2013 od 16 hodin, malý sál MKS
Přítomno 19 členů zastupitelstva.
Vybráno z jednání:
- Zastupitelstvo stanovilo rozdělení organizací a společenství města na
místostarosty takto:
Mgr. Karel Štípek: Zš Komenského 17, ZŠ praktická, ZŠ a MŠ Msgre B.
Staška, Mateřská škola, jeselské zařízení, MKS, ZUŠ, DTS Domažlice,
Správa sportovních zařízení města, DDM Domino
Ing. Vítězslav Brody: Plavecký bazén a ubytovna, Městské centrum
sociálně rehabilitačních služeb - domov pro seniory, Domažlická správa
nemovitostí, Domažlické městské lesy, Městská knihovna B. Němcové
29. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 22. května 2013 od 16 hodin, malý sál MKS
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Přítomno 16 členů zastupitelstva.
Vybráno z jednání:
- Zastupitelstvo schválilo poskytnutí finančních příspěvků z grantů

30. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 19. června 2013 od 16 hodin, malý sál MKS
Přítomno 16 členů zastupitelstva.
Vybráno z jednání:
- Zastupitelstvo schválilo závěrečný účet města Domažlic za rok 2012

31. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 28. srpna 2013 od 16 hodin, malý sál MKS
Přítomno 16 členů zastupitelstva.
32. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 25. září 2013 od 16 hodin, malý sál MKS
Přítomno 16 členů zastupitelstva.
Vybráno z jednání:
- Zastupitelstvo vzalo na vědomí rezignaci Romany Richterové, bytem
Mánesova 536 na funkci člena kontrolního výboru ZM
- Zastupitelstvo zvolilo veřejným hlasováním členem kontrolního výboru
Antonína Vlčka, Chrastavická 244, Domažlice

33. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 23. října 2013 od 16 hodin, malý sál MKS
Přítomno 19 členů zastupitelstva.

34. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

středa 20. listopadu 2013 od 16 hodin, malý sál MKS
Přítomno 19 členů zastupitelstva.
Vybráno z jednání:
- Zastupitelstvo zvolilo přísedícími okresního soudu:
Jana Nováka, bytem Benešova 12
Václava Beštu, bytem Máchova 141
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Vlastimila Sladkého, bytem Havlovice 19
Stanislava Vajganta, bytem Kozinova 372

35. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 18. prosince 2013 od 16 hodin, malý sál MKS
Přítomno 17 členů zastupitelstva.

15

III. HOSPODAŘENÍ MĚSTA
Kompletní závěrečný účet Města Domažlice za rok 2013 (tabulky, grafy) je
přílohou této kroniky a je uložen společně s protokoly ze zasedání zastupitelstva
města.
Komentář k Závěrečnému účtu Města Domažlice za rok 2013
Závěrečný účet obsahuje údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2013,
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 2013 a výsledek
přezkoumání hospodaření města za rok 2013, které provedla auditorská firma
HZ Plzeň s.r.o.
Plnění rozpočtu Města Domažlice k 31. 12. 2013
Rozpočet města Domažlice na rok 2013 byl schválen zastupitelstvem města
Domažlice dne 27. 3. 2013 s celkovými příjmy ve výši 296,360.600 Kč a výdaji ve
výši 310.875.970,-Kč, saldem rozpočtu -14.535.370,- Kč.
Změnami rozpočtu v průběhu roku, na základě rozpočtových opatření,
schvalovaných radou města a zastupitelstvem města, byl schválený rozpočet
upravován.
Skutečné příjmy za rok 2013 dosáhly výše 270.665.429,- Kč, což představuje
83,3 % upraveného rozpočtu.
Skutečné výdaje za rok 2013 dosáhly výše 299.122.333,- Kč, což představuje
84,2 % upraveného rozpočtu.
Saldo příjmů a výdajů za rok 2013 je ve výši -28.456.904,- Kč.
Financování za rok 2013 je ve výši 28.456.904,- Kč. Ve financování jsou
zahrnuty splátky úvěru na výstavbu Domova pro seniory, splátky úvěru na
výstavbu kanalizace v Havlovicích, splátka úvěru na Rozvoj služeb
eGovernmentu ORP Domažlice, splátky úvěru na projekt Čistá Berounka,
splátky kontokorentního úvěru, změna stavu prostředků na účtech města,
čerpání přijatých úvěrů, a to na financování závěrečné faktury projektu Čistá
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Berounka. Zateplení objektů MŠ Zahradní, MŠ Michlova, ZŠ a MŠ Msgre B.
Staška.
Saldo příjmů a výdajů je výsledkem bankovního plnění rozpočtu z pohledu
finančních toků za příslušné účetní období. Vykázané saldo hospodaření je
kryto čerpáním přijatých úvěrů a stavem finančních prostředků na účtech
města.
Příjmy rozpočtu za rok 2013
Skutečné příjmy za rok 2013 dosáhly výše 270.665.429,- Kč , což představuje
83,3 % upraveného rozpočtu příjmů.
Daňové příjmy dosáhly v roce 2013 výše 163.492.523,- Kč, což představuje
102,1 % 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 2013
výše 122.822.530,- Kč, což představuje ve srovnání s rokem 2012 zvýšení
o 28.572.160,- Kč (nárůst zaznamenaly všechny sdílené daně, nejvíce DPH
zvýšení o 11.210.000,- Kč, příjmy z loterií zvýšení o 7.600.000,- Kč, DPFO ze
závislé činnosti zvýšení o 5.000.000,- Kč).
Nedaňové příjmy dosáhly v roce 2013 výše 46.221.933,- 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 2013 projevily příjmy z pronájmu
pozemků ve výši 16.000.000,- Kč, z pronájmu nemovitostí ve výši 24.000.000,Kč, přijaté sankční platby ve výši 3.100.000,- Kč, příjem z parkovacích automatů
a karet ve výši 5.200.000,- Kč.
Kapitálové příjmy dosáhly v roce 2013 výše 8.521.640,-Kč. Ve výši kapitálových
příjmů se projevilo nerealizování prodeje nemovitostí v obytné zóně Na Bábě.
Kapitálové příjmy zejména zahrnují příjmy z prodeje bytů ve výši 3.700.000,- Kč.
V kapitálových příjmech je zařazeno proúčtování dotace za rok 2013 na akci
Čistá Berounka ve výši 3.580.000,- Kč.
Přijaté transfery (dotace) celkem dosáhly v roce 2013 výše 52.429.330,- Kč,
z toho neinvestiční dotace byly ve výši 41.143.000,- Kč, investiční dotace byly ve
výši 11.286.000,-Kč.
Dotace na investice zahrnují dotaci pro rok 2013 na zateplení objektu ZŠ a MŠ
Msgre B. Staška ve výši 2.360.550,- Kč, dotaci na zateplení objektu MŠ Zahradní
ve výši 1.046.780,- Kč, na zateplení objektu MŠ Michlova ve výši 1.581.000,- Kč,
na projekt Rozvoj služeb eGovernmentu ORP Domažlice ve výši 5.014.000,- Kč,
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na varovný monitorovací systém ve výši 298.760,- Kč, na realizaci akce
Domažlice- vrt HV01 ve výši 200.030,- Kč, na projekt Naučná stezka Baldov ve
výši 80.000,- Kč, na projekt cykloturistiky Chodský květ ve výši 80.000,- Kč a na
další etapu rozšiřování metropolitní sítě ve výši 500.000,- Kč.
Z neinvestičních dotací je významnou položkou dotace ze státního rozpočtu –
souhrnný vztah k rozpočtům obcí ve výši 22.693.200,- Kč. Dalšími dotacemi jsou
dotace ze státního rozpočtu na zajištění činností v oblasti sociálně právní
ochrany dětí ve výši 2.338.000,- Kč, dotace poskytované dle lesního zákona ve
výši 1.402.000,- Kč, dotace na financování regionálních funkcí knihoven ve výši
974.000,- Kč. Dále je zde zařazena dotace pro základní školu praktickou
z projektu EU Peníze školám ve výši 243.500,- Kč. Do neinvestičních dotací jsou
dále zařazovány neinvestiční příspěvky od obcí ve výši 175.200,- Kč
(veřejnosprávní smlouvy) a převod z hospodářské činnosti do rozpočtu ve výši
11.000.000,- Kč.
Výdaje rozpočtu za rok 2013
Skutečné výdaje rozpočtu dosáhly v roce 2013 výše 299.122.333,- Kč, v tom
kapitálové výdaje byly ve výši 116.601.000,- Kč, běžné výdaje 182.500.000,- 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 zejména realizací investiční akce Čistá
Berounka ve výši 41.300.000,- Kč, realizací projektu zateplení objektů MŠ
Zahradní a Michlova, objektu ZŠ a MŠ Msgre B. Staška ve výši 16.000.000,- Kč,
výstavbou v obytné zóně Na Bábě ve výši 10.000.000,- Kč, rekonstrukcí
křižovatky Havlíčkova, Jiráskova, Hruškova ve výši 3.400.000,- Kč. Realizované
investiční akce jsou uvedeny v přiložené tabulce.

Peněžní fondy města
Město zřizuje tyto peněžní fondy - stav finančních prostředků k 31.12. 2013
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Fond oprav vodárenské infrastruktury
Fond rozvoje bydlení
Sociální fond
Fond pro obnovu a rozvoj bydlení

174.180,- Kč
505.910,- Kč
42.500,- Kč
4.031.030,- Kč

Zůstatek finančních prostředků města
K 31. 12. 2013 je zůstatek finančních prostředků města celkem 17.571.458,- Kč
(zůstatek k 1. 1. 2013 byl 20.342.165,- Kč).
Účetní výkazy Města Domažlice k 31. 12. 2013
Rozvaha k 31. 12. 201 3
Celková hodnota aktiv a pasiv k 1. 1. 2013
Celková hodnota aktiv a pasiv k 31. 12. 2013

3.110.249.272,- Kč
3.151.217.867,- Kč

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2013
Výsledek hospodaření města dle výkazu zisku a ztráty je zisk ve výši
62.934.795,- Kč, v tom je v hlavní činnosti zisk ve výši 56.291.917,- Kč,
v hospodářské činnosti zisk ve výši 6.642.877,- Kč. Hospodářská činnost města
je součástí rozpočtu města a zahrnuje správu bytů a nebytových prostor.
Přijaté a dosud nesplacené úvěry
V roce 2013 město přijalo dlouhodobý úvěr od ČSOB a.s. na realizaci akce
Zateplení objektů MŠ Zahradní, Michlova, ZŠ a MŠ Msgre B. Staška ve výši
22.300.000,- Kč. Splatnost úvěru je do 09/2015. Dále byl přijat úvěr od
Komerční banky a.s. na předfinancování závěrečné faktury projektu Čistá
Berounka ve výši 6.5000.000,- Kč, se splatností do 06/2014.
V roce 2013 město splatilo dlouhodobý úvěr na výstavbu Domova pro seniory
ve výši 45.000.000,- Kč a úvěr na předfinancování projektu Rozvoj služeb
eGovernmentu ORP Domažlice ve výši 4.460.000,- Kč.
Dále město v roce 2013 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. 2013 je 10.238.652,- Kč
- úvěr od ČSOB a.s. na realizaci projektu Čistá Berounka (úvěr ve výši
40.000.000,- Kč, se splatností do 11/2017). Zůstatek úvěru k 31. 12. 2013 je
38.367.200,- Kč.
V roce 2013 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. 2013 je 24.982.860,- Kč, zůstatek kontokorentního úvěru
v Komerční bance k 31. 12. 2013 je 19.694.910,- Kč.
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Finanční vypořádání přijatých dotací
Přehled všech dotací, které město obdrželo ze státního rozpočtu nebo
z rozpočtu Plzeňského kraje a které podléhají finančnímu vypořádání, je uveden
v přiložených tabulkách.

Finanční příspěvky a dary poskytnuté z rozpočtu
V roce 2013 byly z rozpočtu města poskytnuty neinvestiční příspěvky v celkové
výši 12.116.000,- Kč, z toho největší položku tvoří dotace neziskovým
organizacím ve výši 9.700.000,- Kč. Investiční příspěvky byly poskytnuty ve výši
41.375.960,- Kč, jedná se o investiční příspěvek DSO Povodí Berounky na
realizaci projektu Čistá Berounka.
Hospodaření organizací zřízených nebo založených městem
Hospodaření organizací zřízených nebo založených městem Domažlice tj.
příspěvkových organizací a obchodních společností je uvedeno v přiložených
tabulkách.
Přezkoumání hospodaření města za rok 2013
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 2013
jsme nezjistili chyby a nedostatky.
Dle § 10 odst. 2 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření
územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění
nebyla zjištěna žádná rizika, která by měla negativní dopad na hospodaření
územního celku města Domažlice v budoucnosti.
V Domažlicích dne 26. 5. 2014
Ing. Alena Kučerová, vedoucí finančního odboru

INVESTIČNÍ AKCE ROKU 2013
(Podrobnosti o jednotlivých akcích viz tabulka ze Závěrečného účtu Města
Domažlice za rok 2013 v příloze tohoto zápisu)
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Čistá Berounka
PD revitalizace zeleně na hřbitově
Hřbitov – kolumbárium
OZ Na Bábě - RD, bytový dům
Rekonstrukce mostů Havlovice
Křižovatka Havlíčkova, Jiráskova, Hruškova
Máchova ul.
PD Vrbova ul.
Rekonstrukce mostu MO1 Havlovice
Sídliště Šumava
PD Chodská ul.
PD lávka L03, most MO9
PD chodník do Havlovic
Chodník Havlovice
Tovární - parkování
PD parkoviště ul. Kosmonautů 68
Lávka U Kocoura
PD cykl. Pod mostem- ul. Kozinova
PD chodník Kozinova
PD lávka Branská
Vrbova ul. Přeložka trafostanice
VO Čerchovská
Protierozní opatření
PD Panský rybník
Stadion Střelnice – atletická dráha
Stadion Střelnice- sektor pro vrh koulí
Stadion Střelnice – trampolína
Rybník Babylon- molo
Babylon- herní prvky
PD park Masarykova ul.
Rybník Babylon
Rekonstrukce plaveckého bazénu
Havlovice - vodovod
Havlovice - kanalizace
Rekonstrukce pivovaru
Rekonstrukce WC ZŠ Komenského 17
Rekonstrukce MKS
Obytná zóna Havlovice
Digitalizace kin
Rekonstrukce ul. Žižkova
VO Jindřichova, Císlerova
PD rybník u Pasečnické cesty
ZŠ Msgre Staška - radiátory na chodbě
Plynofikace bytového domu Msgre B. Staška
Zkapacitnění Zubřiny
Zateplení ZŠ a MŠ Msgre B. Staška
Poldr u Petrovické cesty
Poldr P1 Havlovice
Revitalizace sídliště 17. listopadu II. etapa
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Kompostárna
Domažlice - vrt HV 01
Dopravní hřiště
Projekt bezbariérové město
Vodní nádrže Na Cihelně
Zateplení MŠ- Zahradní ul.
Zateplení MŠ - Michlova ul.
MKS - světlík
Rekonstrukce jeslí Benešova ul.
Zateplení budovy MěÚ - KB
Zateplení MŠ Palackého ul.
Modernizace učeben ZŠ Komenského
Cyklostezky - projekt Chodský květ
Cyklostezky- Chodský květ PD etapa U1 a U2
Revitalizace sídliště Kozinovo pole
Zateplení penzion Baldovská

Vysvětlivky zkratek: PD = projektová dokumentace, VO = veřejné osvětlení
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IV. MĚSTSKÁ ZAŘÍZENÍ
Městský úřad
Městský úřad měl k 31. 12. 2013 celkem
z toho: úřednická místa
neúřednická
obslužný personál

104 zaměstnanců
95 zaměstnanci
6 zaměstnanců
3 zaměstnanci

11 odborů, 11 vedoucích odborů
1 tajemník MěÚ
K zásadním organizačním změnám v rámci úřadu nedošlo, počet vedoucích
úředníků se nezměnil.
K 31. 1. 2013 byl na MěÚ Domažlice ukončen projekt Optimalizace řízení
lidských zdrojů, na který domažlická radnice získala dotaci z ministerstva vnitra.
Se závěrečnými výstupy z výše uvedeného dotačního projektu bylo v průběhu
měsíců února a března seznámeno vedení města.
Rada města Domažlice dne 1. 10. 2013 na své 81. schůzi stanovila nový
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).
Došlo k posílení oboru sociálních věcí a zdravotnictví v oblasti sociálně právní
ochrany dětí o dvě pracovnice.
(pro kroniku zapsala Hana Klufová)

Jednotlivé odbory městského úřadu a jejich úřední hodiny
(převzato z městských webových stránek)

23

Odbor pro projednávání přestupků
U Nemocnice 579
Podatelna
U Nemocnice 579
Odbor správy majetku
nám. Míru 1
Odbor finanční
nám. Míru 1
Odbor výstavby a územního
plánování
nám. Míru 1
Odbor kancelář starosty
nám. Míru 1
Pondělí: 7.30 – 12.00 12.30 – 17.00
Úterý: 7.00 – 11.30 12.00 – 15.15
Středa: 7.30 – 12.00 12.30 – 17.00
Čtvrtek: 7.00 – 11.30 12.00 – 15.15
Pátek: 7.00 – 11.30 12.00 – 14.00

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

Odbor správní
U Nemocnice 579
7.30 – 12.00 12.30 – 16.30
7.30 – 11.30 12.00 – 14.00
7.30 – 12.00 12.30 – 16.30
7.30 – 11.30 12.00 – 14.00
zavřeno

Odbor životního prostředí
U Nemocnice 579
Odbor obecní živnostenský úřad
U Nemocnice 579
Pondělí: 7.30 – 12.00 12.30 – 17.00
Úterý: 7.00 – 11.30 12.00 – 15.15
Středa: 7.30 – 12.00 12.30 – 17.00
Čtvrtek: 7.00 – 11.30 12.00 – 15.15
Pátek:
zavřeno
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
U Nemocnice 579
Pondělí: 7.30 – 12.00 12.30 – 17.00
Úterý: 7.30 – 11.30 12.00 – 14.00
Středa: 7.30 – 12.00 12.30 – 17.00
Čtvrtek: 7.30 – 11.30 12.00 – 14.00
Pátek:
zavřeno

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

Odbor dopravy
U Nemocnice 579
7.30 – 12.00 12.30 – 16.30
7.30 – 11.30 12.00 – 14.00
7.30 – 12.00 12.30 – 16.30
7.30 – 11.30 12.00 – 14.00
zavřeno
Pokladna
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Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

U Nemocnice 579
7.30 – 12.00 12.30 – 16.30
7.30 – 11.30 12.00 – 14.00
7.30 – 12.00 12.30 – 16.30
7.30 – 11.30 12.00 – 14.00
7.30 – 11.30 12.00 – 13.00

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

Pokladna
nám. Míru 1
8.00 – 12.00 12.30 – 16.30
7.30 – 11.30 12.00 – 14.00
8.00 – 12.00 12.30 – 16.30
7.30 – 11.30 12.00 – 14.00
7.30 – 11.30 12.00 – 13.30

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

Matrika
nám. Míru 1
8.00 – 12.00 12.30 – 17.00
zavřeno
8.00 – 12.00 12.30 – 17.00
8.00 – 11.30 12.30 – 14.00
8.00 – 11.30 12.30 – 14.00

Podatelna
nám. Míru 1
Pondělí:
7.30 – 17.00
Úterý:
7.00 – 15.15
Středa:
7.30 – 17.00
Čtvrtek:
7.00 – 15.15
Pátek:
7.00 – 14.00

Město Domažlice je zřizovatelem organizačních složek:
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Domažlice
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Havlovice
Městská policie

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

Město Domažlice je zřizovatelem obchodních společností:
Domažlická správa nemovitostí, spol. s r.o.
Domažlické městské lesy spol. s r.o.
Správa sportovních zařízení města Domažlice spol. s r.o.

Technická a sportovní zařízení
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ DOMAŽLICE
JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Sbor dobrovolných hasičů Domažlice je občanské
sdružení (podobně jako např. Zahrádkáři, Včelaři atd.),
působící na úseku požární ochrany. V našem městě existuje již 130 let. Hasičské
hnutí, které začalo psát historii hasičů ve městě, bylo mezi prvními, kdo se
v našem státě přihlásili k této dobrovolné práci. Členové organizace zajišťují
požární dozor při různých akcích, které se ve městě konají: Chodské slavnosti,
maturitní plesy v MKS Domažlice, plesy, divadla, koncerty a jiné veřejné akce.
Součástí SDH je “Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce“ (JSDHO), jejímž
zřizovatelem je podle zákona město, ve kterém JSDHO působí. Podle velikosti
města (počtu obyvatel, podniků s nebezpečnými technologiemi, atd.) je
domažlická JSDHO zařazena do kategorie JPO III. Členové jednotky působí
v jednotce dobrovolně, při svém dalším „civilním“ zaměstnání a v případě
vyhlášení poplachu (v našem městě sirénou PO, sirénami CO, systémem AMDS
a SMS zprávou na mobilní telefon každého člena) se musí neprodleně dostavit
do hasičské zbrojnice. Jednotka musí vyjet k události do 10 minut od vyhlášení
poplachu. V jednotce působí 19 členů což je plný početní stav daný zákonem.
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Jednotka je především určena pro město Domažlice a okolní obce dle
hasebního plánu.
velitel JSDHO — Miloslav Mathauser
zástupce velitele JSDHO — Martin Jurčo
velitel družstva JSDHO — Josef Jírovec
Zdeněk Mleziva
Tomáš Kohel
vedoucí strojník — Petr Svoboda
strojník - Luboš Mleziva
Tomáš Böhm
Martin Böhm
Josef Böhm
Jiří Němec
Miloš Paroubek
Josef Böhm
technik JSDHO — Michal Strejc
hasičI: Lukáš Forst, František Šubrt St., František Šubrt ml., Luděk Mleziva, Petra
Plzeňská
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Domažlice disponuje:
- Cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 Ti 85 a CAS 25 K Liaz
- Velitelským automobilem Škoda Forman
- Technickým automobilem Avia
- Evakuačním autobusem Karosa
Vedení sboru, které se schází pravidelně každý měsíc, je složeno z devíti
představitelů, volených na čtyři roky a tří členů revizní rady, kteří dohlížejí na
hospodaření sborů.
starosta SDH Václav Konopík

předseda revizní rady — Tomáš Kohel

místostarosta SDH Luboš Mleziva
člen revizní rady — Martin Böhm, Michal Strejc
jednatel SDH Josef Jírovec
velitel JSDHO - Miloslav Mathauser
zástupce velitele JSDHO - Martin Jurčo
hospodář - Zdeněk Mleziva
vedoucí mládeže + kronikář - Tomáš Böhm
členové výboru SDH — Petr Svoboda, Petr Ouřada

K 1. 1. 2014 měla členská základna Sboru dobrovolných hasičů
Domažlice 101 členů (74 dospělých a 27 dětí). Součástí sboru je družstvo
Soptíků, které pracuje při Mateřské škole 4, Zahradní Domažlice pod vedením
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Petra Ouřady, Ludmily Šotové, Vlasty Machtové a Aleny Jurčové. Dále má sbor
družstvo mladých hasičů, 2 sportovní družstva mužů, jedno družstvo žen a
jedno družstvo veteránů. Soutěžní družstva během roku absolvují různé
soutěže

a

memoriály,

které

se

konají

v

domažlickém

okrese.

Sbor je také vlastníkem několika historických technických prostředků,
mimo jiné staré myklačky a parní stříkačky, které jsou k vidění v Postřekovském
hasičském muzeu. Již od roku 2010 pracují hasiči na restaurování a uvedení do
funkčního stavu parní stříkačky, což se za nemalých finančních prostředků a
díky

úsilí

domažlických

členů

a

hasičů

z

SDH

Postřekov

daří.

K aktivitám sboru během roku patří koncem měsíce dubna postavení
májky na domažlickém náměstí. Začátkem měsíce května pořádá sbor v našem
městě oslavy svátku patrona hasičů svatého Floriána, kterých se účastní mnoho
sborů z okolí našeho města. Oslavy, která má několikaletou tradici, se účastní i
hasiči z partnerského města Furth im Wald. V rámci reprezentace města pořádá
sbor netradiční soutěž ve výstupu na šikmou domažlickou věž, která je
dominantou našeho města. Soutěž, které se účastní závodníci z Německa,
Slovenska a Čech se koná už 10 let. Jejím rekordmanem je Antonín Rendl, který
na

dominantu

našeho

města

vystoupal

se

zátěží

za

76,89

sec.

V roce 2013 uspořádal sbor humanitární věcnou sbírku Povodně 2013.
Ohlas na sbírku a počet sborů, obcí I jednotlivců, kteří materiálně přispěli, velmi
mile překvapil. Po jejím skončení převezli členové sboru dary přímo na místo
poškozené

povodní‚

konkrétně

do

obce

Hřensko.

V uplynulém roce se sbor zúčastnil na pozvání tamních kolegů hasičů
oslav 135 let SDH Kout na Šumavě a oslav 150 let od založení sboru hasičů ve
Furth im Wald. Domažličtí hasiči a jejich technika nechyběli ani na oslavách
135 let od založení SDH Újezd a oslavě založení SDH Všeruby u Kdyně.
V rámci celoroční činnosti bylo pořádáno několik tematických výletů jak
pro děti, tak pro členy sboru. Dne 21. září 2013 se uskutečnil velmi zajímavý
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zájezd do hasičského muzea Zbiroh a do muzea na demarkační linii u Rokycan.
Dne 19. října 2013 proběhl zájezd do pivovaru Bernard Humpolec. Zajímavá
exkurze, spojená s malou ochutnávkou piva, skončila v podvečerních hodinách.
Koncem roku uspořádal sbor výlet do zrekonstruovaného Národního
technického muzea v Praze.
Členové výjezdové jednotky se pravidelně scházejí každé pracovní
pondělí od 9 hodin. V zimním období se školí v teorii a v jarním a letním období
aplikují znalosti v praxi při práci se svěřenou technikou. Pravidelně se účastní
školení, které pořádá HZS Plzeňského kraje, územní odbor v Domažlicích. Dále
v rámci výcviku cvičili záchranné práce na vodě a hašení požáru nebezpečného
odpadu na skládce Lazce. Kromě školení se jednotka zúčastnila i taktického
cvičení na únik čpavku v domažlické mlékárně a prověřovacích cvičení na požár
Základní školy v ulici Msgre B. Staška a požár Gymnázia J. Š. Baara v Pivovarské
ulici.
Během roku výjezdová jednotka zasahovala celkem u 43 událostí, z toho: 12 x
u požárů, 2 x planý poplach, 1 x únik nebezpečných látek, 10 x technická pomoc
a 18 událostí vlivem větrné smršti
- 07. 01. 201 3 - požár Chodského hradu - planý poplach
- 25. 01. 2013 - únik čpavku - zimní stadion
- 25. 01. 201 3 - požár rodinného domu v obci Stráži
- 11. 04. 2013 - požár nákladního vozidla silnice I. třídy Č. 26 u obce Újezd
- 13. 04. 2013 - požár vagonu rychlíku na trase Furth im Wald — Plzeň ve stanici
Domažlice
- 30. 04. 201 3 - požár nízké budovy — Bývalé garáže ČSAD ul. Švabinského
- 09. 06. 2013 - evakuace osob pomocí záchranného člunu -Podhájí u H. Týna
- 10. 06. 201 3 - vyjíždí jednotka k 10 zásahům Technické pomoci - odčerpaní
vody a odstranění následků povodní
- 28. 07. 2013 - požár pergoly v ul. Masarykova
- 29. 07.2013 - požár stájí v obci Stráž
- 04. 08. 2013 - technická pomoc- Vlivem větrné smršti jsme zasahovali celkem
u 18 událostí a to nejen v ulicích Domažlic ale i v obcích
Radonice, Nový Dvůr, Milavče a dále na železniční trati č. 180 na
trase Domažlice — Česká Kubice)
- 21. 08. 2013 - požár pole v obci Zahořany
- 28. 09. 201 3 - požár dřevěné chaty v ulici Hruškova
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- 06. 10. 2013 - požár nízké budovy v ulici Máchova
- 24. 10. 201 3 - požár ubytovny v obci Havlovice — Valcha

DTS DOMAŽLICE, příspěvková organizace
Ředitel Bc. Jaroslav Zavadil
Domažlické technické služby (DTS), příspěvková organizace se sídlem
Chrastavická 170, vznikly dne 1. 6. 2007. Zřizovatelem je Město Domažlice.
V čele společnosti stojí jako statutární orgán ředitel Bc. Jaroslav Zavadil.
V technických službách pracovalo v roce 2013 51 fyzických pracovníků
(přepočteno na plné úvazky). Organizace poskytovala v tomto roce zaměstnání
lidem, kteří pracovali v rámci veřejně prospěšných prací. Jednalo se o osm
pracovníků, jejichž pracovní náplní je úklid a čištění města. Na jejich mzdy
dostávají technické služby 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
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(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
Nově bylo ve druhém pololetí prováděno čištění kanalizačních vpustí.
Z celkového počtu 1387 kanalizačních vpustí vyčistili pracovníci technických
služeb 752 kanalizačních vpustí s koši.
Náklady na odstranění škod na stromové zeleni po bouřce dne 4. 8. 20 13 činily
242 564 Kč.
Náklady na odstranění naplavenin v ulicích Domažlic a komunikaci na Vavřinec
(9. - 11. 6. 2013) činily 54 182 Kč.
(zapsáno podle podkladů DTS)

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

Pohled na zimní stadion od jihu

Zimní stadion je pro město nesporně přínosem. Přes to se ale kolem něj
vyskytuje každým rokem řada problémů. Letos se s vedením stadionu dostali
do sporu hokejové kluby i občané. Hokejové kluby kritizovaly tající led,
neupravenou plochu, nepořádek v zázemí a další nedostatky. Vedení stadionu
zase nebylo spokojeno s dodržováním provozního řádu ze strany některých
týmů. Občané si pro změnu stěžovali na to, že pro soukromé bruslení je na
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stadionu vyhrazeno málo hodin. Co se týká rozdělení hodin, každému asi
vyhovět nelze. Technické problémy by však měly být odstranitelné.

DOMAŽLICKÉ MĚSTSKÉ LESY
Vedení organizace v roce 2013:
Ing. Jan Benda
jednatel
Ing. Josef Krutina
ekonom
Josef Černý
vedoucí technik — výroba
Ing. Josef Forst
vedoucí technik — ekonomika,
nastoupil 1. 7. 20 13. Je synem dlouholetého hajného p. Josefa Forsta, bytem
Nevolice
Kunešová Ludmila mzdová účetní
Matějusová Marta sekretariát
Fořt Radek
technik odbytu
Anderle Miroslav
městský hajný
Hú Dmout
Forst Josef
městský hajný
Hú Pasečnice
Fišr Václav
městský hajný
Hú Jámy
Skala Jan
městský hajný
Hú Bystřice
Zikmund Alexander městský hajný
Hú Čerchov

Letošní rok byl, co se týče událostí, pro organizaci zvlášť bohatý.
25. července navštívila Čerchov a Městské lesy vysoká církevní delegace v čele
s kardinálem Vlkem. Členy delegace byli dále biskup plzeňský Msgre František
Radkovský, arcibiskup olomoucký Msgre Graubner, biskup drážďanský a biskup
z jižního Rakouska. Delegace zhlédla značnou část městského lesního majetku a
vyjádřila se o něm pochvalně. V listopadu byl vyhledán v oblasti Bystřice
vánoční strom pro Vatikán a prostřednictvím Města Waldmünchen byl
transportován do Říma, kde byl za účasti představitelů našeho města a města
Waldmünchen slavnostně rozsvícen. Tato akce výrazně přispěla k propagaci
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městských lesů, lesního majetku města a v neposlední řadě regionu a celé
republiky.
I pokud jde o hospodaření společnosti, byl rok 2013 rovněž mimořádně
úspěšný. Značný podíl na hospodářském výsledku měla stále vysoká úroveň cen
dřeva. (pro kroniku zapsal Ing. Benda - upraveno)

ZÁCHYTNÁ STANICE PSŮ
Stanice je zařízením Města Domažlic a na jejím současném chodu se
podílí Městská policie Domažlice, Domažlické městské lesy s.r.o., odbor
životního prostředí Městského úřadu Domažlice a samozřejmě dobrovolníci.
Slouží pro dočasné umístění psů ztracených či opuštěných na území města
Domažlic včetně části Havlovice. Psům je poskytnuta náležitá chovatelská a
veterinární péče do doby, než se o ně přihlásí původní majitel. Nepodaří-li se jej
nalézt, jsou předáváni novým majitelům.
„Pes je schopen pro svého pána udělat velmi mnoho i nasadit za jeho
záchranu svůj vlastní život. A co děláme my, lidé, pro své čtyřnohé kamarády?
Setkáváme se se psy různě přivázanými (loni jich bylo 6), vyhozenými z aut (1
případ) nebo odebíranými z naprosto nevyhovujících podmínek (2 feny). Tak
jim někteří z nás oplácejí jejich bezmeznou lásku. 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. Rok 2013 byl, co
se týče provozu stanice, trochu jiným než roky předešlé. Poměrně velké výkyvy
byly v naplnění stanice (máme 6 kotců a 2 karantény). Buď jsme byli plni až
přeplněni (počátkem prosince bylo v naší péči dokonce 10 jedinců) nebo jsme
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se starali pouze o 2 až 3 psy, velice krátkou dobu měl Artur dokonce celý
prostor

stanice

na

běhání

pouze

pro

sebe

(asi

14

dní).

Počet přijatých psů na Valchu činil loni 50 jedinců (včetně 2 psích slečen
odebraných z nevhodných podmínek), počet odchycených psů Městskou policií
klesl na 45 (v roce 2012 jich bylo 68), z toho 24 tuláků bylo navráceno svým
páníčkům (v roce 2012 38 uprchlíků). Útěkář, který je prozatím neustále
rekordmanem (za rok 2012 4 útěky a v roce 2011 6 útěků) se loni moc
nevyznamenal a na svém kontě má pouze jedno vítězství. Jeden chlupáč byl
přivezen se zraněním (zřejmě jej srazilo auto), které přes poskytnutou
veterinární péči nepřežil. Vstříc radostným dnům v nové lidské smečce se od
nás vydalo 17 psích šťastlivců (v roce 2012 se poštěstilo 30 pejskům). Trochu
s obavami, jak to dopadne, jsme odváželi problematického a svérázného
postaršího pejska Šmudlu (u nás strávil více než rok) do nové rodiny. Starosti
byly zbytečné, Šmudla okamžitě a bez problémů (k našemu údivu) zapadl do
lidského i zvířecího kolektivu. Vysvětlení je jediné, jednoduše věděl, že je
„doma“. Taktéž Packa se dočkal paničky, která o něj starostlivě pečuje po
náročné operaci několikrát zlomené přední tlapky. Některé svěřence máme
téměř za rohem, jiní se těší z nových domovů o kousek dál za hranicemi a ti
nejodvážnější odcestovali až do daleké Ostravy.“ (Citace v uvozovkách převzata
z webových stránek stanice, autorka MVDr. Lucie Císlerová.)

Zařízení sociální péče
SLUNÍČKO DOMAŽLICE p.o.
(do 31. 12. 2013 Jeselské zařízení)
Michlova 565, 344 01 Domažlice

Během loňského kalendářního roku 2013 navštěvovalo zařízení 49 dětí.
Některé děti chodily denně, jiné podle potřeby rodičů jen několikrát v měsíci.
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Děti nastupovaly od září, nebo i v průběhu celého školního roku.
Pečovaly o ně tři dětské sestry, kuchařka a uklízečka, která zároveň prala.
Kontrolu zde provádí Krajská hygienická stanice. Dvakrát týdně docházejí
studentky a studenti ze Střední zdravotnické školy na odbornou praxi.
Z jeslí přecházejí děti do různých mateřských škol, podle přání rodičů.
Na konci kalendářního roku řešilo jeselské zařízení změnu zákona, kdy jesle
přestaly být zdravotnickým zařízením. Od roku 2014 jsou Sluníčko Domažlice,
příspěvková organizace města Domažlic podle předpisů pro školství. (pro kroniku
zapsala Šárka Strnadová - upraveno)
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CENTRUM SOCIÁLNĚ REHABILITAČNÍCH SLUŽEB — DOMOV PRO
SENIORY
Baldovská 638, Domažlice

Celý rok 2013 byl zaměřen na zkvalitnění plynulého denního provozu
všech pracovišť tohoto zařízení, pozornost směřovala k zajištění co největší
naplněnosti domova pro seniory a na rychlé obsazení bytů s pečovatelskou
službou.
U všech provozovaných objektů — Baldovská 638, Břetislavova 84 a
Prokopa Velikého 689 probíhala jejich běžná údržba. V provozu kuchyně se
v prvním pololetí roku uskutečnila plánovaná výměna kuchyňského robotu —
nový byl pořízen tak, aby mohly být použity variabilně jednotlivé díly
z původního robotu a starý robot byl ponechán jako rezerva. Provoz kuchyně je
pod stálou kontrolou, cena oběda pro strávníky činí 55 Kč, dietní strava 57 Kč.
Strava

je

pravidelně

denně

hodnocena

a

kontrolována.

V rámci aktivační činnosti obyvatel uspořádal Seniorský klub Baldovská
638 devatenáct přednášek, konalo se 36 akcí zařízení - mše, výlety seniorů, 8.
ročník setkání seniorů partnerských měst, proběhly tradiční akce pro seniory
/vernisáže

obrazů,

grilování,

oslavy

jubileí

a

podobně/.

V uplynulém období v zařízení opět probíhala praktická výuka učňů,
praxe se zde zúčastnili 4 studenti VOŠ v Domažlicích, účastnice rekvalifikačního
kurzu Úřadu práce a 1 medička lékařské fakulty v Hradci Králové.
V roce 2013 se zvýšil počet zájemců o zapůjčení kompenzačních
pomůcek - největší zájem je o elektrické polohovací postele Značný zájem je i
o toaletní židle, mechanické vozíky, vysoká chodítka, sedačky na vanu, nástavce
na WC a další. S ohledem na opětovné zpřísnění kritérií při získání kompenzační
pomůcky od zdravotní pojišťovny je o zapůjčení pomůcek trvalý zájem. Byla
rovněž využívána sociální služba - denní stacionář, určená seniorům a
zdravotně postiženým, kteří mají sníženou soběstačnost a jejichž situace
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vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Služby využívají trvale dva klienti.

Činnost pracoviště pečovatelské služby Břetislavova 84
Za období roku 2013 došlo k poskytování pečovatelské služby 182
aktivním klientům. Pečovatelky se starají o klienty v jejich domácnosti. Letos
získaly 27 nových klientů a u stávajících klientů rozšiřují nabídku poskytovaných
pečovatelských úkonů. V objektu je poskytována další péče — dochází sem
kadeřnice a kosmetičky, probíhá zde praktická výuka učňů. V rámci začlenění
seniorů do společenské činnosti bylo uspořádáno 10 přednášek a
15 společenských akcí s občerstvením /z toho 1 výlet a 2 posezení na zahradě/.

Činnost pracoviště Reha — centrum pro zdravotně postižené,
Kozinova 236
V roce 2013 probíhal kurz výuky práce na počítačích pro začátečníky,
zúčastnilo se ho celkem 7 zájemců. Kurz dokončilo všech 7 účastníků. V učebně
se provádí vyučování základních prací včetně internetu a celá výuka je
přizpůsobena především potřebám a možnostem seniorů a zdravotně
postižených.
V tomto roce průběžně pokračovalo půjčování kompenzačních pomůcek,
byly uzavírány smlouvy na pronájem a prodlužovány smlouvy na delší dobu.
Zájem o zápůjčky ze strany klientů a jejich rodinných příslušníků je trvalý. Ve II.
pololetí roku byl zakoupen výkonný elektrický vozík, zejména pro klienty s větší
hmotností.
V Reha - centru je poskytována informační a poradenská činnost jak
klientům, kteří žijí ve svých domácnostech v terénu, tak i klientům městského
domova pro seniory. Prostory centra jsou také i nadále využívány dle platných
smluv a vnitřních pravidel organizacemi zdravotně postižených. I tato činnost
probíhá pravidelně. Prioritou centra zůstává ovšem poskytování kvalitních
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služeb v oblasti půjčování, oprav a rozšiřování sortimentu kompenzačních
pomůcek a zajišťování informací pro klienty, kteří tyto pomůcky potřebují.

Provoz nového domova pro seniory,
Prokopa Velikého 689
Řešení závad na budově probíhá pravidelně a plynule dochází
k jejich odstraňování /např. oprava dlažby na vnitřní podestě, výměna
nefunkčních nouzových světel, oprava špatně usazených a tím i nefunkčních 13
dveří, vytmelení popraskaných spár, upevnění vnitřních parapetů a podobně/.
Bylo rovněž provedeno odstranění nánosu a zelených usazenin na venkovní
skleněné terase - skla byla opatřena ochranným nátěrem, který zabraňuje
vytváření přírodních usazenin, a tím i ničení skleněného povrchu venkovní
pergoly. Provoz nového domova pro seniory byl v uplynulém období zaměřen
na poskytování péče o klienty, rovněž došlo k zajištění plné obsazenosti
jednotlivých pracovních pozic a ke stabilizaci personálního obsazení.
Pobytová služba je trvale poskytována 60 klientům a v případě možnosti
je okamžitě doplňována klienty z odlehčovací služby. Odlehčovací služba
zaznamenala velkou změnu — dobře se zavedla a je u klientů oblíbená (někteří
se několikrát do roka na přechodnou dobu vracejí) a všech 10 míst je
permanentně obsazeno nebo jsou klienti objednáváni na určitý termín.
Odlehčovací službu využilo na přechodnou dobu 13 klientů. Do denního
stacionáře dochází 2 klienti - každý I x v týdnu. Celkem je zapsáno 56 žadatelů,
kteří požadují umístění. Obsazenost lůžek dělala v roce 2013 101,9 %‚ což je
téměř maximální využití kapacity. (Převzato z Výroční zprávy zařízení, zpracované Mgr.
Venuší Klimentovou - kráceno, upraveno)
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Městská kulturní zařízení
MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO
Náměstí Míru 51
Ředitel Mgr. Kamil Jindřich
Městské kulturní středisko (MKS) je doslova hybnou silou
kulturního života města. Každoročně připravuje bohatý a
různorodý kulturní program, který dokáže uspokojit milovníky
všech žánrů a občany všech věkových kategorií. Stručně se dá
říci, že bez MKS se v Domažlicích neobejde žádná větší kulturní událost. Přehled
akcí, pořádaných kulturním střediskem, je zahrnut v Kalendáriu. Tím ovšem
činnost MKS není zdaleka vyčerpaná.
Každý rok od října pořádá MKS jazykové kurzy (angličtina, němčina,
francouzština) pro začátečníky, mírně pokročilé a pokročilé. Jsou otevírány
podle zájmu a počtu uchazečů v jednotlivých skupinách. Na jaře a na podzim
připravuje kulturní středisko kurz společenské výchovy a tance pro mladé,
podle zájmu i taneční pro dospělé.

Kulturní středisko zaštiťuje činnost místního amatérského divadelního
souboru, fotoklubu a kroužku esperanta.

Kroužek esperanta
vznikl zhruba před 35 léty. Počet jeho členů se v různých letech měnil (10-15
osob). Celosvětově známým esperantistou byl Vuk Echtner, který se věnoval
hlavně práci pro esperantisty-slepce. Už několik roků funguje tento kroužek
pod Městským kulturním střediskem. V současnosti chodí na pravidelné
schůzky 8 až 10 esperantistů. Scházejí se vždy ve středu v 15.30 hodin v MKS.
Ve vstupní hale MKS má kroužek nástěnku. Každoročně se jeden nebo dva
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členové zúčastňují konference Českého esperantského svazu (ČES), který má
sídlo ve Svitavách. Letos se konference ČES konala v říjnu v Nymburku

Ochotný divadelnický spolek Karel
je ve městě znám nejen svými „autorskými divadelnickými kusy“. Bez jeho
zpěvohry Vypečená vánoční suita (autor Josef Kuneš, výprava Igor Šlechta) si
snad už ani neumíme představit domažlickou předštědrovečerní vánoční
atmosféru u stromečku na náměstí.

Ochotný divadelnický spolek Karel v Horšovském Týně - převzato z webových stránek
Karla

Fotoklub Domažlice,
působící pod MKS, má velmi dlouhou tradici. Byl založen v padesátých létech a
jeho zřizovatelem se stalo Městské kulturní středisko. Za dobu trvání fotoklubu
se v něm vystřídalo několik desítek amatérských fotografů. Před čtyřmi roky
nastal zásadní obrat v do té doby stagnující činnosti fotoklubu. Vedoucím
fotoklubu se stal Mgr. Václav Hruška a pod jeho vedením se klub rozrostl na
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dnešních více jak dvacet členů. Obohacením činnosti klubu byl příchod
studentek Gymnázia J. Š. Baara, které úspěšně reprezentují školu v soutěži na
stránkách časopisu Foto – Video. Vedoucím gymnazistů je Mgr. Petr Matějka.
Fotoklub pořádá každoročně v době konání Chodských slavností výstavu prací
svých členů. Z vystaveného souboru asi 200 fotografií pak vybírá soutěžní
kolekce pro mapové okruhy Blatenská růže, Turnovský okruh a Nekázanku.
Fotoklub také organizačně zajišťuje současný, 46. ročník MO Nekázanka.
Pod městským kulturním střediskem působí rovněž kino Čakan, které
v letošním roce prošlo rozsáhlou rekonstrukcí, letní kino a tiskárna. Čakan začal
po roce náročných stavebních a technických úprav 20. října promítat „ve zcela
novém

kabátě“.

Digitalizované

kino

přilákalo

před

několikanásobně vyšší počty návštěvníků než před přestavbou.

Statistika návštěvnosti kina za rok 2013
měsíc

počet návšť.

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.

počet návšť.
671
455
384
289
166
1389
1757
1400
173
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stříbrné

plátno

říjen 1.-14.

127

listopad

0

prosinec

240
7051

celkem

jen 24.

nehrálo
se
nehrálo
se

MĚSTSKÁ KNIHOVNA BOŽENY NĚMCOVÉ (MěKBN)
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. 2013: 12, z toho odborných 10
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.
SLUŽBY KNIHOVNY

a) v oblasti knihovnictví a bibliografie








doplňování, zpracování, zpřístupnění a ochrana fondů odborné a krásné
literatury, časopisů, AV dokumentů a jiných pramenů a dokumentů
informační a bibliografické služby
meziknihovní výpůjční služby
reprografické služby
informatika (výchova mládeže k užívání služeb knihovny)
kulturně vzdělávací akce pro veřejnost
provozování pobočky v Havlovicích

b) v oblasti regionálních fondů




doplňování fondů regionální literatury, novin a časopisů
budování regionálních databází a jejich zpřístupňování veřejnosti
poskytování regionálních informací
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účast na budování nadregionálních informačních databází

c) v oblasti informačních služeb








zpracování dokumentů a informací do elektronických databází
využívání databází pro poskytování služeb a jejich zpřístupňování
veřejnosti
vydavatelská činnost (periodické bibliografické soupisy, propagační
materiály, přehledy atd.), vydávání neperiodických informací ve smyslu
zákona č. 37/1995 Sb.
zprostředkování informací z vnějších informačních zdrojů, zejména
informací ze státní správy a samosprávy,
umožnění přístupu k informacím na internetu, ke kterým má knihovna
bezplatný přístup
využívání vnějších informačních zdrojů k poskytování informací
zpřístupňování těchto zdrojů veřejnosti

d) v oblasti výkonu funkce pověřené knihovny







budování výměnných fondů a poskytování výměnných souborů
poskytování odborné pomoci při revizích knihovních fondů
v obsluhovaných knihovnách (na vyžádání)
poskytování metodické a praktické pomoci při zpracování statistických
výkazů
poskytování průběžných konzultací, rad i pomoci při zavádění ICT
pořádání školení, seminářů a porad pro pracovníky obsluhovaných
knihoven
poskytování dalších nevymezených služeb, jež lze považovat za plnění
regionálních služeb

STATISTIKA KNIHOVNY
Knihovní fond celkem knihovních jednotek:
z toho
- fond městské části
- OKS
Celkem
- knihy
- AV dokumenty
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109 753
82 964
26 789
105 065
4 688

Z knižního fondu:
naučná literatura
beletrie

42 208
62 857

Přírůstek celkem :
Úbytek celkem :

4 356
3 885

Počet exemplářů docházejících periodik :

66 titulů

V tomto roce přestala knihovna odebírat z finančních důvodů denní tisk vyjma
regionálního (Domažlický deník, Nové Domažlicko). Toto omezení bylo
kompenzováno nabídkou přístupu do databáze Anopress z PC stanice umístěné
přímo v čítárně a rozšířením nabídky časopisů.
Výpůjčky celkem :
naučná literatura dospělým
beletrie dospělým
naučná literatura dětem
beletrie dětem
AV dokumenty
elektronické dokumenty
ostatní dokumenty
z toho výpůjčky časopisů

105 321
23 978
48 876
1 837
9 617
843
4 008
6
16 187

Meziknihovní výpůjční služba ( MVS) celkem:
našich čtenářů
kladně vyřízeno
z jiných knihoven
kladně vyřízeno
Čtenáři celkem:
Z toho - dospělí
- děti do 15 let

298
140
133
158
153
2 438
1 778
660

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

50 911
20 277
5 215
201
4 917
5 728
5 890
881
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Elektronické služby:
návštěvníci webové stránky knihovny
výstupy z on-line katalogu
vstupy do katalogu z prostor knihovny
vstupy do katalogu mimo knihovnu
vstupy do výpůjčního protokolu z knihovny
vstupy do výpůjčního protokolu mimo knihovnu
vstupy do databází Anopress
stažené digitální dokumenty z Anopressu

56 782
150 524
9 112
7 066
72
732
433
3 780

Bibliograficko informační služba:
Doplňování regionálních databází:
analytický popis
regionální autority a události
Publikační činnost
Počet zodpovězených on-line dotazů

3 513
9
3
239

Školení pro veřejnost-internetová studovna

9

(Vybráno z Výroční zprávy knihovny za rok 2013 zpracované Bc. Lenkou Schirovou. Kulturní
akce knihovny viz KALENDÁRIUM.)

Kulturní zařízení jiných zřizovatelů a soukromá
MUZEUM CHODSKA
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

celookresní, netýká se tedy jen města.
Akce pro veřejnost města - výstavy, přednášky 2013 viz Kalendárium
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je

Při muzeu působí Galerie bratří Špillarů.
V tomto roce uspořádala galerie 6 výstav (viz Kalendárium) Všechny
výstavy propagovala pozvánkami i články v místním tisku (Domažlický deník,
Domažlicko), v krajských novinách (Plzeňský deník, mF) a v Českém rozhlase
Plzeň. Jedna výstava byla propagována článkem v celostátním časopise Ateliér
Galerie se každoročně věnuje výtvarné výchově dětí, toto její působení
pozitivně hodností všichni zainteresovaní pedagogové. Děti se na hodiny
v galerii těší, zajímají je.
V rámci doprovodných programů uspořádala galerie ve spolupráci
s klubem seniorů při Sokole Domažlice výtvarnou soutěž pro děti domažlických
základních škol na téma: Nejkrásnější dárek, který jsem dostal od dědečka a
babičky.
V Galerii bratří Špillarů se konaly také přednášky pro dospělé, beseda
s redaktory Literárních novin a křest knihy Květy bez vůně (viz Kalendárium)
Všichni žáci prvních i druhých stupňů škol, včetně škol středních, měli
prohlídky komentované, stejně tak jako všechny skupiny dospělých – komentář
poskytl osobně vedoucí galerie.
Ve spolupráci s Domem dětí DOMINO pořádala galerie vzdělávací
pořady a tvůrčí dílny. Jeden typ programů byl pořádán ve spolupráci se ZUŠ JJ
Domažlice
Vedoucí Galerie bratří Špillarů poskytoval po celý rok průběžně
konzultace majitelům k doneseným výtvarným dílům. Dojednal také dary pro
Muzeum Chodska - obraz Josefa Strnada a bustu Karla Kuneše
Prostřednictvím internetu i osobně byly poskytovány odborné
konzultace studentům různých druhů škol i veřejnosti na téma bratři Špillarové
a vybraní výtvarní umělci.
Tvůrčí dílny: celkem osm dílen
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- V březnu se uskutečnily dvě tvůrčí dílny pro děti ZŠ na téma Velikonoční
kohoutek s Domem dětí Domino. Jedna tvůrčí dílna byla pořádána na stejné
téma také pro Praktickou základní školu v Domažlicích.
- V prosinci byly pořádány tři vánoční tvůrčí dílny. Téma stromeček a ozdoby
(ryba, zvonek) s Domem dětí Domino Dvě vánoční tvůrčí dílny byly pořádány i
pro Praktickou základní školu se stejným tématem.
Výukové vzdělávací programy pro děti:
- V lednu byl pořádán vzdělávací výukový program s videofilmem a kreslením
ve spolupráci se ZUŠ JJ Domažlice (s Janou Šlechtovou a Igorem Šlechtou) na
téma: Děti-umění-pohádka – pořádáno celkem šestkrát.
- Ve spolupráci s Domem dětí DOMINO proběhl v dubnu výukový program na
téma Dětští spisovatelé a ilustrátoři. Měl celkem pět repríz.
- V květnu se konal výukový program na téma Výtvarné postupy a techniky –
také pětkrát.
- V říjnu byl pořádán výukový program s videofilmem a kreslením na téma
Večerníček, nejoblíbenější program tří generací – opět pětkrát.
- V listopadu připravila galerie program s videofilmem a kreslením na téma
Smaragdové ostrovy (pohádky Indonésie a ilustrace v knize). I tento program se
pětkrát opakoval. Celkem tak v galerii proběhlo v tomto roce 26 vzdělávacích
programů.
Příměstské tábory – tvůrčí dílny, konané ve spolupráci s DOMINEM:
V červenci se uskutečnila první tvůrčí dílna na téma Svět zvířat, v srpnu se
konala druhá na téma Cirkus.

(za Galerii bratří Špillarů zapsal Václav Sika)

GALERIE DORKA
Soukromá prodejní galerie
Kostelní 1
Vlastník JUDr. Jiří Šuchman
V roce 2013 Galerie DORKA zvažovala svou další
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existenci. Poté, kdy radnice uvažovala o odstranění schodiště vedoucího ke
galerii, v tomto roce přišla s návrhem rekonstrukce Kostelní ulice, který by
provoz galerie výrazně zkomplikoval, ne-li znemožnil. Věnovali jsme mnoho
času a energie tomu, abychom realizaci tohoto projektu zabránili. Vady
projektu vedly nakonec ke stažení žádosti o vydání stavebního povolení, a tak
galerijní provoz prozatím bude možný.
Připravený výstavní plán jsme realizovali. Uspořádali jsme opět osm
výstav včetně SALONU, který rekapituluje uplynulý rok. Vystavili jsme práce
Aleny Dostálové, dosud známé pouze jako kreslířky, jejíž pozůstalost ale
zahrnuje několik tisíc zajímavých obrazů, včetně podmaleb na skle. Boris Jirků,
jeden z nevýznamnějších současných výtvarníků, u nás uspořádal v pořadí již
třetí výstavu. Miroslav a Michal Malinovi, otec a syn, na společné výstavě
představili své poslední práce, další společnou výstavu instalovala skupina
CORPORA S, jejíž všichni členové už u nás vystavovali i samostatně. Nové práce
z Uherského Hradiště přivezl kmenový autor galerie sochař Zdeněk Tománek.
Mimořádná výstava, o kterou projevila zájem evropská sklářská muzea i
přední muzeum skla v americkém Corningu byla věnována profesoru Jiřímu
Harcubovi. Tento sklář světového významu bohužel v průběhu přípravy výstavy
zemřel, o čemž referovaly všechny významné sdělovací prostředky. Kromě
Harcubových proslulých rytin byly vystaveny i práce jeho německé žačky, paní
Ursuly Merker.
Posledním vystavujícím v roce 2013 byl Michal Singer, jehož výtvarný
projev je v posledních letech (a do budoucna jistě i zůstane) skutečnou událostí.
Výstavní sezónu jsme uzavřeli SALONEM, na který přijíždějí příznivci galerie
z mnoha míst České republiky i ze zahraničí.
(za galerii Dorka zapsal Jiří Šuchman - kráceno)
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IV a - Církve a náboženská sdružení ve městě
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST DOMAŽLICE
Farář P. Miroslaw Gierga
(Údaje tohoto zápisu jsou převzaty z webových stránek farnosti)

Patrně největší událostí v životě farnosti byla instalace skleněného
basreliéfu Nanebevzetí Panny Marie v kapli sv. Barbory arciděkanského
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chrámu. Basreliéf, který je dílem sklářské výtvarnice Vladimíry Tesařové,
autorem nasvícení je profesor Jiří Černý, posvětil v sobotu 18. května plzeňský
biskup Msgre František Radkovský. (viz Kalendárium - květen 2013. Foto převzato
z webových stránek farnosti.)

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.
Sportovně založení členové farnosti se scházejí každé úterý vpodvečer
v tělocvičně Základní školy Komenského 17, kde hrají fotbal a volejbal. I letos se
družstvo farnosti zúčastnilo VII. fotbalového turnaje Biskup CUP, uskutečnila se
také 2. farní olympiáda.

Zahájení Tříkrálové sbírky: vzadu za koledníky: Miroslaw Gierga (vlevo), starosta města Ing.
Miroslav Mach (uprostřed) a Msgre František Radkovský (vpravo). Foto převzato z webových
stránek farnosti

Ve dnech 5. - 7. ledna probíhala v Domažlicích 13. Tříkrálová sbírka.
Tříkrálovým koledníkům požehnal biskup František Radkovský. Malí i větší
koledníci vybrali ve městě 70 580 korun. Vybrané peníze byly určeny pro
Domov

svatého

Vavřince

v

Meclově,
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Volnočasový

klub

Duha

pro

handicapované, Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni v Havlovicích a
Azylový dům v Domažlicích.

JEDNOTA ORLA Domažlice
Náčelnice Marie Maňasová
Místostarostka: Anna Černá - Procházková
Sekretář: Ing. Petr Jankovec
Orelské rodiny tráví společné zimní i letní dovolené, pro děti pořádají
spolu s farním úřadem ples s maskami.
Členové Jednoty sportují každé úterý v tělocvičně ZŠ Komenského 17 a
na hřišti. Druhou sobotu v říjnu pořádá Orel pochod Kozinovo krajem.
Každý rok se koná besídka k svátku matek. V říjnu vzpomínají členové
Orla výročí napadení a usmrcení svého člena Vojtěcha Reta ze Stráže obrany
státu. Navštěvují místo, kde v roce 1938 k této události došlo a k Retovu
pomníčku kladou květiny. Orel se také pravidelně účastní oslav 5. května a
28. října.
Pro děti připravuje Orel každoročně vánoční nadílku, letos dostaly stolní
hry pro děti předškolního a školního věku. Děti členů Orla účinkovaly v příběhu
o narození Ježíška. Představení se konalo na Štědrý den na náměstí.
(pro kroniku zapsala Marie Maňasová)

NÁBOŽENSKÁ OBEC CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ VE STODĚ
se sídlem: 339 01 Klatovy, Dukelská 438/III
farářka Lenka Palčovičová
Náboženská obec Církve československé husitské ve Stodě má
v Domažlicích svoji diasporu. Věřící se zde scházejí ke slyšení slova Božího ve
sborovém domě Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Domažlicích
vždy první neděli v měsíci a o velkých svátcích. V červenci roku 2010 byl
dosavadní farář Tomáš Procházka pověřen službou v Plzni - západ a do
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Náboženské obce Stod byla ustanovena farářka Lenka Palčovičová z Klatov,
která zdejší diasporu spravuje posud.
Rok 2013 byl v životě celé církve významným mezníkem. V září proběhla
v Praze volba nejvyšší hlavy církve – patriarchy. Absolutní převahou hlasů všech
zúčastněných byl do čela církve znovu zvolen dosavadní patriarcha THDr.
Tomáš Butta. O výsledku volby byli věřící v Domažlicích informováni při
bohoslužbách v říjnu a pastoračním dopisem.
V tomto roce se bohoslužby v Domažlicích konaly vždy první neděli
v měsíci a o svátcích.
(upraveno podle zápisu pí farářky Leny Palčovičové)

FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ (ČCE)
Farář Mgr. Petr Grendel, kurátorka Milena Wolfová
Pro domažlické evangelíky byl rok 2013 rokem jubilejním. Před 90 léty,
22. listopadu 1923, byl v Domažlicích, po prvé po třech stech létech ustaven
evangelický sbor. Před oněmi třemi sty léty byly Domažlice baštou
protestantismu. K protestantům se zde hlásilo přes 90 % obyvatel. Domažlice
byly tenkrát před Bílou Horou jedním z českých luteránských měst. Poměrně
silné zastoupení zde ale měla i Jednota bratrská a i když její existence
v královských městech byla zapovězena, v Domažlicích se členové Jednoty
s tichým souhlasem místního novoutrakvistického faráře scházeli dál. Však také
z Domažlic pocházela jedna z nejvýznamnějších osobností Jednoty bratrské Jan
Roh, syn domažlického konšela, staršího cechu hrnčířů a patrně také kupce
Mikuláše Roha. Když po vzniku evangelického sboru v Domažlicích začali jeho
členové uvažovat o stavbě svého kostela, rozhodli, že ponese jméno Jana Roha.
A v době 90. výročí vzniku sboru jejich potomci přání svých předků splnili.
Domažlický evangelický sborový dům nese od letošního listopadu název
Sborový dům Jana Roha.
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U příležitosti svého jubilea vydal sbor almanach. V jeho historické části
provází čtenáře v chronologicky řazených událostech dějinami sboru od prvních
evangelizací v roce 1919 až po dnešek.
Na slavnostním shromáždění k výročí sboru uvítali domažličtí evangelíci
v neděli 24. listopadu milé hosty - náměstka synodního seniora ČCE Pavla
Kašpara z Brna, bývalého kdyňského faráře Jakuba S. Trojana s manželkou,
emeritního biskupa Bratrské Jednoty baptistů Vlastimila Pospíšila, který sbor
navštěvoval v létech 1952 až 1954, když zde procházel základní vojenskou
službu a členy partnerského sboru z Prahy - Libně.
Důležitým okamžikem v životě sboru byla také volba faráře, která se
podle řádu ČCE musí opakovat každých pět let. Současný farář Mgr. Petr
Grendel byl potvrzen na další pětileté období. Volba se konala v neděli
7. dubna.
Farní sbor Českobratrské církve evangelické pořádá také řadu akci pro
veřejnost. Letos to byly dvě výstavy, výstava obrazů z Provence Václava Siky
(24. května až konec srpna) a výstava fotografií Zdeňka a Jana Mikšíkových
(7. září až 20. listopadu), pět koncertů (viz. Kalendárium) a čtyři přednášky.

Ostatní církve a náboženská sdružení ve městě
Každou první neděli v měsíci se od 10.30 hodin konají v evangelickém
sborovém domě bohoslužby CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ, každou
neděli od 13 hodin se zde scházejí ke svému shromáždění členové
KŘESŤANSKÉHO SBORU V DOMAŽLICÍCH. 29. června se ve Sborovém domě Jana
Roha konaly bohoslužby CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE.
SVĚDKOVÉ JEHOVOVI uspořádali v sále Království Svědků Jehovových
v Masarykově ulici několik biblických přednášek, na které zvali barevnými
letáčky, které roznášeli po městě.
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Bratr Jan Roh z Domažlic
Fotografie portrétu Jana Roha od holandského barokního malíře a rytce
Walleranda Vaillanta (1623 - 1677). Pro domažlický sbor byla pořízena roku
1947 na náklad Městského muzea Domažlice v galerii představitelů Jednoty
bratrské v Herrnhutu (Ochranově) prostřednictvím tehdejšího biskupa Jednoty
bratrské dr. Karla Reichela.
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Zápis v domažlické Knize kšaftů z let 1501 až 1548 se seznamem přísežných
(konšelů) města a obecních starších. Mezi přísežnými je na prvním místě
uveden Mikuláš Roh (vlevo nahoře). Kniha kšaftů je uložena ve fondu města
Domažlic Státního okresního archivu v Domažlicích se sídlem v Horšovském
Týně.

56

V. ŠKOLSTVÍ
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
Mateřská škola Domažlice, příspěvková organizace slučuje od roku 2003 celkem
5 odloučených pracovišť.

V roce 2013 oslavila škola 10 let trvání příspěvkové organizace, a
protože se také přiblížilo 50. výročí trvání mateřské školy Zahradní, spojila škola
dvě oslavy v jednu a pozvala na přátelské posezení bývalé zaměstnance školy.
Toto setkání se uskutečnilo 29. listopadu od 15.00 hodin v mateřské škole
Zahradní 471. Studenti SOU Domažlice připravili k této příležitosti bohatý raut.
Setkání se zúčastnili také představitelé města a kraje Ing. Miroslav Mach,
starosta města, Mgr. Karel Štípek, místostarosta, Jan Látka, senátor, Jaroslav
Bauer, náměstek hejtmana Plzeňského kraje.

Ředitelství Mateřské školy Domažlice, příspěvkové organizace je umístěno
v kmenové škole v Zahradní ulici 471, v této škole je také speciální třída pro děti
s více vadami a další 3 běžné třídy. Jako jediná má bezbariérový přístup. Ve
speciální třídě působí dvě učitelky a jedna asistentka pedagoga. Stejně jako
v loňském, roce má škola 3 individuálně integrované děti s asistentem
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pedagoga v běžné třídě. Kapacita této MŠ je 79 dětí. Kroužek malých hasičů
„Soptíci“ pod vedením pana Petra Ouřady oslavil v roce 2013 již 18 let trvání.
Pravidelně se zúčastňuje celostátních soutěží. Na zimním setkání mladých
hasičů ve Kdyni, v kategorii předškolních dětí, získal 1. místo. Břehy u Pardubic
byly v červnu 2013 dějištěm mezinárodního setkání přípravek, ze kterého
Soptíci opět přivezli medaile. V měsíci září se zúčastnili festivalu přípravek
v Plzni.
V roce 2013 děti z MS Zahradní dvakrát vystoupily v Domu
s pečovatelskou službou. Jedno vystoupení bylo 20. listopadu a pro velký
úspěch se uskutečnilo ještě druhé vystoupení 17. prosince s „čertovskou
besídkou“.

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 2 integrované děti s asistentem pedagoga
v běžné třídě. Děti měly možnost zúčastnit se výuky lyžování na šumavském
Špičáku. Specifická pro tuto školu je spolupráce s bavorskou MŠ. Děti i učitelky
opět společně prožily hezké chvíle při hravých, sportovních i kulturních
činnostech na obou stranách hranice. Zvlášť úspěšné byly divadelní představení
pro děti v lesním divadle ve Furth im Wald a návštěva ZOO Plzeň.
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.
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V tomto roce zavítaly děti do penziónu s představením ke Dni matek a s
„čertovskou besídkou“.

Odloučené pracoviště Palackého 224
Tato mateřská škola má nejblíže k městskému bazénu, proto pravidelně
navštěvuje saunu.
Odloučené pracoviště Michlova 565
Jako jediná mateřská škola má homogenní třídy, děti rozdělené podle věku.
V budově této mateřské školy je umístěno jeselské zařízení.
Mateřská škola Domažlice spolupracuje s celou řadou institucí
v Domažlicích. Dlouholetou spolupráci má s domem dětí DOMINO. Děti
navštěvují keramickou dílnu. Speciální třída navštěvuje keramickou dílnu jako
terapii každý týden. Velice pěknou spolupráci má školka s Domem
s pečovatelskou službou, kde děti pravidelně vystupují a potěší seniory. Na
oplátku seniorský taneční kroužek vystupuje v mateřské škole. Děti navštěvují
výstavy v knihovně, v muzeu i v galerii. Pokud je to možné, rodiče pro ně
připravují exkurze na svém pracovišti. Díky spolupráci se Základní uměleckou
školou JJ v Domažlicích, mohly děti shlédnout muzikál Červená Karkulka, děti i
paní učitelky byly nadšené, uznání patří všem hercům a pedagogům, kteří se na
tomto

muzikálu

podíleli.

Odloučené

pracoviště

Benešova

pokračuje

v příhraniční spolupráci s mateřskou školu v Německu. Děti a učitelky se
vzájemně navštěvují a pořádají společná vystoupení pro rodiče a veřejnost.
Mezi dětmi i učitelkami panují velmi přátelské vztahy. Velmi pěkná spolupráce
se rozvinula s baseballovým týmem. Již šestým 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 připravují a chodí trénovat do
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tělocvičny při TJ Jiskra. Některé děti i po odchodu z mateřské školy v baseballu
pokračují a dokonce pro hru získaly i své rodiče. (pro kroniku zapsala Anna Bauerová)

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOMAŽLICE, KOMENSKÉHO 17
Ředitel školy Mgr. Ivan Rybár
Zřizovatel: město Domažlice

z toho odešlo

Školní rok 2012/2013
Počet žáků: 832
Počet tříd: 33
Počet zaměstnanců (z toho pedagogických):
93(62)
Počet dětí u zápisu
149
Počet žáků vycházejících z 9. tříd: 64
do gymnázia:
10
do SOŠ a SOU s maturitou:
40
do SOU:
13
nepokračují v dalším vzdělávání
1

Počet žáků, odcházejících na víceletá gymnázia: 22
V nižších než 9. ročnících ukončilo školu 8 žáků
Prospěch žáků:
prospělo s vyznamenáním: 468
prospělo: 350
neprospělo: 14
Škola udělila celkem 112/93 napomenutí třídního učitele, 39/49 důtek třídního
učitele, 20/21 důtek ředitele školy, 2/7 žákům byl snížen stupeň chování na
druhý, 2/3 žákům na třetí stupeň. (vysvětlení: I.pololetí/II. pololetí)
Žáci zmeškali celkem 69 598 hodin, z nich 774 neomluvených.
Počet žáků ve školní družině: 180
Počet oddělení družiny:
6
Počet strávníků ve školní jídelně: 1298 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 - 2012/2013, 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 naší 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.
(vybráno z Výroční zprávy, zpracované Mgr. I. Rybárem)
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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

Školní rok 2012/2013
Počet žáků základní školy: 433 (kapacita školy 850 žáků)
Počet tříd: 19
Počet žáků mateřské školy: 95
Počet tříd: 4 třídy
Počet učitelů a vychovatelů: 30 učitelů, 2 asistenti pedagoga, 5 vychovatelek
školní družiny, 8 učitelek mateřské školy.
Počet žáků 1. tříd v roce 2013/2014: 52 žáků, 2 první třídy
Počet žáků vycházejících z 9. tříd: 36
Na šestileté gymnázium odešlo 11 žáků
na osmileté
4 žáci
Prospěch žáků:
průměrný prospěch 1,69
prospělo s vyznamenáním: 218
prospělo: 218
neprospělo: 20

Všichni žáci se učili do června 2013 podle školního vzdělávacího programu
„Chceme vědět, znát a umět“. Kromě povinných předmětů (Čj, Aj, Nj, D,
Výchova k občanství, Výchova ke zdraví, Z, M, Př, F, Ch, lnformatika, Hv, Vv,
pracovní činnosti, Tv, Přírodověda, Vlastivěda, Prvouka) si žáci od 6. třídy volili
povinně volitelný předmět. Ve školním roce 2012/13 si žáci 6. a 7. tříd volili
z těchto předmětů: druhý cizí jazyk (Aj, Nj), Seminář z informatiky, Základy
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administrativy, Seminář z biologie, Sportovní hry. Žáci 8. a 9. tříd: druhý cizí
jazyk, Vedení domácnosti, Základy administrativy, Seminář z biologie, Sportovní
hry. Od září 2012 má škola dva žáky, kteří pokračují v režimu tzv. individuálního
vzdělávání, známějšího pod pojmem „domácí vzdělávání“ nebo „domácí škola“.
Ve školním roce 2012/2013 měli žáci možnost zapojit se do celé řady soutěží.
Vítězové školních kol postoupili do okresních kol. Nejlepšího umístění dosáhli
žáci v anglickém jazyce, kde se umístili na 1. a 3. místě. Celý rok se připravovali
mladí zdravotníci ve zdravotnickém kroužku. V květnu na okresním kole Hlídek
mladých zdravotníků v Domažlicích pak své znalosti prověřovali. Hlídka
Mladých zdravotníků z 1. stupně byla na 2. místě, z 2. stupně na 6. místě.
Ve školním roce 2012/2013 byla vyhlášena literární a výtvarná soutěž Požární
ochrana očima dětí 2013. Do soutěže se zapojili všichni žáci šestých tříd a
někteří žáci sedmých a osmých tříd. Nejlepší literární a výtvarné práce žáků
školy zaznamenaly v okresním kole úspěch a postoupily do krajského kola.
V literární

soutěži

zde

dvě

žákyně

obsadily

1.

a

2.

místo.

Škola se tradičně zúčastňuje všech okresních sportovních soutěží, a i v tomto
roce to bylo s mnoha úspěchy zejména v míčových hrách: V atletických
soutěžích dosahovali žáci školy střídavých úspěchů, nejlépe se umístily mladší
žákyně v Poháru rozhlasu (2. místo). V roce 2012/13 proběhla řada kulturních,
sportovních a vzdělávacích akcí, jejichž přehled lze najít na webových stránkách
školy(www.novaskoladompzlice.cz,

archiv).

Ve

školním

roce

2012/13

pokračovala práce v projektu EU peníze školám — Šablony, projekt byl ukončen
k 31. 7. 2013. Díky finančním prostředkům z tohoto projektu se škole podařilo
dovybavit a zmodernizovat vybavení obou počítačových učeben. Dalším
vylepšením bylo rozšíření internetu do pavilonu I. stupně, díky čemuž mohly
být učebny a kabinety I. stupně připojeny na internet i na vnitřní počítačovou
síť školy.
V říjnu 2012 byla uzavřena smlouva s vítězem výběrového řízení s
firmou TRIBASE electric s.r.o. na dodávku a montáž technologie fotovoltaického
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systému o celkovém instalovaném výkonu 28,98kWp pro objekt Základní školy
a mateřské školy Domažlice za účelem výroby elektrické energie a její dodávky
do distribuční sítě. Pro montáž byla vybrána plochá střecha pavilonu
mimoškolní výchovy. Zařízení FVE bylo připojeno k distribuční síti 17. 12. 2012.
Zřizovatel Město Domažlice získal v květnu 2013 dotaci na výměnu oken a
zateplení budov školy. Tyto úpravy začaly na podzim roku 2013. (pro kroniku
zapsala Mgr. Ivana Váchalová, statutární zástupce ředitele školy)

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ DOMAŽLICE MSGRE B. STAŠKA 232
Ředitel Mgr. Martin Tomaier
Počet žáků: 66
Počet pedagogických pracovníků: 10
Počet provozních zaměstnanců: 4
Počet žáků v prvním ročníku: 10
Počet vycházejících žáků: 11

GYMNÁZIUM J. Š. BAARA (GJŠB), PIVOVARSKÁ 323
Ředitelka Mgr. Jana Štenglová
Zástupce ředitele Mgr. Václav Kozina
Administrativa:
sekretářka: Radka Nebehajová
účetní: Jarmila Kupilíková
ekonomka: Anna Mikešová
Zřizovatel: Plzeňský kraj
Základní údaje:
Počet studentů
Počet učitelů:
Počet žáků: prospělo s vyznamenáním
prospělo
neprospělo
Průměrný prospěch studentů gymnázia:
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518
47
131
381
7
1,911

Vyučované předměty
Názvy a zkratky vyučovacích předmětů
Povinné předměty
Český jazyk a literatura Č
Anglický jazyk A
Francouzský jazyk Fr
Německý jazyk N
Latina L
Občanská výchova Ov
Základy společenských věd ZSV
Dějepis D
Zeměpis Z
Matematika M
Fyzika Fy
Chemie Ch
Biologie Bi
Informatika a výpočetní technika NT
Dramatická výchova Dv
Hudební výchova Hv
Výtvarná výchova Vy
Tělesná výchova Tv
Volitelné předměty
Literární seminář LS
Konverzace v anglickém jazyce KAV
Konverzace v německém jazyce KNV
Společenskovědní seminář SVS
Dějepisně zeměpisný seminář DZS
Seminář a cvičení z matematiky SM
Seminář a cvičení z fyziky SF
Seminář a cvičení z chemie SCh
Seminář a cvičení z biologie Sbi
Informatika a výpočetní technika IVV
Nepovinné předměty
Náboženství Náb
Hodnotící zpráva výchovného poradce pro MěÚ Domažlice :
Ve školním roce 2012/2013 maturovalo na Gymnáziu J.Š.Baara v Domažlicích
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celkem 81 studentů. 75 studentů podalo přihlášky na VŠ, 4 studenti na VOŠ.
Výsledky přijímacího řízení udávají tabulky.
Celkové srovnání přijímacího řízení podle tříd
Počet přihlášek
Celkem ve třídě

Průměr na
jednoho žáka

8-8

90

3,47

6-6

74

3,06

4-4

88

3,15

celkem

252

3,23

Procento přijatých uchazečů na VŠ
Třída

%

8-8

100

6-6

87,5

4-4

100

celkem

95,83

Nepřijati: 3 studenti ze třídy 6.6
Počet uchazečů na VOŠ
4-4

1

6-6

2

8-8

1

celkem

4

Poměr humanitních : technickým VŠ v %
Humanitní směry

Technické směry

8-8

33,4

66,6

6-6

37,5

62,5

4-4

50,0

50,0
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celkem

41,7

58,3

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

30,5
494
90
83
104

Počty studentů v 1. ročníku:
OA
21
IT
26
ZA
23
Počty maturantů:
OA
21
ITE
30
ZA
18
K dalšímu studiu na vysokých školách se z oboru OA rozhodlo 8 studentů
(38,1%), z oboru ITE 14 studentů (46,7%) a z oboru ZA 2 (11,1%).
Průměrný prospěch ve škole za školní rok 2012/2013: 2,446
Aktivity a prezentace školy na veřejnosti
Účast žáků v soutěžích a jejich úspěchy
Za hodnocený školní rok 2012/2013 se žáci školy zúčastnili následujících
soutěží:
1) Soutěže znalostí v odborných dovednostech:
- olympiáda v českém jazyce — školní i okresní kolo (4. místo v okresním kole
— Maříková — 3. ZA)
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- 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
(2. a 3. místo v krajském kole v Plzni)
- účast na mistrovství republiky v psaní na klávesnici ve Zlíně (23. místo)
- zapojení do celostátní soutěže ZAV (již 6. rokem)
- účast v mezinárodní soutěži v psaní na PC on-line INTERSTENO
- účast na celostátní soutěži 1. ročníků v psaní na klávesnici v Jihlavě - 2. a
4. místo
- účast na 4. ročníku soutěže Finanční gramotnost — 1. místo v okresním kole,
2. místo v krajském kole
- soutěž Region 2013 — 3. místo v družstvech — 23. - 25. 1. 2013 Plzeň
2) Sportovní aktivity a soutěže:
- sportovně turistický kurz v Itálii
- okresní i krajský přebor v atletice a sportovní gymnastice (1. místo‘
jednotlivcích, 2. místo v družstvech)
- okresní přebor ve florbale (dívky 1. místo, chlapci 2. místo), ve volejbale (2.
místo dívky i hoši)
- středoškolské atletické hry - CORNY
- LVK — Zelezná Ruda
- okresní kolo v plážovém volejbale — 1. místo hoši
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 hodnoceném školním roce se zúčastnila akcí „Od vzdělání k zaměstnání“:
18. 10. 2012 ve spolupráci s OHK Domažlice
7. 11. 20l2 ve spolupráci s OHK Klatovy (,‚Akademie řemesel“)
13. 11. 2012 ve spolupráci s ÚP Tachov (,‚Burza středních škol“)
Kromě těchto akcí organizuje i „Den otevřených dveří“ — 5. 12. 2012 pro Sos
(6. 2. 2013 pro VOŠ). Zde mají budoucí žáci možnost, spolu se svými rodiči
navštívit školu za provozu, prohlédnout si všechny odborné učebny a zúčastnit
se informační schůzky o vzdělávání. V průběhu listopadu navštěvují vyučující
schůzky rodičů na všech základních školách v domažlickém okrese a částečně i
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v okrese Tachov a Klatovy. Poskytují základní informace o vzdělávání
v jednotlivých oborech.
Již pátým rokem organizujeme talentovou soutěž pro žáky základních škol
v psaní na PC „Metodou ZAV“. V tomto školním roce byla soutěž organizována
pod záštitou zástupce zřizovatele, krajského radního pro oblast školství pana
Jiřího Stručka, dne 6. 3. 2012. Cílem je propagace psaní na klávesnici a zároveň
propagace ekonomických oborů. Soutěže se zúčastnil přímo autor desetihmatové metody psaní na PC pan Jaroslav Zaviačič, jehož program při výuce
využíváme.

Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Mezinárodní spolupráce — partnerství se školou v SRN — pokračování
projektu.
Koncem roku 2007 navázala škola partnerství se Staatliche Realschule Furth im
Wald v SRN. Cílem projektuje prohlubování jazykových znalostí českých i
německých studentů, poznávání kultur obou zemí za využití informačních a
komunikačních technologií. V rámci partnerství jezdí naše učitelka Veronika
Němcová vyučovat na Realschule ve Furth im Wald český jazyk pro výběrovou
skupinu žáků.
12. prosince 2012 se uskutečnil společný výlet celé naší školy (všech oboru SOŠ)
a žáků z Realschule, kteří se učí česky, do Passova na Adventní trhy.
V termínech 4. — 8. 2. 2013 a 18. — 22. 2. 2013 proběhla praxe čtveřic žáků
4. ZA v Domově pro seniory pod správou Bayrisches Rotes Kreuz ve Furth im
Wald.
6. března 2013 se odehrálo divadelní představení v Plzni v Divadle J. K. Tyla »Verkaufte Braut“ - pro německé žáky z Realschule celého Bavorska.
Představení v němčině se s německými kamarády zúčastnili i naši žáci ze 4. ZA.
6. března 2013 pořádala naše škola 4. ročník talentové soutěže pro základní
školy v psaní na klávesnici PC „Domažlický datel“. Této akce se zúčastnili i žáci
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z partnerské školy ve Furth im Wald se svými vyučujícími.
20. března 2013 se uskutečnilo setkání vedení školy (Mgr. Věra Prantlová, Mgr.
Kristina Bendová a Veronika Němcová) s kolegy z Realschule ve Furth im Wald
u příležitosti významného jubilea ředitele Realschule Andrease Grubera.
16. dubna 2013 se uskutečnila společná exkurze žáků 2. OA, 2. ZA s paní
učitelkou Veronikou Němcovou a žáků z Realschule Furth im Wald do firmy
Zollner v městě Zandt. Po prohlídce firmy následoval společný výlet do
Regensburgu, kde si žáci prohlédli významné pamětihodnosti města.
19. července se paní učitelka Veronika Němcová a Mgr. Kristina Bendová
účastnily slavnostního předávání vysvědčení a vyřazení absolventů Staatliche
Realschule Furth im Wald. Následující den, 20. července, se pak zúčastnily i
závěrečného plesu absolventů školy. Jednalo se o závěrečnou lekci tanečního
kurzu absolventů s předtančením a slavnostním stužkováním.
(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)

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JINDŘICHA
JINDŘICHA DOMAŽLICE,
příspěvková organizace
(změna názvu uskutečněna k 1. 1. 2013)
Adresa: B. Němcové 119, 344 11 Domažlice
Detašované pracoviště: Klenčí pod Čerchovem,
č.p. 330, 345 34
Právní forma: příspěvková organizace
Zřizovatel: Město Domažlice
Ředitel školy: Josef Kuneš
Vyučované obory: hudební, taneční, výtvarný, literárně-dramatický
ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ:
hudební obor

2. 300,- (individuální výuka)
1. 800,- (skupinová výuka + PHV)

výtvarný obor
taneční obor
literárně dramatický obor
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1. 800,1. 800,1. 800,-

studium pro dospělé – studující

PŘEHLED STUDIJNÍCH ZAMĚŘENÍ
Hudební obor
Počet žáků Hudební obor
Hra na klavír
Hra na elektronické
hudební nástroje
Hra na housle

113
38

Hra na lesní roh
Hra na trubku
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Hra na violoncello
Hra na kontrabas
Hra na zobcovou flétnu
Hra na příčnou flétnu
Hra na klarinet
Hra na saxofon
celkem

1
0
48
17
37
4

Hra na
baskřídlovku
Hra na tubu
Hra na kytaru
Hra na bicí
Hra na akordeon
Hra na dudy
Sólový zpěv

Výtvarný obor
Výtvarná tvorba

Počet žáků
188

Taneční obor

Počet žáků

Tanec-Performing Arts

80

Literárně-dramatický
obor
Dramatika

Počet žáků

Celkem žáků

750

2. 885,-

Počet
žáků
1
5
2
0
53
21
5
6
35
448

34

ZAMĚSTNANCI
Učitelé hudebního oboru:
Anton Jiří
Bečvář Karel, Mgr.
Bínová Luciel, Mgr.

Učitel tanečního oboru:
Brettschneiderová Václava
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Cibulka Václav
Eretová Jiřina
Fiala Miloslav
Fránová Jana, Mgr.
Hajduková Jana
Hánová Martina, Mgr.
Havrusevičová Ivana, Mgr.
Holoubková Anna, Mgr.
Huřťák Jiří
Jindřich Kamil, Mgr.
Konrády Vlastimil
Kuneš Josef
Lucák Jaroslav
Maxová Eva, Mgr.
Morysková Martina, Mgr.
Pincová Martina
Římek Ondřej
Schubertová Markéta, Mgr.
Stočes Josef, Mgr.
Svobodová Alena
Svobodová Jitka, Mgr.
Svobodová Michaela, Dis.
Tejml Josef
Terš Aleš, Mgr.
Tichá Kateřina
Tichý Ladislav
Tipplová Marie, Mgr.
Tumpachová-Welnerová Marie
Zavázalová Bohdana, Mgr.

Učitelé výtvarného oboru:
Šlechta Igor, Mgr.
Šlechta Jan, Bc. A
Šlechtová Jana

Učitel literárně-dramatického
oboru:
Žáková Dana, Bc.A
Ekonomičtí pracovníci:
Kitzbergerová Alena
Konopíková Marie

Uklízečka:
Osičková Jiřina

V červnu 2012 proběhlo výběrové řízení na místo ředitele ZUŠ
Domažlice. Vítězný kandidát, Josef Kuneš, byl jmenován 26. června a do funkce
nastoupil 1. srpna 2012. Mgr. Jiřina Holoubková se rozhodla na nabízené
zařazení jako pedagogický pracovník nepřistoupit. Zástupcem ředitele zůstal
Vlastimil Konrády, funkci druhého zástupce převzala Ivana Havrusevičová.
Marie Tipplová odešla na mateřskou dovolenou a Marie TumpachováWellnerová

na mateřské dovolené zůstala po další školní rok. Do

pedagogického sboru jsme přivítali Ondřeje Římka /akordeon, hudební nauka/
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a Karla Bečváře /saxofon, klarinet/. V srpnu 2013 jsme se bohužel rozloučili
s milým kolegou Miloslavem Fialou, jenž po dlouhé nemoci zemřel.
DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ
Učitelé se zúčastnili celkem 18 vzdělávacích kurzů, počet zúčastněných
osob byl rovněž 18. Čtyři učitelé si rozšiřují vzdělání studiem konzervatoře, Dis.
M. Svobodová je studentkou JAMU v Brně.

ŽÁCI
Prospěch
Prospělo s vyznamenáním
Prospělo
Neprospělo
Neklasifikováno
Bez vysvědčení (přípravné studium)
Absolventi I. stupně
Absolventi II. stupně
Celkem žáků / dívek

557
82
2
0
109
55
9
750/514

Přijímací zkoušky
K přijímacím zkouškám v měsíci květnu se dostavilo 203 dětí ve věku 5 –
15 let.

117 zájemců nebylo přijato z důvodu neprokázání základních

předpokladů ke studiu nebo nemohlo být přijato z kapacitních důvodů.
Žáci přijatí na střední nebo vysokou školu uměleckého zaměření:
Jakub Ošmera (vyuč. L. Bínová) – Pražská konzervatoř, klasický zpěv
Kateřina Fainová (vyuč. I. Šlechta) – VOŠ a SPŠ Volyně, design interiéru
Nguyen Thi Huyen (vyuč. I. Šlechta) – Střední odborná škola obchodu, užitého
umění a designu Plzeň
Michal Džulaj (vyuč. I. Šlechta) – SOŠ Horažďovice, grafický design
Eliška Bednářová (vyuč. I. Šlechta) – Fakulta architektury ČVUT v Praze
Karolína Ježová (vyuč. J. Šlechtová) – Střední průmyslová škola grafická Plzeň
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SBORY, SOUBORY A ORCHESTRY
Vedoucí:
Ivana Havrusevičová
Jitka Svobodová
Jitka Svobodová
Jitka Svobodová
Martina Pincová
Martina Pincová
Josef Kuneš
Josef Kuneš
Vlastimil Konrády
Jiří Anton
Bohdana Zavázalová
Kamil Jindřich
Dana Žáková
Dana Žáková
Václava Brettschneiderová
Aleš Terš, Josef Stočes
Jiří Huřťák
Václav Cibulka

Dětský pěvecký sbor Mrňousové
Dětský pěvecký sbor Vrabčáci
Dětský pěvecký sbor Skřivánci
Výběrový dětský pěvecký sbor Duha
Malý folklorní soubor
Velký folklorní soubor
Malá selcká muzika Klenčí
Študácká dudácká muzika
Chasnická dudácká muzika
Houslový soubor
Houslové komorní sdružení Klenčí
Bubenický ansámbl
Divadelní soubor Pecky
Divadelní soubor Hyjta
Taneční skupiny
Komorní hra
Žákovský dechový orchestr Liduška
Combo
VEŘEJNÁ VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ŠKOLY

Rovněž v tomto školním roce škola uspořádala mnoho tradičních,
osvědčených koncertů. Ve spolupráci s Městem Domažlice proběhlo Rozsvícení
stromu, Oslavy osvobození, řada vystoupení pro Sbor pro občanské záležitosti
(Vítání občánků, Předávání výučních listů a maturitních vysvědčení,
Vyznamenávání dárců krve…). Žáci školy se představovali veřejnosti na
vernisážích, výstavách v Muzeu Chodska a v Knihovně Boženy Němcové.
Hlavními akcemi ZUŠ Jindřicha Jindřicha byly i letos tři „hlavní“ koncerty v MKS
a tři koncerty absolventské.
Velký ohlas sklidila Taneční akademie. Na dvou dopoledních a dvou
odpoledních představeních tanečníkům zatleskalo 1 200 diváků.
A co se podařilo nového?
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Ředitelství domažlického penzionu projevilo zájem o uspořádání
koncertu pro své obyvatele. Ten se setkal s mimořádným úspěchem, takže naši
žáci budou mít zajímavou příležitost přinášet starým lidem radost častěji. Naše
škola s partnerskou Musikakademie Konrad Max Kunz Schwandorf absolvovala
hudební seminář v německém Schönsee spojený s účastí bubenického
ansámblu

a

zakončený

společným

koncertem.

Orchestr

bez

hranic

/Grenzenlos/ se setkal pak ještě na dvou akcích – v březnu u příležitosti Česko –
německého koncertu a v červnu ve Schwandorfu, kde s devadesátičlenným
orchestrem zpívalo padesát dětí ze sborů Duha a místního pěveckého sboru.

Akce pro žáky jiných škol
Pro studenty gymnázia připravili žáci LDO divadelní představení „Zpověď
Christiany“, pojednávající nevtíravou formou o problematice drogové závislosti.
V Galerii bratří Špillarů se uskutečnil multimediální program pro žáky ZŠ
„Umění, děti a pohádka“, na kterém se velkou měrou podílela paní učitelka
Jana Šlechtová.
Klenečská pobočka ZUŠ Jindřicha Jindřicha Domažlice uspořádala čtyři
koncerty pro mateřské školy z okolních vesnic a z Klenčí.
Významným počinem, který spojil mnoho našich žáků a učitelů v jeden
tým, bylo uvedení dětské minioperky Červená Karkulka. Půvabné dílko se všemi
znaky opery, avšak pro děti dobře „stravitelné“ z tvůrčí dílny Svěráka – Uhlíře
zinstrumentoval škole „na míru“ učitel Karel Bečvář, za přípravou zpěváků stáli
oba učitelé sólového zpěvu. Kulisy a rekvizity vzešly z rukou výtvarníků. Režie se
ujal Josef Kuneš, který tak mohl předat zkušenosti z ochotnické scény nejen
sboristům, ale především představitelům hlavních rolí, jejichž pěvecké výkony si
zasluhují zvláštního ocenění. Kus práce odvedli i členové orchestru v čele
s dirigentem panem Václavem Cibulkou, jenž hráče a zpěváky postupně secvičil
a všechna představení řídil. Všichni zúčastnění zažili nevšední okamžiky a
hlavně byli při tom, „jak se dělá divadlo“.

75

O úspěchu Karkulky svědčí i řada repríz. V červnu se hrála v rámci
výchovných koncertů pro MŠ a vybrané třídy 1. stupně ZŠ sedmkrát pro více
než 500 malých diváků.
SOUTĚŽE
Ve školním roce 2012/13 byly vyhlášeny tyto soutěže:
Soutěž hudebního oboru ZUŠ ve hře na akordeon, ve hře na elektronické
klávesové nástroje, v komorní hře s převahou dechových nástrojů, v komorní
hře s převahou smyčcových nástrojů, skladatelská soutěž. Dále soutěžní
přehlídka literárně-dramatického oboru, pravidelné soutěže pěvecké a taneční.

Výsledky oblastních a krajských kol:
Poslední tanec sezóny (18. 11. 2012 Klatovy):
3 taneční skupiny získaly 2. místo, 1 získala 3. místo
Soutěž ZUŠ v komorní hře s převahou dechových nástrojů (9. 3. 2013
Dobřany):
Komorní trio: V. Brodská – J. Strenková /příčné flétny/, K. Císlerová /klavír/, 2.
místo
Karlovarský skřivánek (21. 2. 2013 Plzeň):
Hynek Hradecký – 1. místo s postupem
Jakub Ošmera – 3. místo s postupem
Patrik Hradecký – 6. místo – 1. náhradník
K. Sokolová - 6. místo, K. Kaiserová –7. místo, A. Kmetíková –17.místo /z
celkových 34/ /vyuč. L. Bínová, korep. M. Svobodová/
Lidová píseň Rokycany (23. 3. 2013):
Patrik Hradecký – 1. místo s postupem
Jakub Ošmera – 1. místo s postupem
Hynek Hradecký – 1. místo
Markéta Jurníková – 1. místo /vyuč. L. Bínová, korep. M. Svobodová/
Krajská přehlídka dětských pěveckých sborů Rokycany (26. 3. 2013):
Sbor Duha – zlaté pásmo (vyučující J. Svobodová, korepetice J. Eretová)
Festival tanečního mládí (13. 4. 2013 Plzeň):
2 taneční skupiny se umístily na 4. a 5. místě
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Plzenecké housličky (25. 5. 2013 Starý Plzenec):
Ladislav Tichý /housle/ - 1. místo (vyučující J. Lucák, korepetice J. Fránová)
Výsledky národních kol:
Písňová soutěž Bohuslava Martinů (18. 3. 2013 Praha):
Hynek Hradecký – 2. místo
Karlovarský skřivánek (18. 3. 2013 Karlovy Vary):
Jakub Ošmera – 1. místo
Hynek Hradecký – 3. místo
Zpěváček (11. - 12. 5. 2013 Velké Losiny na Moravě):
Jakub Ošmera – 1. místo
Patrik Hradecký – 2. místo /z celkových 50 soutěžících/
Všechny soutěžící reprezentující naši školu v národním kole pěveckých soutěží
připravila paní učitelka Lucie Bínová. Korepetovala M. Svobodová.
VEŘEJNÉ AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013:
Škola uspořádala celkem 120 veřejných akcí, na kterých vystoupilo přes 2 400
žáků a zúčastnilo se cca. 11 000 diváků.
HOSPODAŘENÍ ŠKOLY
Údaje k 31. 12. 2012 v Kč.:
Náklady celkem – provozní a mzdové:
13 227 063
Výnosy celkem:
13 529 433
Výnosy – vybrané položky
školné a půjčovné hudebních nástrojů:
1 498 085
vstupné z koncertů a vystoupení žáků:
16 412
Náklady – vybrané položky
nejvyšší položka energie (plyn, elektr., voda):
479 394
z toho doplňková činnost:
Nákup majetku: hudební nástroje pro výuku žáků
basklarinet Buffet Crampon (221 000,-Kč)
bicí souprava MAPEX SATURN (71 000,-Kč)
B trubka Yamaha (15 000,-Kč)
notové pulty Manhasset (7 000,-Kč)
pro výuku hudební nauky – projektor BENQ MX 660p (12 646,-Kč)
Notebook + MS Office 2010 (15 876,-Kč)
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ZÁMĚRY ŠKOLY V DALŠÍCH LETECH
V letošním školním roce proběhly poprvé Mistrovské pěvecké kurzy
Jiřího Kotouče, jejichž pořadatelem byla naše škola. Setkaly se s příznivým
ohlasem, takže se budeme snažit zařadit je k pravidelným prázdninovým akcím
spolu s Klarinetovými kurzy Ludmily Peterkové, Dudáckou dílnou a Letními
kurzy Petra Nováka a manželů Vonáškových.
Rovněž chceme pokračovat v koncertní spolupráci s partnerskou Konrad
Max Kunz Musikakademie Schwandorf.
Letošní úspěch Červené Karkulky je velkou motivací k nastudování
dalšího scénického představení. Chtěli bychom více využívat možností
spolupráce jednotlivých studijních oborů.
V rámci projektu „Plzeň - evropské město kultury“ se v květnu 2013
uskutečnilo první setkání našich učitelů výtvarného oboru se zástupci škol
výtvarného zaměření z příhraničních německých měst. Obě strany se dohodly
na přípravě společných akcí v roce 2014 a 2015.
(pro kroniku zapsal Vlastimil Konrády)

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE DOMINO DOMAŽLICE
Hradská 94, 344 01 Domažlice
příspěvková organizace
Zřizovatel: do 30. 6. Plzeňský kraj
od 1. 7. Město Domažlice
Ředitelka: Ing. Kamila Bendová

Personální obsazení: 3 pedagogičtí pracovníci
I účetní, I uklízečka
14 externích pedagogických pracovníků
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Cíl: účelné využití volného času žáků a studentů, ale i dospělých
Pravidelná zájmová činnost: kroužky, kluby...
- 49 zájmových útvarů I 598 účastníků zájmového vzdělávání
- oblast společenskovědní a estetická, sportovní a taneční
- nové kroužky od září 2013: fotografický, klub Krtek — ZŠ Mrákov,
klávesy — individuální výuka, Filípek — pro předškoláky, wii — fit, jóga
Příležitostná zájmová činnost: zábavné akce, výchovně vzdělávací programy,
keramické dílny, zájezdy, divadelní představení, koncerty a jiné.
- 6 295 účastníků
Spontánní zájmová činnost
- 227 účastníků
Předmětové a umělecké soutěže vyhlašované MŠMT
organizování okresních kol soutěží a přehlídek
- 612 účastníků
Matematický klokan 2496 žáků
Přírodovědný klokan 470 žáků
Táborová a prázdninová činnost:
1 pobytový tábor v Mrákově, 5 příměstských táborů — tematicky zaměřené —
sport, angličtina, ekologie
Léto 2013 : 6 táborů I 143 účastníků
Dům dětí a mládeže Domino Domažlice spolupracuje s příspěvkovými
organizacemi zřizovanými městem Domažlice MěstKBN, MKS, ZUŠ J. Jindřicha,
ZŠ Komenského 17, ZŠ Msgre. Staška, Praktická škola. Dále spolupracuje
s organizacemi zřizovanými Plzeňským krajem — Gymnáziem J. Š. Baara, VOŠ,
OA a SzŠ, a s dalšími organizacemi, například se Západočeskou univerzitou
Plzeň, s TJ Sokol Domažlice, s Galerií bratří Špillarů a s jinými.
Zaměstnanci DDM Domino Domažlice:
Ing. Kamila Bendová — ředitelka
Eliška Hinterholzingerová - účetní
Ing. Eva Pavleová — pedagogický pracovník
Jan Hrabačka — pedagogický pracovník
Radka Prokelová — uklízečka
(pro kroniku zapsala Ing. Kamila Bendová)
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VI. Veřejný život
Volby
VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY,
konaná ve dnech 11. 01. – 12. 01.2 013
II. kolo ve dnech 25. - 26. ledna 2013
Volbu prezidenta České republiky vyhlásil předseda Senátu Parlamentu České
republiky svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 322/2012
Sb., v částce 19, která byla rozeslána 3. října 2012.
Občané našeho města hlasovali v 11 volebních obvodech, 12. obvodem byly
Havlovice.
První přímá volba prezidenta republiky probíhala, zejména její druhé
kolo, celorepublikově v poněkud vzrušené atmosféře. U nás, na tak nazývaném
maloměstě, se sice také vedly různé diskuse, ale spíše komornějšího rázu.
Samozřejmě i občané našeho města sledovali televizní debaty a komentáře
v denním tisku. V těchto volbách, zdá se alespoň podle jejich výsledků, ale
sdělovací prostředky neovlivnily voliče tolik, jak by si asi byly přály. Všeobecně
se soudilo, že největší naději na vítězství ve volbách má z devíti kandidujících
osobností Ing. Jan Fischer, kterého media dávno před termínem voleb obsadila
do role favorita. Už v prvním kole však Jan Fišer propadl a mezi devíti kandidáty
se umístil až jako čtvrtý. Ve druhém kole média podporovala Karla
Schwarzenberga.
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Prezident 2013 > Výsledky hlasování – výběr územní úrovně > Okres Domažlice – výběr
obce > Obec Domažlice

Volba prezidenta republiky konaná ve dnech 11. 01. – 12. 01. 2013
Výsledky hlasování za územní celky
Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Domažlice
Obec: Domažlice
Tabulka: Obec Domažlice – souhrnné informace
Obec Domažlice – souhrnné informace
Okrsky
-

počet zprac. v %

Voliči
Volební
%
Vydané
Odevzdané Platné
v
účast v
platných
obálky
obálky hlasy
seznamu
%
hlasů

1.
12
kolo

12

100,00 8 767

5 340

60,91

5 328

5 300 99,47

2.
12
kolo

12

100,00 8 713

5 146

59,06

5 143

5 112 99,40

Tabulka: Obec Domažlice
Obec Domažlice
Kandidát
číslo
příjmení, jméno, tituly
1
Roithová Zuzana MUDr. MBA
2
Fischer Jan Ing. CSc.
3
Bobošíková Jana Ing.

1. kolo
2. kolo
Navrhující Politická
strana příslušnost hlasy % hlasy %
Občan
KDU-ČSL 177 3,33 X
X
Občan
BEZPP
952 17,96 X
X
Občan
SBB
123 2,32 X
X

4
Fischerová Taťana
5
Sobotka Přemysl MUDr.
*6 Zeman Miloš Ing.
7
Franz Vladimír Prof. JUDr.
8
Dienstbier Jiří
+9 Schwarzenberg Karel
+) postupující kandidát
*) zvolený kandidát

Občan
Poslanci
Občan
Občan
Senátoři
Poslanci

KH
ODS
SPOZ
BEZPP
ČSSD
TOP 09

130 2,45 X
X
134 2,52 X
X
1 222 23,05 2 850 55,75
372 7,01 X
X
925 17,45 X
X
1 265 23,86 2 262 44,24

© Český statistický úřad, 2013
V prvním kole se mohli radovat příznivci Karla Schwarzenberga, který ve
městě těsně (o 0,8 %) porazil Miloše Zemana. Obdobný výsledek si připsal Karel
Schwarzenberg ještě v Klatovech, v ostatních okresních městech Plzeňského
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kraje zvítězil Miloš Zeman. Díky hlasování v krajském městě nakonec I. kolo
volby vyhrál těsným rozdílem Karel Schwarzenberg, kterému voliči odevzdali
22,84 % hlasů. Miloš Zeman získal 22,75 % hlasů.
Výsledky 2. kola prezidentských voleb v Domažlicích podle jednotlivých
volebních obvodů:
Volební obvod:
č. 1
č. 2
č. 3
č. 4
č. 5
č. 6
č. 7
č. 8
č. 9
č. 10
č. 11
č. 12

% odevzdaných hlasů:
Miloš Zeman
Karel Schwarzenberg
48,81
51,18
49,69
50,31
62,87
37,12
67,06
32,93
54,56
45,43
61,08
38,91
67,02
32,97
59,00
40,99
50
50
46,81
53,18
52,03
47,96
61,53
38,46

Domažlice celkem

55,75

44,24

(Poznámka: Rozdělení volebních obvodů najde badatel v městském zpravodaji.
Zpravodaj je přílohou tohoto zápisu)

Ve volebním okrese Domažlice ve 2. kole prezidentské volby získal Miloš Zeman
celkem 60,6 procenta hlasů, Karel Schwarzenberg 39,4 procenta hlasů
V Plzeňském kraji získal ve druhém kole volby Miloš Zeman 54.36 % hlasů, Karel
Schwarzenberg 45,66 % hlasů.
Celostátně: Miloš Zeman 54,80 % hlasů, Karel Schwarzenberg 45,19 % hlasů
.

82

PŘEDČASNÉ PARLAMENTNÍ VOLBY,
KONANÉ VE DNECH 25. - 26. ŘÍJNA 2013
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vyhlásil prezident
republiky svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 266/2013
Sb., v částce 102, která byla rozeslána dne 28. srpna 2013. Konaly se v pátek 25.
října od 14 do 22 hodin a v sobotu 26. října od 8 do 14 hodin.
Občané našeho města hlasovali v 11 volebních obvodech, 12. obvodem byly
Havlovice.

Celostátní výsledky:

Předčasné volby skončily vítězstvím ČSSD, získala 20,45 % odevzdaných hlasů.
Následovaly: ANO, KSČM, TOP09, ODS, Úsvit Tomia Okamury a KDU-ČSL. Nově
se do dolní komory dostalo hnutí ANO miliardáře Andreje Babiše, které skončilo
druhé se ziskem 18,65 procenta hlasů. Někteří komentátoři tvrdili, že na tento
nesporný úspěch hnutí nebylo připraveno a že je samotné překvapil. Druhým
parlamentním nováčkem je Úsvit Tomia Okamury. Drastický propad ODS po
skandálech této strany z poslední doby vcelku nepřekvapil. Překvapila ovšem
skutečnost, že drtivé vítězství, které někteří prognostici a media předpovídali
sociální demokracii, se nekonalo a rozdíl mezi ČSSD a ANO je těsný.
Od října do prosince pak probíhalo koaliční jednání mezi ČSSD, ANO a lidovci
o vytvoření kolice.
V Plzeňském kraji kandidovalo do Poslanecké sněmovny celkem 18 politických
stran a volebních uskupení:
(Pod názvem strany jsou vždy uvedení kandidující občané z Domažlic,
s pořadovým číslem na kandidátce)
 Česká strana sociálně demokratická
19. Ing. Jitka Heřmanová
 Strana svobodných občanů
16. MUDr. Václav Kostrouch
 Česká pirátská strana
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 TOP 09
 HLAVU VZHŮRU - volební blok
13. Ing. Martin Klufa
 Občanská demokratická strana
19. Pavel Wolf
 politické hnutí Změna
 Strana soukromníků České republiky
 Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
10. Bc. Stanislav Antoš
15. MUDr. Ivo Kadlec
 Suverenita - Strana zdravého rozumu
9. Zdeňka Podskalská
 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
 Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury
5. Jiří Schlägel
15. Pavel Pivoňka
 Dělnická strana sociální spravedlnosti
 ANO 2011
6. Petr Sterzl
 Komunistická strana Čech a Moravy
16. Ing. Věstislav Křenek
 LEV 21 - Národní socialisté
6. Jiřina Eretová
 Strana zelených
 Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)
Celkem kandidovalo 12 občanů Domažlic.
Volební kampaň probíhala v našem městě klidně, a kdybychom měli
soudit podle účasti na jednotlivých volebních shromážděních, tedy bez většího
zájmu místní veřejnosti. Také zásobování našich poštovních schránek volebními
materiály bylo letos, ve srovnání s minulostí, citelně skromnější. I u nás ale
občané chtěli změnu a svoje naděje vkládali zejména do nových politických
subjektů, především do hnutí ANO Andreje Babiše.

Výsledky voleb v Domažlicích
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Výsledky hlasování za územní celky
Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Domažlice
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Obec: Domažlice

Okrsky
Voliči Vydané Volební Odevzdané Platné % platných
v
seznamu
obálky účast v % obálky hlasy
hlasů
celkem zpr. v %
12

12 100,00 8 673

5 171

59,62

5 168

5 126 99,19

Strana

Platné hlasy

číslo
název
1
Česká strana sociálně demokratická
2
Strana svobodných občanů
3
Česká pirátská strana
4
TOP 09
5
HLAVU VZHŮRU - volební blok
6
Občanská demokratická strana
9
politické hnutí Změna

celkem
1 214
104
150
515
28
613
15

v%
23,68
2,02
2,92
10,04
0,54
11,95
0,29

10
11
13
15
17
18
20

Strana soukromníků ČR
Křesťanská demokratická unie-Čs.strana lidová
Suverenita-Strana zdravého rozumu
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
Úsvit přímé demokracie T. Okamury
Dělnická strana sociální spravedlnosti
ANO 2011

10
321
19
35
292
47
815

0,19
6,26
0,37
0,68
5,69
0,91
15,89

21
22
23
24

Komunistická strana Čech a Moravy
LEV 21 - Národní socialisté
Strana zelených
Koruna Česká (monarchistická strana)

802
20
117
9

15,64
0,39
2,28
0,17

© Český statistický úřad, 2013
V našem městě zvítězili sociální demokraté před ANO a KSČM.
Ve volebním okrese Domažlice byla volební účast 55,61 %. Zvítězila ČSSD 23,44 % odevzdaných hlasů, následovaly: KSČM - 17, 42 %, ANO - 16,44 %, ODS
- 11,76.
V Plzeňském kraji byla volební účast 57,92 %. Zvítězila ČSSD s 21.65 %
odevzdaných hlasů, následovaly: ANO - 18,52 %, KSČM - 15,76 %, TOP - 11,
27%, ODS - 10, 64 %.
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Politické strany a hnutí
V Domažlicích v tomto roce měly svoje místní organizace tyto politické
strany a hnutí (abecední řazení):
strany: ANO, ČSSD, KDU-ČSL, KSČM, ODS, TOP 09
hnutí: Sdružení nezávislých kandidátů 2010, Sdružení pro město Domažlice

Občanská sdružení a spolky
ČESKÝ SVAZ BOJOVNÍKŮ ZA SVOBODU (ČSBS)
Předseda Vladimír Ledvina (je zároveň i členem ÚV ČSBS)
Hospodářka Marie Sladká
Základní skupina Domažlice má v současné době pět členů ve věku 87 91 let.
Předmětem činnosti organizace je seznamovat veřejnost ve sdělovacích
prostředcích, prostřednictvím přednášek na školách a ve vzdělávací soustavě
s historií a odkazem národního boje za svobodu, proti fašismu, hájení myšlenek
a tradice boje za svobodu a ve spolupráci s dalšími organizacemi pořádání
osvětových akcí u příležitosti mezníků boje za svobodu českého národa.
(Podle podkladů ČSBS)

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 2013:
předsedkyně: Jiřina Vaverová

86

místopředseda: po úmrtí MUDr. Jiřího Skočdopoleho 13. 5. 2013 od června
Vojtěch Dvořák
ředitelka Úřadu OS ČCK: Jana Hořeňovská
členové:
Marie Kestová
PhDr. Anna Kuželková
Marie Hronková
Hana Paulová
Lucie Kohelová
dozorčí rada: Mgr. Jarmila Kahlerová
Růžena Krčmová
Lidmila Kynčlová
Spolek má v Domažlicích dvě místní skupiny: MS ČČK Domažlice,
26 členů, předsedkyně paní Krčmová a MS ČČK Vodní záchranná služba,
45 členů, předseda pan Wimmer.
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.
15. května se členové spolku zúčastnili veřejné sbírky Český den proti
rakovině 2013. Prodali 200 kytiček a vybrali 4 387 Kč.
15. května proběhlo oblastní kolo Hlídek mladých zdravotníků s účastí
76 soutěžících (38 - I. stupeň a 38 - II. stupeň).
12. června proběhla humanitární akce - sbírka použitého ošacení
Broumov.
11. 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 3 909 Kč
O letních prázdninách pořádal ČČK jako každoročně letní tábory pro děti
na Rudolfově pile (nedaleko Pece pod Čerchovem). Od 29. června do
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12. července ŠMD, Školu mladých doktorů a od 13. do 27. července
rehabilitační sportovní tábor.
Ošacovací středisko Červeného kříže poskytovalo po celý rok bezplatně
obnošené oblečení slabším sociálním vrstvám.
(podklady Jana Hořeňovská)

FREUNDESKREIS/KRUH PŘÁTEL FURTH IM WALD - DOMAŽLICE e. V.
Předseda Hermann Plötz
Kruh přátel Furth im Wald - Domažlice oslaví letos deset let svého trvání.
V roce 2013 se bohužel setkaly všechny naše plánované akce s malým zájmem
členů. Podařilo se nám zorganizovat pouze jeden společný výlet do
Regensburgu, kde jsme si prohlédli výrobní haly automobilky BMW.
Na naší výroční schůzi v roce 2014 se nám bohužel nepodařilo
uskutečnit plánovanou „generační“ výměnu představenstva. Žádný člen nebyl
ochoten převzít funkci předsedy spolku. To znamená, že pro další období bylo
zvoleno předsednictvo ve složení: předseda Hermann Plötz, 1. místopředseda
Erwin Hornig a 2. místopředseda Vlastimil Konrády, pokladníkem zůstává také
Karl Soukup, zapisovatelem za onemocnělého Heinricha Blaba byl zvolen Václav
Cordier.
Nadcházející rok 2014 nabízí hodně radostných a důležitých událostí.
Před dvaceti pěti lety padla „železná opona“, před padesáti lety byl
znovuotevřen hraniční přechod Schafberg/ Folmava a před sto lety začala 1.
světová válka.
Pro rok 2014 bude náš spolek opět nabízet různé společné akce, např.
návštěvu u starostů našich partnerských měst nebo společné výlety. Zájemce o
členství v našem spolku, který se snaží o zlepšování vztahů mezi sousedy, rádi
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přivítáme.
(pro kroniku zapsali Hermann Plötz a Vlastimil Konrády)

JUNÁK, SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR,
STŘEDISKO JIŘINY PAROUBKOVÉ,
DOMAŽLICE (org. č. 321.01)
Členská základna střediska Jiřiny Paroubkové v Domažlicích:
vedoucí střediska Hana Märzová
zástupce vedoucí střediska Eva Trefancová
o 1. oddíl Ještěrky, vedoucí ing. Hana Bílková, počet členů 41 členů, z toho
22 členů do 18 let
o 2. oddíl Bazilišci, vedoucí oddílu Hana Märzová, počet členů 47, z toho
30 členů do 18 let
o kmen oldskautů, vedoucí kmene Mgr. Vlasta Žambůrková, počet členů
14
Celkový počet registrovaných skautů v roce 2013 byl 103 osob, z toho 52 členů
do 18 let.
Rok 2013 byl ve středisku Jiřinky Paroubkové opět naplněn činorodou
aktivitou. Domažličtí skauti a skautky se zúčastnili několika charitativních a
veřejně prospěšných akcí. Na počátku roku koledovali coby tři králové v rámci
tříkrálové sbírky a před Vánocemi prodávali v rámci charitativní akce Kuře Pomozte dětem! vlastnoručně vyrobená kuřátka a vybrali tak krásných 8913
korun. při Májové vycházce a Toulkách zlatem podzimu pořádaných Klubem
českých turistů připravovali skauti jako každý rok oheň v cíli pochodů.
Tradičně v duchu obdarovávání druhých se nesl konec roku: děti
z oddílu Bazilišci obdarovaly vlastnoručně vyrobenými adventními věnci
domažlické oldskauty. Ještěrky rozdávaly Betlémské světlo a nezapomněly ani
na zvířátka, kterým v lese ozdobily stromeček vhodnými pamlsky.
Nejvýznamnější akcí, kterou sami domažličtí skauti a skautky pořádali
pro veřejnost, byl již 3. ročník Mafie, akční hry ve městě určené pro všechny

89

děti. Během ní se 2. března vpodvečer dostalo město do spárů dvou
mafiánských rodin, které zde mezi sebou soupeřily o nadvládu. Akce se
zúčastnilo okolo 50 dětí z celého okresu a asi 20 dospělých.
Z akcí, které uspořádali skauti a skautky pro sebe, jmenujme alespoň ty
nejvýznamnější:
6. dubna se v tělocvičně staré školy uskutečnil Velikonoční turnaj
v míčových hrách, kterého se zúčastnili skauti a skautky z celého okresu.
Ve dnech 5. - 6. května se na Zelenově konalo základní kolo Svojsíkova
závodu, které pořádalo domažlické
středisko

rovněž

Tématem

byla

osvobozování
spojeneckými

pro
pomoc

celý

skautů

západních
vojáky.

okres.
při
Čech

Symbolickým

zakončením akce byla účast na oslavách
osvobození na domažlickém náměstí. Do krajského kola Svojsíkova závodu
postoupily dvě domažlické družiny: chlapecká družina Agamy z oddílu Ještěrek
a dívčí družina Červení Bazilišci. Agmy skončily v krajském kole v Rokycanech na
2. místě, Červení Bazilišci obsadili místo první a postoupili tak do celostátního
kola kde skončili jako jedenáctí.
Během července se uskutečnily tři letní tábory:
 Tábor Bazilišků na Bystřici 29. 6. - 20. 7.
Během tábora se děti po vzoru Stalkerů pohybovaly v Zóně a snažily se
rozluštit její tajemství. Tábora, jehož námětem byla kniha bratří
Strugackých, se zúčastnilo 27 dětí a 11 dospělých.
 Tábor Ještěrek pod Ovčím vrchem
Celotáborová hra Ještěrek se nesla v duchu výpadku proudu a ovládnutí
veškeré elektřiny na zemi temnými silami. Tábora se zúčastnilo 27 dětí a
13 dospělých.
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 Tábor rodičů s dětmi pod Ovčím vrchem 14. 7. - 20. 7. Již druhým rokem
se pod Ovčím vrchem konal jednotýdenní tábor rodičů s dětmi, který je
nejvýznamnější

akcí

vznikajícího

klubu

rodinného

skautingu.

Nejmladšímu účastníkovi letošního tábora byly pouhé dva roky.

Oddíl Bazilišků uspořádal kromě stálého tábora i putovní tábor, a to od
11. do 17. srpna do Beskyd. Cílem celé výpravy byla mohyla Ivančena, symbol
(nejen skautského) boje proti nesvobodě, na kterou účastníci výpravy položili
kámen pocházející z Chladné Bystřice.

V říjnu se v Domažlicích konal kurz pro zdravotníky zotavovacích akcí,
v jehož závěru si svůj dekret odneslo 12 účastníků.
Na podzim proběhly na všech úrovních Junáka sněmy, na nichž byli
mimo jiné zvoleni noví činovníci do čela organizačních jednotek. Nejinak tomu
bylo i v domažlickém středisku, kde byla 23. listopadu jako nová vedoucí
střediska zvolena Hana Märzová a jako její zástupkyně Eva Trefancová.
Poslední významnou střediskovou akcí byl již 3. ročník Podzimních
trylkování - Memoriálu Jany Doubkové, který se nesl ve velkém stylu: jídelnu
Gymnázia J. Š. Baara doslova zaplnili rodiče, kteří si přišli poslechnout svoje
ratolesti, jak soutěží ve zpěvu a ve hře na hudební nástroje. Byť se jednalo
o soutěž, vítězství tu nebylo tím nejdůležitějším; celá akce má spíše podporovat
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děti ve zpěvu, který ke skautingu patří a ve kterém také skauti od nepaměti
vynikali.

(pro kroniku zapsala Hana Märzová)

PIONÝRSKÁ SKUPINA ČTYŘLÍSTEK DOMAŽLICE
Uplynulý rok 2013 přinesl naší pionýrské skupině řadu pozitivních
výsledků. Díky úspěšné akci „Den otevřené klubovny“ jsme mohli od měsíce
ledna zahájit činnost nového oddílu dětí předškolního věku. Jako vedoucí u něj
začala pracovat jedna z maminek, naše bývalá členka Ilona Krbcová. A tak na
pravidelných úterních a středečních schůzkách ve „Dřeváku“ se scházely čtyři
oddíly.
V lednu přišla ještě jedna radostná zpráva. Lucie Pauli vyhrála
republikové finále ve fotosoutěži Clona.
Na přelomu měsíců ledna a února se dvacítka našich členů zúčastnila
akce „Ledová Praha“. Účastníci navštívili koncert „Děti dětem“, různá muzea,
bobovou dráhu a Pražský hrad. Škoda jen, že vysoká hladiny Vltavy znemožnila
výlet na parníčku Pražskými Benátkami.
V průběhu prvního pololetí probíhala tradiční činnost. Kromě toho jsme
uspořádali řadu zajímavých akcí, např. besedu s mluvčí policie, návštěvu
modelové železnice, výlety na kolech, turnaj v bowlingu či prodej kytiček na
pomoc v boji proti rakovině. Vrchol přišel v červnu a červenci. Nejprve jsme se
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ve Kdyni zúčastnili republikového setkání pionýrských oddílů.

Společně

s dalšími 700 pionýry jsme vysvobozovali zakletou bílou paní ze zříceniny hradu
Rýzmberk. Na konec června jsme připravili pro ty nejmladší víkendovou akci
nazvanou „Poprvé s námi“. Na pionýrské základně v Zelené Lhotě, kterou nám
propůjčili kdyňští pionýři, strávilo společnou akci i s rodiči 31 předškoláků.
Pak nás již čekal vrchol každoroční činnosti – tábor. Celotáborovou hru
jsme nazvali „V říši pohádek“. Kouzelník Vigo z Arabely převedl děti do
pohádkové říše, kde se setkávaly každý den s jinou pohádkou. Co se dětem
nejvíce líbilo? Vodníci s domažlickými hasiči, čerti a princezna ze mlejna. Velký
úspěch získala pohádka Dlouhý, Široký a Bystrozraký, při které se děti naučily
běhat na skákacích botách. Na závěr tábora na všechny čekala Popelka a po
táboráku slavnostní ples s předáním odměn.
Od září začaly opět pravidelné schůzky. Druhý víkend v září jsme vyjeli
do Újezda na tradiční akci „ Cesta na Xapatan“. I zde bylo připraveno několik
novinek. Tou nejzajímavější bylo společné bubnování – 40 bubeníků v kruhu.
Děti se v bubnování vystřídaly ve třech skupinách.
Závěr roku patřil tradiční mikulášské diskotéce a vánoční nadílce.
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Všechny tyto akce jsme mohli uskutečnit díky našim sponzorům – Obecnímu
úřadu Česká Kubice, MUDr. Radmile Pflugové a grantu získanému od krajského
úřadu v Plzni.

(pro kroniku zapsala Vendula Pangrácová)

ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU
Komenského 68
Dobrovolné, nepolitické občanské sdružení.
Předseda JUDr. Josef Fidrant
místopředseda Květoslav Kardinál
jednatel Josef Výchart
hospodářka Anežka Karolyiová
předseda revizní komise Josef Podestát
členové výboru: Jindřich Kitzberger, František Michálek a Marie Plzenská
Základní organizace má celkem 105 domažlických členů. V roce 2013
ukončilo členství 5 členů a podařilo se získat dva nové členy. Věkové složení
členské základny však zůstává nadále vysoké. Téměř 50 % členů je starších 70
let a z tohoto počtu je 20 % členů starších 80 let.
Zahrádkářská prodejna, kde je jedna prodavačka, zajišťuje prodej
zahradnických přebytků členů organizace.
Pro svoje členy i pro veřejnost provádí zahrádkáři moštování ovoce.
V roce 2013 v měsících říjnu a listopadu moštovali celkem šestkrát a zpracovali
3 246 kg ovoce. Bylo to podstatně méně než v létech předešlých. Důvodem byl
nedostatek ovoce.
Každý rok pečou členky svazu perníčky pro Městský úřad Domažlice
u příležitosti rozsvícení vánočního stromu na náměstí. Letos upekly a nazdobily
1160 perníčků.
V únoru 2013 dokončili zahrádkáři ve své budově rekonstrukci
sociálního zařízení a nový přívod vody. V moštárně opravili omítky a vyměnili
nové desky do lisu na lisování ovoce.
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Pro členy i nečleny organizace zajišťují zahrádkáři odborné přednášky
s různou tématikou.

(pro kroniku zapsal Josef Fidrant)

ČESKÝ KYNOLOGICKÝ SVAZ, ZÁKLADNÍ KYNOLOGICKÁ
ORGANIZACE 1 DOMAŽLICE 299
Sportovní střelnice Jirklovka
Počet členů 31, ve městě pracují základní kynologická organizace 1 a 2.
Výbor: Ing. Hana Slachová, předsedkyně, Aneta Vondrovicová, pokladník, Jan
Odvody, hospodář
Předmětem činnosti je výcvik sportovní kynologie, výcvik agility a výcvik psů
pro veřejnost.
Větší akce roku:
1. ledna - společná vycházka
7. března - výroční členská schůze
21. - 22. března - 10. závody agility O Kozinův čakan v Horšovském Týně
5. dubna - zkoušky KJ Brno
8. května - jarní dvojzkoušky agility
28. června - zkoušky poslušnosti dle MZŘ
5. července - závody poslušnosti podle řádu KJ ČR Brno
28. září - členská schůze
6. října - podzimní závody agility
12. října - zkoušky poslušnosti podle NZŘ
(pro kroniku zapsala Hana Slachová)

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ, ZO DOMAŽLICE
Předseda: Jan Dufek
Místopředsedkyně: Dana Merhautová
Jednatelka: Pavla Borová
Základní organizace má v současné době 20 členů - 18 dospělých a 2 mladé
chovatele.
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Předmětem činnosti je chov drobného domácího zvířectva - drůbeže,
králíků, holubů a také exotického ptactva a terarijních zvířat. Členové
organizace odchovávají chovné jedince a na výstavách, včetně Národní výstavy,
si zajišťují nepříbuzné jedince, aby ve svých chovech zajistili co nejlepších
výsledky.
Vedoucí jednotlivých odborností (drůbež: Jaroslav Kučera, holubi: Jiří
Ticháček, králíci: Jakub Blacký) se věnují našim mladým chovatelům při výběru
nových zvířat i při jejich další práci s chovem.
Každý rok pořádají chovatelé pro svoje členy i pro veřejnost zájezdy na
chovatelské výstavy v rámci republiky i v Evropě

Atletic Club Domažlice
Občanské sdružení, zabývající se atletickou činností
Předseda klubu: Ing. Zdeněk Forster
Klub má 185 členů
Předmět činnosti: výchova mladých sportovců a organizace sportovních atletických závodů a akcí.

WOLFS DOMAŽLICE o.s.
Složení výboru klubu: předseda Jan Pachl, tajemnice Milena Vlčková, hospodář
Josef Schneider, členové: Pavel Kasper, Petr Černý
Rok 2013 byl rokem, kdy se klubu daří aktivní vlastní brigádnickou
činností a s pomocí města budovat, rozšiřovat a zvelebovat celý areál. Na hřišti
se uskutečnilo, kromě zápasů v rámci probíhajících soutěží, několik turnajů
dětských i úvodní květnový turnaj pro dospělé v nové celostátní ligové soutěži
ve slowpitchi (obdoba baseballu, hrají smíšená družstva). Intenzivně se
připravuje napojení zázemí klubu na elektrický proud. Mužům se po několika
marných pokusech a po reorganizaci národních baseballových soutěží podařilo
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postoupit do vysněné druhé nejvyšší soutěže. Rok 2013 jsme odehráli s těmito
týmy:U8, U10, U12, starší kadeti, muži a slowpitch. Ženy odehrály pouze jeden
softbalolový turnaj a následně se spojily s kategorií slowpitch. Už po šesté
v řadě uspořádal klub turnaj pro mateřské školky a podílel se na uspořádání
dětského dne v Domažlicích.
Úspěchy dle jednotlivých kategorií:
 U8 - 3. místo v Českém baseballovém poháru
 U10 - 1. místo v západočeské coachballové lize, 11. místo na Zlatém
superpoháru, 11. místo na MČR v coachballu
 U12 - 3. místo v Jihozápadní oblasti
 Starší kadeti - 4. místo v Jihozápadní oblasti
 Muži - 1. místo v Jihozápadní oblasti, 3. místo v baráži - postup do
Českomoravské ligy
 Slowpitch - 3. místo v lize, 6. místo na MČR ve slowpitchi

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL DOMAŽLICE
Jednota měla ke konci roku 386 členů, rozdělených do
sportovních oddílů, z toho bylo 40 členů necvičících přispívajících.
V oddílech všestrannosti cvičí ve dvou skupinách ženy v pondělí menší skupina pod vedením cvičitelky Jaroslavy
Kaucké, ve středu pod vedením Jarmily Kahlerové a Libuše Matějkové
v průměru 25 - 3 0 žen. (přihlášeno bylo 42). Bohužel ve všestrannosti stále
chybí muži a žáci. Při tom právě v těchto oddílech by si mohli zasportovat
všichni, kdo potřebují pohyb a nejsou hnáni k maximálním výkonům.
Všestrannost obsahuje mimo běžné cvičení v tělocvičně, plavání, atletiku,
gymnastiku, všechny druhy míčových her, petang a podobné.

97

V Sokole je již také mnoho let zavedené cvičení rodičů s dětmi, kde se
tuží mrňata, sotva začnou běhat. Cvičí se ve třech skupinách, podle věku dětí.
Letos cvičilo v průměru 43 párů.
Dále cvičí oddíl žákyň (přihlášeno bylo 27 děvčat) pod vedením Marie
Halíkové, Elišky Nové a Hany Kolářové. Oddíl žákyň se v tomto roce zúčastnil
župních závodů v plavání, gymnastice, ve šplhu a v lehké atletice - vždy
s nejlepšími výsledky a medailovým oceněním. Dvě žákyně dokonce
reprezentovaly župu Šumavskou na přeborech ČOS v Praze a v Brně. 14 žákyň a
2 cvičitelky se zúčastnily se skladbou „Dávej ber“ sokolského sletu Pod Řípem
v Roudnici ve dnech 25. - 26. května.
Oddíl sportovní gymnastiky měl v tomto roce předsedu Mgr. Václava
Hrušku, 8 trenérek a 20 žákyň. Oddíl trénuje čtyřikrát týdně. Je jedním
z nejlepších v kraji a dobře reprezentuje i na celorepublikových závodech.
Celkem se v tomto roce zúčastnil dvaceti závodů v ČR. V tabulce České
gymnastické

federace

je

domažlické

družstvo

žen

na

10.

místě.

Z nejdůležitějších závodů: Přebory ČOS v Kladně: mladší žákyně (celkem 33
závodnic) získaly 10, 19, 21 a 26 místo. Starší žákyně (celkem 11 závodnic) 2.
místo Kmetíková. Mistrovství ČR v Liberci: v kategorii juniorky (celkem 39
závodnic) získaly Domažličanky 6, 9 a 29 místo, v kategorii žákyně A (celkem 29
závodnic) získala 13. místo Schmidtová, v kategorii žákyně B (celkem 34
závodnic) získala 6. místo Kmetíková, v kategorii starší žákyně (celkem 61
závodnic) získala 26. místo Ježková. Oddíl pořádá každoročně v říjnu Cenu
Chodska - letos již 22. ročník. Závodů se zúčastnilo přes 80 závodnic ze 7 oddílů
Č R v p ě t i věkových kategoriích. Domažlické dívky vybojovaly 8 medailí.
Oddíl kulturistů má 38 členů a svoji vlastní dobře vybavenou tělocvičnu.
Má několik vynikajících závodníků, kteří vítězí i v zahraničí - Janu Szmigielovou,
Jana Javorského, Pavla Špačka, Karla Pivoňku a seniora Bedřicha Řechku, který
vyniká i v atletice veteránů na všech zahraničních mistrovstvích. Oddíl se
zúčastnil devatenácti závodů v silovém trojboji, bench-pressu a zvedání
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kamene, z toho sedmkrát v zahraničí. Javorský na MČR dorostu v bench-pressu
ve Zbýšově obsadil 3. místo. Szmigielová na Mistrovství západočeské oblasti
Sokolov v silovém trojboji vybojovala 1. místo, na MČ Třeboň v bench- pressu
byla třetí, na MČ Litvínov v silovém trojboji obsadila opět 1. místo, MČR
Jihlava v bench-pressu - 2. místo, MČR Kuřim v silovém trojboji - 1. místo. Na
Mistrovství Evropy v silovém trojboji byla osmá, v Lechfeldu ve zvedání kamene
1. místo, Pohár Waldkirchenu ve zvedání kamene 1. místo, Špaček 3. místo,
Mistrovství Německa Bayerbach ve zvedání kamene- 1. místo, Pohár
Feldkirchenu ve zvedání kamene 1. místo, XV. Ročník Milo-Barus-cup
v Eisenbergu: družstvo Špaček, Hrabovský, Rada 5. místo. Velká cena Klatov
v bench-pressu: Szmigielová 2. místo, Javorský 2. místo, Pivoňka 7. místo,
Čermák 5. místo, Maxa 6. místo, Malý 7. místo. Oddíl pořádá každoročně
v červenci Mistrovství ČR ve zvedání kamene. Letošního už 15. ročníku se
zúčastnilo 24 závodníků, z toho 7 ze SRN a 1 z Egypta. V kategorii žen zvítězila
domažlická Szmigielová, v kategorii seniorů zvítězil Bedřich Řechka, v kategorii
do 85 a do 100 kg neměli Domažličtí zastoupení, v kategorii nad 100 kg
vybojoval Pavel Špaček 4. místo. Celkovým vítězem byl Andreas Ahman za SRN.
Šachový oddíl má 25 členů. Vedou jej Martin Vašíček a Jaroslav
Chloupek. Schází se dvakrát týdně v klubovně v sokolovně. Celkem se v tomto
roce zúčastnil 39 utkání mimo Domažlice. Oddíl má vynikající dorost, který
hraje v I. lize dorostu ČR. Dospělí členové hrají II. Ligu.
Oddíl stolního tenisu má 21 členů, vedoucí Libor Hadrava. Oddíl má tři
závodní družstva. Pro sezonu 2013-2014 postavil ještě další 4 družstvo.
Družstvo A hraje krajský přebor II. třídy, družstvo B hraje okresní přebor,
družstvo C hraje okresní soutěž I. třídy, družstvo D začalo okresní soutěž Il.
třídy.

Stolní tenisté trénují dvakrát týdně v tělocvičně. Letos uspořádali

Memoriál Slávy Šandora na paměť svého člena, který tragicky podlehl
srdečnímu kolapsu při tréninku.
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Taneční skupina Hanka má osm stálých členek a jednoho člena. V tomto
roce uskutečnila celkem 21 vystoupení, mimo Domažlice vystupovala čtyřikrát
v Plzni, dvakrát ve Kdyni, j e d n o u v Bělé nad Radbuzou a jednou v Chodově.
Vedoucí skupiny je Jaroslava Kaucká. Celkem mají nacvičeno 16 skladeb,
kostýmy si pořizují sami.
Seniorský klub vede rovněž Jaroslava Kaucká. Klub se setkává každou
středu dopoledne v klubovně sokolovny. Má na starosti knihovnu Sokola,
kterou členky uspořádaly a knihy půjčují. Ženy se zabývají ručními pracemi,
dvakrát ročně připravují prodejní výstavu svých výrobků, letos ji představily i
v Plzni. Věnují se deskovým hrám, stolnímu tenisu, navštěvují společné výstavy,
letos hostily v Domažlicích návštěvu seniorů z Křimic. Každé pondělí dopoledne
mají hodinu cvičení.
Jednota pořádá každoročně v březnu Dětské šibřinky, letos byly 9.
března, Valnou hromadu členů, letos 3. dubna, 20. dubna uspořádala pro členy
zájezd do divadla Sokola Janovice, 4. června dětský den v tělocvičně, 11. září
zájezd seniorů Sokola po česko-německé hranici pod vedením bratra Karla Bílka
z KČT. 28. září se uskutečnil autobusový zájezd pro členy - prohlídka kláštera
Chotěšov a výstup na Křížový vrch. Jako každoročně i letos připravil Sokol
Vánoční akademii.
Jednota má vývěsní skříňku, umístěnou na sloupu Sokolského domu,
kde seznamuje členy s aktivními událostmi jednoty. Od svého znovuzřízení
v roce 1990 podnes vede kroniku současné činnosti, kronikářkou je Alena
Vaňková.
(Pro zápis do městské kroniky zpracovala Alena Vaňková - upraveno)
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ (KČT), ODBOR DOMAŽLICE
Předseda Mgr. Petr Matějka
Jednatelka Marie Janutková
Domažlický odbor Klubu českých turistů měl k 31. prosinci 164 členů.
V průběhu roku vstoupili 4 noví členové, 3 ženy a jeden muž.
Činnost odboru řídil nový jedenáctičlenný výbor zvolený na výroční
členské schůzi 17. ledna 2013. Výbor opustili pí Nosková, pí Wollerová, p.
Mathauser a p. Krčma, nově byli zvoleni pí Lásková, pí Minaříková, Ing. Benda a
p. Thomayer. Výbor se pravidelně scházel vždy jednou měsíčně, jednou se sešel
mimořádně.
Turistický klub stále patří k nejaktivnějším občanským sdružením
v našem městě. Každoročně pořádá několik desítek akcí pro svoje členy i pro
veřejnost.
Letos připravil 26 turistických vycházek. Zúčastnilo se jich 388 turistů,
kteří ušli celkem 224 km. Klub organizoval i celodenní výlety a pobyty na
Šumavě na Špičák, Pancíř, Můstek, Prenet a do Železné Rudy.
(Každoroční větší akce turistů viz Kalendárium)
Během roku uspořádali turisté dva autobusové zájezdy a čtyři
cestopisné přednášky. Dvakrát také navštívili představení plzeňského divadla.
Klub věnuje stálou pozornost propagaci Chodska, například články do
časopisu Turista.
Na Čerchově instalovali turisté tři panely naučné stezky o historii tohoto
místa. Na jaře letošního roku opravily městské lesy altán u České studánky a
turisté na něj umístili kopii dobového nápisu Česká studánka. Na podzim začala
oprava pomníku Karla Dvořáka, který tragicky zahynul ve službě na Čerchově
v roce 1907. Oprava má skončit na jaře příštího roku. Ke konci roku 2013 došlo
na Čerchově k postavení stožáru s televizním vysílačem Multiplex 4 (stanice:
Fanda, Smíchov, TV pohoda, Nova HD a Telka. Provozuje ji soukromá
společnost Digital Broadcasting.
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Do turistické činnosti patří i práce značkařská. Dvaadvacet značkařů KČT
Domažlice pečuje o 619 km turistických tras.
(Vybráno z výroční zprávy zpracované Mgr. Petrem Matějkou)

Všechny podkladové zprávy jsou přílohou tohoto kronikářského
zápisu a jsou uloženy spolu s ním.
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VII. PRŮMYSL – OBCHOD - SLUŽBY
Nová průmyslová zóna stále čeká na investory, kteří by do města
přinesli další pracovní příležitosti. Zatím se příliš nedaří je získávat, v současné
době útlumu ekonomiky nejen u nás, ale v celé Evropské unii, není divu.
Nedostatek práce se citelně projevuje zejména ve stavebnictví.
Z velkých, či větších stavebních podniků, které ve městě působily, letos ukončila
činnost domažlicko - horšovskotýnská stavební firma VLČEK. Lépe se daří
malým firmám, které se zabývají drobnějšími stavebními pracemi rekonstrukcemi objektů, údržbou, přestavbami bytových jader a podobně. Jde
vesměs o firmy, které sdružují vždy několik řemeslníků (zedník, instalatér,
obkladač, případně ještě další stavební profese) z okolních vesnic. Poměrně
slušně prý prosperují prodejny stavebnin, kterých je ve městě hned několik.
Lidé se zkrátka vracejí k dříve běžnému „udělej si sám“, nakoupí materiál, a co
jde, to si zajistí vlastními silami.
Ve službách se zatím stále daří kadeřnictví, pedikúrám, nově přibývají
nehtová studia, kterých je jen v historické části města a v přilehlých ulicích už
šest. Provozují je vesměs Vietnamci. Těmto druhům služeb pomáhá fakt, že
v sousedním Německu jsou stále ještě citelně dražší, takže velká část zákazníků
je právě odtamtud.
Ve městě působí několik masážních salónů, které také celkem
prospívají, velký zájem je i o návštěvy různých léčitelů, kteří k nám přijíždějí
vesměs s různými orientálními léčebnými technikami. Letos hrozilo uzavření
solné jeskyně, kterou její majitel už nechtěl z osobních důvodů dál provozovat.
Nabízel ji dokonce ke koupi městu, to však po zvážení všech pro a proti, jeho
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nabídku odmítlo, solná jeskyně nakonec přešla opět do soukromých rukou a
zatím funguje.
Restaurace, bary a podobná pohostinská zařízení sice naříkají na velké
poklesy tržeb, ale nezdá se, že by jejich počet nějak klesal, takže tak zlé to
s nimi asi přece jen nebude.
Měsíčník Domažlický servis, který vydává Ing. Jaroslav Kohel, stále měsíc
co měsíc informuje Domažličany o nabídkách služeb a řemeslných prací. Jeho
obsah byl ale, co do množství uveřejňovaných inzerátů, letos ve srovnání
s předchozími léty podstatně méně pestrý.
V potravinářské obchodní síti nedošlo k žádným důležitým změnám, ve
městě působí celkem čtyři velké potravinářské řetězce - PENNY, Albert,
Kaufland a COOP a několik drobnějších prodejen. V loňském roce otevřelo
v dolejší části náměstí v čp. 144 svoji prodejnu pekařství Kotačka ze Staňkova.
Tato prodejna nemusí mít starost s odbytem, prodává kvalitní chléb i pečivo, a
tak o zákazníky opravdu nemá nouzi, přes to, že je ve městě právě v jejím
sortimentu silná konkurence. Jsou prý dokonce „fajnšmekři“, kteří odjinud než
od Kotačky chléb ani pečivo nechtějí. V Husově ulici, v rohovém domě proti
PENNY, otevřeli koncem března (27. 3.) Václav Kubaň a Karel Bastián prodejnu
domácích knedlíků.
V loňském roce v ulici Msgre B. Staška, proti základní škole nahradilo
prodejnu s potřebami pro chovatele květinářství. Ti, kteří tvrdili, že květinářský
trh je ve městě už přesycen a že nové květinářství nemůže uspět, měli pravdu.
Vydrželo necelý rok. Nahradila je prodejna grilovaných kuřat, ani ta ale asi
nemá příliš velkou perspektivu. Nové květinářství (majitelka Lenka Korcová)
vzniklo v horní části náměstí, vedle restaurace Sokolský dům. Otevřely si je
bývalé zaměstnankyně květinářství Vodolenka v ulici Msgre B. Staška, které po
změně majitele se už asi také dlouho neudrží.
V tomto roce přibylo několik obchůdků s oblečením „z druhé ruky“ pro
děti i pro dospělé. Stále však chybí prodejna kvalitní konfekce pro střední a
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starší generaci. Tito zákazníci jsou odkázáni buď nakupovat u Vietnamců, nebo
odjíždět za nákupy kvalitního zboží do Klatov či do Plzně.
V ulici Msgre B. Staška, vedle prodejny brýlí, zanikla specializovaná
prodejna kabelek. Vzhledem k nabízenému sortimentu a jeho cenám se ani
není co divit. Na jejím místě je od 9. srpna prodejna sportovní a volnočasové
módy Jakob sport.
Bez internetu si už mladší domácnosti asi svůj život ani neumí
představit. V našem městě sváděli v tomto roce boj o zákazníka dva
poskytovatelé - AITEX a Česká síť. Ta druhá je původně domažlická firma, nyní
už se sídlem i v Plzni. Který z obou rivalů je lepší, těžko soudit. Problémem
ovšem je, že počet připojení k internetu je v Domažlicích přece jen omezený
jejich velikostí a počtem obyvatel a providerů je více, než jen oni dva zmiňovaní
(o2, UPC, mobilní operátoři). Takže jak se ve městě všichni udrží, teprve
uvidíme.
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Kalendárium
107

108

LEDEN

TŘIKRÁT NOVÝ ROK
domažlických turistů

Novoroční setkání na Vavřinečku
Novoroční výšlap na Vavřinec se letos uskutečnil už po čtyřicáté.
Vavřinecký kopec vystoupalo tentokráte 45 osob. I když to bylo o 15 turistů více
než v předchozím roce, zdá se opravdu, že tato, kdysi tak populární akce, už
přestala lákat. Je to škoda, ten kdo je ještě pamětníkem prvních Novoročních
setkání na Vavřinci, může jen nostalgicky vzpomínat na radostnou atmosféru
prvních ročníků, výstup se zpěvem vánočních koled, zvoněním zvonků, světýlky
lucerniček a prskavek, osvětleným kostelem i teplým čajem, který prodávali
v místní zotavovně. Byl v tom výstupu i kus protestu proti politice režimu, který
všechny podobné akce považoval za „ideologicky nepřijatelné“. Inu časy se mění
a lidé s nimi. A tak se 40. ročník Novoročního setkání na Vavřinci stal ročníkem
posledním. Výbor domažlického Klubu českých turistů se rozhodl pro malý
zájem, a také pro skutečnost, že na Vavřinci není pro pořádání podobné akce
žádné zázemí, letošním rokem novoroční výstupy na Vavřinec ukončit.
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Novoroční výstup na Čerchov

Zato druhá turistická novoroční akce, Novoroční výstup na Čerchov, láká
stále více zájemců, a jak se zdá, stává se z ní téměř akce prestižní. Letos se
výšlapu na nejvyšší horu Českého
lesa, snad i díky pěknému počasí,
zúčastnilo okolo 300 osob, což je
téměř o sto procent více než
v loňském roce.
15.

ročník

Novoročního

výstupu na Čerchov začal 1. ledna
v 10

hodin

přítomnými

dopoledne.
turisty

byli

Mezi
opět

starosta Domažlic Ing. Miroslav
Mach, starosta Klenčí Karel Smutný,
ředitel městských lesů Ing. Jan
Benda, starosta Furth im Wald(u)
Sandro Bauer, starosta, Waldmünchenu Markus Ackermann, doprovázený
Franzem Prifflingem v historickém kroji ponocného a prezidentem Trenckverein
Waldmünchen Aloisem Frankem. Na Čerchově proběhla novoroční turistická
sbírka ve prospěch handicapovaných turistů, tak zvaný Novoroční čtyřlístek,
která vynesla 2 830 korun. Všeobecné pozornosti se těšila jezdkyně, která na
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Čerchov vyjela na koni. Jak se zdá z fotografie Petra Matějky, i čtyřnohému
turistovi se na vrcholu Čerchova líbilo.

Novoroční turistická vycházka
Třetí novoroční akcí domažlických turistů byla Novoroční vycházka na
Díly, na kterou vykročilo, pod vedením paní Marie Senohrábkové, 20 osob.

Novoroční ohňostroj
Tradiční novoroční ohňostroj začal na domažlickém náměstí v 18 hodin.
Trval necelých 15 minut, jako každoročně však „novoroční sláva“ za zhlédnutí
stála.

Starosta občanům
Starosta města Ing. Miroslav Mach popřál prostřednictvím městského
zpravodaje všem občanům města úspěšný rok v jejich pracovním i osobním
životě.
V prvním čísle Domažlického zpravodaje seznámil také občany
s některými investičními akcemi tohoto roku. Má být dokončena revitalizace
sídliště 17. listopadu, dále město plánuje rekonstrukce Máchovy ulice, úpravu
místa před klášterem a knihovnou. Po roční přestávce má pokračovat oprava
plaveckého bazénu opravami šaten a spodní části bazénu a položením
inženýrských sítí v souvislosti s plánovanou výstavbou venkovního bazénu.
Rekonstrukce čeká obě domažlická kina Čakan i letní kino. Počítá se i
s úpravami zeleně ve městě i v jeho okolí.

Začínáme s internetem
Domažlická městská knihovna připravila ve své internetové studovně na
úterý 8. ledna pro zájemce z řad občanů města školení Začínáme s internetem.
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Výstava v Galerii bratří Špillarů
Letošní galerijní sezónu zahájila 9. ledna v 17 hodin vernisáž výstavy
Pavla Štýbra HRUBÁ, POLOHRUBÁ, HLADKÁ MOUKA NA CHODSKÉ KOLÁČE. Jak
by takový koláč ze směsice tří druhů mouky vypadal, těžko říci, asi nic moc,
vystavovaná díla však rozhodně vypadala zajímavě. Výstavu uvedl Václav
Malina.

Rozšíření názvu domažlické umělecké školy
Domažlická základní umělecká škola nese od 1. ledna název Základní
umělecká škola Jindřicha Jindřicha Domažlice.

Anketa - název domažlického piva
Je to možná trochu předčasné, ale v souvislosti s plány na obnovu
domažlického pivovaru už se uvažuje i o názvu budoucího domažlického piva.
K nedočkavcům věcí příštích se přidal i Domažlický deník, který 8. ledna předložil
občanům na výběr z deseti názvů: Lomikar, Baldovar, Psohlavec , Škarman,
Domažličan, Vavřinec či Vavřineček, Černý Chod, Zlatá studna, Chodský čakan,
Kozina. Čtenáři pak rozdělili svoje sympatie takto:
1. Kozina (362 hlasů), 2. Psohlavec (244), 3. Vavřineček (105), 4. Lomikar (36), 5.
Domažličan (35), 6. Chodský čakan (24), 7.-8. Baldovar a Zlatá studna (7), 9.
Škarman (6), 10. Černý Chod (4).

Regiontour 2013
Jako každoročně i letos se naše město zúčastnilo, společně s ostatními
obcemi Svazku obcí Domažlicka, veletrhu cestovního ruchu Regiontour v Brně.
Ve stánku domažlického svazku zastupovalo naše město městské informační
centrum, v kulturním pořadu pak, také už po několikáté, vystupovala po dva
první dny výstavy Domažlická dudácká muzika.
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Úprava lyžařských stop
Ve druhé polovině ledna jsme se konečně dočkali vydatné sněhové
nadílky. 17. ledna celý den hustě padal sníh, napadlo ho 25 - 30 cm. Hned druhý
den začaly Domažlické městské lesy s úpravou lyžařských stop v okolí Capartic a
Čerchova, celkem 52 km tratí. Domažličtí Sněhaři zase upravili dvě trati
v bezprostředním okolí města. Jednu poblíž rybníku Tři vrby, druhou na bývalém
cvičáku pod Vavřincem. Oba okruhy měřily každý 2 km a první milovníci bílého
sportu na ně mohli vyjet už v sobotu 19. ledna. Škoda, že sněhová peřina dlouho
nevydržela. Už po deseti dnech přišla obleva.

Křest knihy Marie Rivai
Paní Marie Rivai, spisovatelka,
píšící prózy z domoviny svého manžela,
z Indonésie, je v Domažlicích už dobře
známá díky své spolupráci s vedoucím
Galerie

bratří

Václavem

Špillarů,

Sikou,

který

výtvarníkem
její

knížky

ilustruje. Ve čtvrtek 17. ledna křtila paní
Rivai v domažlické galerii svoji v pořadí už osmou prózu, Květy bez vůně,
tentokráte věnovanou příběhům cizinců, kteří z nejrůznějších důvodů žili v České
republice. V programu křtu, kterého se zúčastnily zástupkyně Společnosti
čínských žen v Praze, vystoupili čínská zpěvačka Feng Yün-song, bratři Hynek a
Patrik Hradečtí a Žaneta Písaříková. Báseň paní Rivai, věnovanou Chodsku,
přednesl její syn. Knihu Květy bez vůně pak pokřtila paní Li Feng, prezidentka
Společnosti čínských žen v Praze.

(Na foto: uprostřed v červeném Marie Rivai, vedle ní

vpravo její syn, vlevo Li Feng, Václav Sika, bratři Hradečtí a Feng Yün-song)
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Šibřinky
TJ Jiskra Domažlice, oddíl kopané uspořádal v sobotu 26. ledna
v městském kulturním středisku Sokolské ŠIBŘINKY.

Přednáška v galerii
pořadatelé: městská knihovna, Muzeum Chodska a galerie
Letošní přednáškovou sezónu v Galerii bratří Špillarů zahájila ve čtvrtek
24. ledna Jaroslava Wollerová přednáškou věnovanou Barmě.

Zákaz návštěv v nemocnici
Téměř po celý leden byl v domažlické nemocnici zákaz návštěv nemocnice byla kvůli chřipkové epidemii uzavřena po dvacet dní.

Charitativní dar
ve výši 2,5 tisíce korun předali klientům sociálně-terapeutické dílny sv.
Josefa v Domažlicích manželé Novotní. Šlo o část tržby z prodeje hrníčků
s emblémem Domažlic na domažlických vánočních trzích.

Výstava ve vestibulu městské knihovny
Výtvarný obor ZUŠ JJ se představuje

Divadla a koncerty:
Pořadatel městské kulturní středisko ve velkém sále MKS v 19.30 hod.:
úterý 22. ledna
BABOUCI
koncert nejstarší jihočeské dechovky
pondělí 28. ledna

Divadelní představení v rámci předplatného
Peta Murray MOUCHA NA ZDI
veselohra s hudbou a tancem
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úterý 29. ledna
HANKY PANKY DISKOHRÁTKY
Nový pořad travesti skupiny Hanky Panky
čtvrtek 31. ledna
bonusový abonentní koncert
PÓDIUM MLADÝCH TALENTŮ
Koncert absolventů domažlické základní hudební školy, studentů konzervatoře a
vysokých hudebních škol: Václav Buršík, Eliška Fojtová, Petra Popelková, Josef Štefan zpěv, Tadeáš Forberger, Michaela Svobodová, Barbora Veitová - klavír, Josef Jarábek klarinet, Petr Blahout - bicí.,

Loutkové divadlo Domažlice – loutková scéna MKS
neděle 13. ledna a neděle 20. ledna vždy ve 14 a v 16 hodin, 1. patro MKS
KAŠPÁREK VŽDY VÍTĚZÍ

Loutková pohádka
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ÚNOR

Nezaměstnanost
Česká republika se v této době potýká s nezaměstnaností, která
přesahuje 10 %, i když podle změněné statistiky se vykazuje jen osm procent, a
je tak už vyšší než v době vrcholící hospodářské krize v roce 1933. A to prognózy
ukazují, že v následujících měsících prý může nezaměstnanost ještě vzrůst. Lidé
podle statistiků přestávají mít peníze na spotřebu, a ti, co je mají, se je bojí
utrácet v očekávání ještě horších časů. Podle Českého statistického úřadu
v současné době každý den končí provoz například jedna a půl restaurace.
Rostou počty dlužníků a exekucí. V našem městě situace, naštěstí, není ještě tak
hrozivá. Podle úřadu práce i díky tomu, že hodně Domažličanů vyjíždí za prací
do sousedního Německa, kde jsou lepší možnosti výdělku i sociálního
zabezpečení. Domažličtí občané do svých schránek dostali celé noviny
s nabídkou pracovních míst v sousedních bavorských okresech i dále v Německu.
Hledají se řemeslníci i inženýři, lékaři, střední zdravotnický personál a hlavně
pečovatelky a pečovatelé pro pečovatelské služby o seniory. Jedna ze
zprostředkovatelen práce v Německu dokonce ve městě navštěvovala některé
zdravotní sestry a přesvědčovala je k práci za hranicí. Práce v Německu má
ovšem jeden háček - je třeba se na pracovišti domluvit. A to je někdy problém.
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DĚTSKÝ KARNEVAL
Dům dětí a mládeže DOMINO spolu s MKS v Domažlicích uspořádaly
v sobotu 2. února v městském kulturním středisku dětský vodnický karneval.

Průzkumný vrt na Smolově
Zásobování města pitnou vodou je problém, který město řeší, tu
s větším, tu s menším úspěchem, už od 20. let minulého století. V současné době
probíhá další pokus, jak získat v relativní blízkosti Domažlic pro město dostatek
vody. V prameništi Smolov je realizován průzkumný hydrogeologický vrt, který
by, splní-li všechny stanovené parametry, mohl být dalším zdrojem vody pro
město. Projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro
regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí České republiky.

Rekonstrukce Kostelní ulice
Město Domažlice chystalo v letošním roce rekonstrukci další části
městské památkové rezervace, Kostelní ulice. Mimo předláždění celého
prostranství ulice mělo dojít i k regulaci dopravy v této části památkové
rezervace. Zpracování projektu, který by tuto problematiku řešil, bylo zadáno
firmě Ptáčník. Realizace projektu ale narazila na nesouhlas některých vlastníků
domů v Kostelní ulici, zejména pro některé stavební úpravy a pro zmiňované
omezení vjezdu z náměstí do ulice. Debata se dostala i na stránky městského
zpravodaje, kde si v rozsáhlých stanoviscích vyjasňují své názory starosta města
Ing. Mach a provozovatel a majitel Galerie Dorka JUDr. Šuchman. Pro nesouhlas
některých vlastníků objektů v Kostelní ulici se asi plánovaná rekonstrukce těžko
uskuteční. Bez ohledu na to, zda je předkládaný projekt kvalitní či nikoli, jedno
je jisté - kdokoli chtěl kdy v Domažlicích omezit frekvenci motorových vozidel
v centru města, nikdy neuspěl.
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Úspěch policie
Domažličtí policisté zadrželi pětadvacetiletého muže, který vykrádal
zejména místní restaurace a pohostinství. Měl na svědomí 17 vloupání a škodu
za 178 tisíc korun.

14. přejezd Gibacht - Capartice
Přestože 17. ledna napadla notná dávka sněhu, o pár dní později už po
něm nebylo ani památky. Obleva přinesla komplikace i pořadatelům tradičního
lyžařského přeshraničního přejezdu Gibacht - Capartice, domažlickým
Sněhařům. Z původně plánovaného 3. února museli přejezd přeložit až na konec
února, kdy se sněhové podmínky zase vylepšily. Na trasu dlouhou 14 kilometrů
vyjelo v neděli 24. února v 10 hodin dopoledne z bavorského lyžařského areálu
Gibacht na dvě stě běžkařů. Počasí jim přálo - teplota se pohybovala kolem -3 °C
a také sněhu byl dostatek Z cíle v Caparticcích je pak autobusy odvezly do
Domažlic, kde se v sále městského kulturního střediska uskutečnilo přátelské
posezení.

Angličtina vede
Je to s podivem, ale co se zájmu o výuku jazyků týká, i v našem
příhraničním regionu vede s velkou převahou angličtina. Ukázalo se to znovu
v tomto měsíci, když se do konverzační soutěže v angličtině přihlásilo na
Domažlicku 283 dětí, zatímco do stejné soutěže v němčině jen 91 školáků.

Pošumavský věneček
Na 77. Pošumavském věnečku v Praze, který každoročně v únoru pořádá
pražské sdružení Psohlavec, letos byl 9. února, měly tentokrát Domažlice
opravdu silné zastoupení. Vystoupily na něm Domažlická dudácká muzika,
Antonín Konrády, Patrik a Hynek Hradečtí, Domažličanka a sbor Canzonetta.
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Demolice staré nemocnice
Počátkem února zahájil majitel, společnost Lidl Česká republika,
demolici objektů staré domažlické nemocnice. Povolení k odstranění stavby
nabylo právní moci 13. listopadu 2012. Demoliční práce mají trvat dva měsíce.
Původní nejstarší nemocnici postavilo v těchto místech v roce 1859 město
Domažlice. Po roce 1948
přešla

podle

platného

tehdy
zákona

nemocnice do vlastnictví
státu. V roce 2000 se
jejím

vlastníkem

stal

Plzeňský kraj. Ten celý
areál staré nemocnice
prodal po jeho vyklizení v roce 2005 o rok později, v roce 2006, soukromé
společnosti CHEIRON za 15,5 milionu korun. Firma původně slibovala přestavět
nemocnici na byty, případně na objekty pro péči o seniory. Kraj ale do kupní
smlouvy žádné podmínky o využití prostoru nezakotvil, a tak nový vlastník, sliby
nesliby, celý areál obratem prodal právě firmě Lidl. Od té doby objekty chátraly,
až se staly doslova životu nebezpečnými. V současné době tedy začala jejich
postupná demolice. Co bude dál, se teprve ukáže. Podle starosty města, Ing.
Macha město i v novém územním plánu, který se v současnosti zpracovává, trvá
na zachování území pro zdravotnické a sociální služby. LIDL o změnu územního
plánu v tomto prostoru nepožádal, o svých záměrech však město neinformuje.

Dostavba baldovského památníku
V roce 1931, 16. srpna, proběhly v Domažlicích, u příležitosti 500. výročí
bitvy u Domažlic, ve které se srazilo husitské vojsko v čele s Prokopem Holým Velikým s křižáky V. kruciáty, oslavy položení základního kamene k památníku
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bitvy. Ten měl stát na Baldově. S myšlenkou postavit na Baldově památník bitvy
u Domažlic přišel na počátku dvacátých let 20. století spisovatel Jan Vrba.
Zpočátku se o její realizaci pokoušel prostřednictvím nově ustaveného
domažlického sboru Českobratrské církve evangelické. I když členové sboru se
pro Vrbovu myšlenku nadchli, záhy se ukázalo, že síly sboru k její realizaci
nestačí. Vrba se proto obrátil na místní milovníky historie a inteligenci. Už v roce
1925 proběhly 14. srpna ve městě velké oslavy bitvy u Domažlic. Jejich
organizátoři pak založili výbor pro postavení pomníku, který na stavbu pomníku
vyhlásil veřejnou sbírku. Ve městě se ale myšlenka vybudování památníku
nesetkala s širší podporou. Tak hned v roce 1926 se v městské kronice můžeme
dočíst, že obec na postavení památníku nechce přispívat, protože míní stavět
novou budovu hájenské školy. Posléze v roce 1927 „povolen příspěvek 10 000 Kč
pro památník na Baldově“ (citace zápisu v městské kronice). O tom, že město
nemělo o vybudování památníku větší zájem, svědčí i skutečnost, že na stavbu
pomníku J. Š. Baara na Výhledech přispěly Domažlice šestkrát více, totiž
šedesáti tisíci korunami. A tak, zalistujeme-li opět domažlickou městskou
kronikou, najdeme k roku 1928 zápis: „Stavba pomníku vítězství na Baldově je
stále na mrtvém bodě, není peněz, ač pořádány jsou sbírky“. 14. srpna 1929
přednášel na oslavě bitvy u Domažlic na Střelnici ThDr. Ferdinand Hrejsa český

evangelický teolog, historik, duchovní Českobratrské církve evangelické,
profesor Husovy československé evangelické fakulty bohoslovecké v Praze.
Hrejsův zapálený výklad přece jen pohnul stojatými vodami města a Domažličané se
o osud památníku začali více zajímat. Výbor pro postavení pomníku vyhlásil soutěž
o nejlepší ztvárnění památníku. I sami autoři myšlenky vybudování památníku si
ovšem byli vědomi skutečnosti, že na nákladnou stavbu peníze nebudou. Vybrali

proto původně projekt nejlevnější. Proti tomu se ale odvolali ostatní účastníci
soutěže. 10. května 1930 přijela ve věci pomníku na Baldově do Domažlic

odvolací

komise.

Konstatovala,

že

1. cena

byla

přiřčena

návrhu

nejjednoduššímu, který nevyhovoval vypsaným podmínkám. Musel být vybrán
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návrh jiný, což výbor stálo dalších 12 000 Kč. Tím byly vyčerpány všechny
peníze, které se sešly. Navíc realizace stavby samé předpokládala náklady
v řádu nikoli tisíců, ale statisíců korun. Šlo o monumentální 18 metrů vysoký
památník - rozhlednu. Autorem projektu oslavného památníku byl architekt
Kamil Roškot. K realizaci celého záměru už ale nedošlo, nejprve pro vrcholící
hospodářskou krizi a poté, po roce 1935, pro bezprostřední ohrožení republiky
německým fašismem. Realizovala se pouze myšlenka, zasadit do základního
kamene památníku pamětní desky ze všech významných míst pro husitské hnutí
a z míst, kde došlo k významným husitským bitvám: Prahy, Tábora, Tachova,
Ústí nad Labem, Havlíčkova (Německého) Brodu, Lipan a samozřejmě Domažlic.
Nejpozději, až koncem
80. let minulého století,
byla

osazena

deska

Ústí, které se dlouhá
léta

uvedení

jména

na

bránilo.
době

svého

památník
V poválečné

se

o realizaci

dostavby památníku
(Tak zvaný „základní kámen“ baldovského památníku na Baldově s deskami,
poničenými vandaly)

čas od času mluvilo, ale dále než k řečem situace nikdy nedošla. Je velkou
zásluhou Společnosti pro dostavbu památníku, kterou založil zdejší rodák, Mgr.
Miloš Novotný z pražského grafického ateliéru Citadela, že se i v době, která
není husitství příliš nakloněna, ledy hnuly a o dostavbě památníku se začalo
jednat. Podle záměru města má být na základní kámen umístěna plastika
kalichu, jako symbolu husitství. V současné době se posuzují návrhy na
dostavbu. Proti jakémukoli zásahu do vzhledu základního kamene se ale
postavili památkáři. Pracovníci Národního památkového ústavu v Plzni
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argumentují tím, že základní kámen je prohlášenou nemovitou kulturní
památkou, která během let převzala funkci samotného památníku. Měl by
proto zůstat nezměněn jako doklad snahy z třicátých let o připomínku husitské
bitvy. Pro uvažovaný památník by se na Baldově mělo podle památkářů vybrat
„zcela nové místo“. Starosta města Ing. Mach ke stanovisku plzeňských
památkářů uvedl, že s ním město nesouhlasí a bude-li stanovisko památkářů
k záměru doplnění základního kamene plastikou záporné, město se odvolá.
Společnost pro památník na Baldově provozuje vlastní zajímavé webové
stránky www.bitvauDomažlic.cz Je jen škoda, že o vlastním průběhu bitvy
u Domažlic se dochovalo pramálo zpráv, a tak ze všech pěti křížových výprav
proti husitům toho o vlastním boji, či spíše jednotlivých šarvátkách, víme
nejméně a ještě i informace, které máme k disposici, se buď rozcházejí, nebo
jsou vůbec zpochybňovány. To je případ Písně o vítězství u Domažlic mistra
pražské univerzity a kronikáře Vavřince z Březové, jehož Píseň je některými
badateli považována za falzum z 19. století.

Pokácení topolu
Přes sto let stál na břehu Zubřiny v Hruškově ulici, proti areálu základní
školy, mohutný topol bílý. Strom byl okrasou této části ulice. Žel, jeho stav byl
takový, že přes veškerou snahu města, které se jej ještě pokoušelo zachránit,
musel být nakonec pokácen. Jeho větve byly tak vyhnilé, že jakýkoli záchranný
zásah byl už nemožný. Je ovšem pravdou, že topoly nejsou dlouhověké stromy,
málokdy se dožijí vyššího věku, a tak topol v Hruškově ulici mohl být asi
kandidátem na zápis do knihy rekordů. Strom měl průměr kmene 1,5 metru a
vysoký byl kolem 32 metrů.
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Omezení odběru tisku do čítárny městské knihovny
Údiv a nesouhlas, zejména starších čtenářů, kteří navštěvují čítárnu
městské knihovny, vzbudil fakt, že počínaje letošním lednem nenajdou
v knihovně své oblíbené noviny. Knihovna totiž z ekonomických důvodů omezila
odběr tisku pouze na jeden regionální deník a jeden regionální týdeník.
V knihovně je sice nainstalován počítač s databází ANOPRESS, která nabízí texty
novinových článků a řadu dalších služeb, například přepisy rozhlasových a
televizních relací, ale .... Ale tištěné slovo zůstává tištěným slovem a v čítárně
knihovny své místo rozhodně má. V této logice, protože už existují i e-knihy,
mezi nimiž najdeme knihy všech žánrů a dob, a čtečky e-knih, bychom mohli
z knihoven odstranit knižní fond a nahradit jej počítači. To míní někteří
rozhořčení čtenáři a možná ani neví, že první vlaštovky této myšlenky už existují,
například Národní knihovna ČR už má svoji e-půjčovnu.

Výstava ve vestibulu městské knihovny
Výstava fotografií studentů GJŠB

Divadla a koncerty:
Pořadatel městské kulturní středisko ve velkém sále MKS v 19.30 hod.:
neděle 17. února
divadlo v rámci předplatného
Agentura AP-PROSPER
David Foley: SMRTELNÁ VRAŽDA
úterý 19. února
koncert
BRATŘI NEDVĚDI - HONZA A FRANTIŠEK S KAPELOU
úterý 26. února
I. abonentní koncert
VEČER KOMORNÍ HUDBY
Martina Bačová - housle, Dalibor Karvay - housle, Jiří Žigmund - viola, Hana
Baboráková - violoncello
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Loutkové divadlo Domažlice – loutková scéna MKS
neděle 3. února a neděle 17. února vždy ve 14 a v 16 hodin, 1. patro MKS
KAŠPÁREK ČARUJE
Loutková pohádka
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BŘEZEN

Pedofil v Domažlicích
Policie obvinila muže z Domažlic z pedofilie. Obviněný měl osahávat
několik chlapců ve věku od 6 do 11 let. Muž byl za podobné jednání vyšetřován
už v minulosti. Bude-li uznán vinným, hrozí mu až osmileté vězení.

Myši v Penny Marketu
Státní zemědělská a potravinářská inspekce objevila v úterý 19. března
při běžné kontrole nezávadnosti prodávaných potravin v domažlickém Penny
Marketu v Husově ulici velké množství myších výkalů, nakousaných potravin a
další důkazy toho, že v prodejně často hodovaly myši. Ohlodané potraviny se
nacházely dokonce i v regálech, kde byly nabízeny zákazníkům. Inspektoři proto
nechali prodejnu ihned uzavřít. Následující den se do diskontní prodejny
dostavila deratizační a úklidová firma. Její zaměstnanci spolu se zaměstnanci
prodejny zmíněné nedostatky odstranili, takže po dvou dnech byl Penny Market
opět otevřen. Skandál samozřejmě ohrozil důvěru některých zákazníků, takže se
Penny raději vyhýbají, ale prodejna si přes to na nedostatek kupujících
nestěžuje. Většinou totiž některým lidem na kultuře prodeje ani tak moc
nezáleží, hlavně, že nakoupí levně. Na druhé straně jsou ale zase takoví, kteří by
v Penny s jeho krabicemi potravin všelijak poházenými po zemi, nenakupovali i
bez myšího nadělení.
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Zásah ve vietnamské tržnici
V tomto měsíci se konala na vietnamské tržnici ve Folmavě důkladná
kontrola všech prodejců. Důvodem masivního zásahu, kterého se kromě
policistů zúčastnili i pracovníci živnostenského úřadu, hygienické stanice, ČOI
a celního úřadu byl rostoucí počet případů prodeje marihuany a pervitinu.
S prodejem drog se stále častěji setkáváme i v našem městě. Jedním ze zdrojů
zboží je pro prodejce právě vietnamská tržnice na Folmavě. Tento fakt byl i
hlavní příčinou toho, že na Folmavě byla obnovena policejní služebna se šesti
policisty.

Začínají středeční trhy
Ve středu 6. března začaly po zimní přestávce na domažlickém náměstí
opět pravidelné středeční trhy. Podle lednového usnesení městské rady potrvají
letos do 18. prosince.

Výstava v Galerii bratří Špillarů
Ve čtvrtek 7. března měla v galerii vernisáž výstava obrazů slovenského
výtvarníka Jozefa Mužily ASYMETRIE. Výstavu uvedl Jiří Valoch.

Tibetská vlajka na radnici
V den výročí povstání Tibeťanů proti čínské přítomnosti v Tibetu (10.
března 1959) vyvěšují už po několik let mnohá česká města na svých radnicích
tibetské vlajky. Tibetská vlajka vlála letos opět i na domažlické radnici.

Město zlikvidovalo černou skládku
Domažlická radnice nechala zlikvidovat dlouholetou černou skládku
tisíců pneumatik na dopravním hřišti. Konečně snad tedy bude na hřišti i v jeho
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okolí pořádek a hřiště bude opět sloužit svému účelu - výuce jízdy na kole a
dopravních předpisů pro školáky.

Rybářský ples
Bývaly časy, kdy plesů bylo tolik, že se do městského kulturního střediska
ani nevešly a o lukrativní termín se vedly urputné boje. Tak tyhle doby jsou
nenávratně za námi, ale pár plesů se přece jen každoročně koná. Ke stálicím
patří i Rybářský ples, který se letos konal 2. března v sále městského kulturního
střediska.

Přednáška Jiřího Kolbaby
V úterý 19. března v 19.30 hodin se domažlické veřejnosti představil
fotograf a cestovatel Jíří Kolbaba, víceprezident Českého klubu cestovatelů se
svojí přednáškou FOTOGRAF NA CESTÁCH.

Mše v nemocnici
Vždy jeden čtvrtek v měsíci se koná v kapli domažlické nemocnice mše.
Tu březnovou sloužil v rámci kanonické vizitace v Římskokatolické farnosti
Domažlice biskup plzeňské diecéze Msgre František Radkovský.

Chodský bál
Už tradičně uzavřel v sobotu 23. března od 20 hodin letošní plesovou
sezónu CHODSKÝ BÁL. Vystoupily na něm mužský pěvecký sbor z Klenčí
Haltravan, Chodský soubor Mrákov, Domažlická dudácká muzika, Canzonetta a
Národopisný soubor Postřekov. Večerem provázel Petr Buršík, k tanci a poslechu
hrála Horalka.
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Diashow Martina Loewa
Dalším z cestovatelů, který se tento měsíc představil domažlické
veřejnosti, byl ve středu 27. března Martin Loew. Divákům přiblížil dobrodružné
putování po Madagaskaru, krásy i zajímavosti tohoto pro nás exotického
ostrova.

Výstava ve vestibulu městské knihovny
Blanka Anderlová – Legendy

Divadla a koncerty:
Pořadatel městské kulturní středisko ve velkém sále MKS v 19.30 hod.:
neděle 10. března od 15 hodin
dětské představní
MÍŠA RŮŽIČKOVÁ
Zpíváme a tančíme s Míšou - Cestujeme za zvířátky
úterý 12. března
koncert
DASHA & Pajky Pajk Quartet
Dasha patří mezi naše nejobsazovanější muzikálové zpěvačky a herečky
doprovází: Martin Kumžák - piano, Jan Jakubec - basa, Tomáš Brožek – bicí,
Pavel Plánka - perkuse.
čtvrtek 14. března
II. abonentní koncert
KRISTINA FIALOVÁ – VIOLA
BARBORA PLACHÁ - HARFA
sobota 16. března od 16 hodin
ŽÁKOVSKÝ KONCERT
pořádaný Základní uměleckou školou Jindřicha Jindřicha Domažlice
Účinkovali žáci domažlické základní umělecké školy a Konrad Max Kunz
Musikakademie Schwandorf
středa 20. března od 19 hodin
koncert mimo předplatné
DURHAM UNIVERSITY ORCHESTRA (Anglie)
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Koncert 66 členného anglického symfonického orchestru mladých hudebníků.
Dirigenti: Matthew Howes a Calum Zuckert
úterý 26. března
divadlo v rámci předplatného
Eric-Emmanuel Schmitt: ENIGMATICKÉ VARIACE
v podání herců Divadla J. K. Tyla v Plzni

Klubová scéna
pátek 15. března od 20 hodin
HAPPY ST. PATRICK´S DAY
hraje: plzeňská kapela hrající hudbu Irska. Skotska a Bretaně POITÍN
tančí: plzeňská skupina irského tance a stepu INIS

Loutkové divadlo Domažlice – loutková scéna
neděle 17. března a neděle 24. března vždy ve 14 a v 16 hodin, 1. patro MKS
PRINCEZNA ZLATOVLÁSKA
Loutková pohádka
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DUBEN
Další krádeže
Tak se nám ty krádeže v Domažlicích množí jako, jak se říká, „houby po
dešti“. Jen policisté dopadnou jednoho pachatele, už aby honili druhého.
Poberta, kterého chytili tentokrát, byl postrachem domažlických obchodníků
v městské památkové rezervaci. Během února a března tohoto roku spáchal
tento třicetiletý muž, který je za podobnou trestní činnost ještě v podmínce,
několik vloupání. Celková škoda, kterou při tom způsobil, dělá bezmála 234 tisíc
korun. Podle domažlické policejní mluvčí zahájil zloděj sérii vloupání počátkem
února v budově domažlického gymnázia, kam vlezl oknem. Sekerou rozbil
nápojový automat na kávu a z něj ukradl kasu s dvěma tisíci korun. Stejně
postupoval i u dalšího automatu, odkud odcizil dvě stě korun. Zůstala po něm
škoda 52 tisíc korun. Další tři vloupání do obchodů na domažlickém náměstí
spáchal v březnu. Z jedné trafiky ukradl například nejméně tři tisíce krabiček
cigaret různých značek a netbook. Majitelům způsobil škodu ve výši téměř 166
tisíc korun. Do další prodejny vnikl tak, že násilím vytrhl tři železné tyče, které
sloužily jako mříž u okna nad vchodovými dveřmi obchodu, okno rozbil a tímto
otvorem vlezl dovnitř. Policisté ho sice nakonec dopadli, ale okradeným
obchodníkům vzniklou škodu nikdo nenahradí.
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Razie na výrobce pervitinu
A aby té trestné činnosti nebylo málo, objevil se další případ, tentokráte
drogy. 8. dubna uspořádali policisté razii na výrobce pervitinu. V několika
bytech v v Hluboké, ve Kdyni, v Domažlicích a v Klatovech zatkli dvě ženy a čtyři
muže, kteří už rok pervitin vyráběli a prodávali. Zásahu se zúčastnilo
37 policistů.

Odemykání České studánky
Tradiční, letos už dvacáté první odemykání České studánky, konané
v sobotu 6. dubna, připomínalo spíše než symbolické vítání jara zimní turistický
sraz. U studánky bylo zhruba 20 cm sněhu, problémy měli chodci i autobus,
který přivážel klenečský sbor Haltravan. Přes nepřízeň počasí se do
podčerchovských lesů přišlo se zimou rozloučit 350 turistů. Nechyběli mezi nimi
starostové Domažlic a Furthu Miroslav Mach a Sandro Bauer, ředitel městských
lesů, které se tradičně postaraly o občerstvení u Zelené chýše, Jan Benda a
vedoucí furthského turistického spolku Waldverein Walter Spiess. Mezi
přítomnými byl i místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jiří
Pospíšil.
Studánku odemykali keramickými klíči předsedové turistů z Domažlic a
Furthu, Petr Matějka a Walter Spiess, na přátelství a spolupráci si jako první
připili vodou z čerstvě odemčené studánky oba starostové. Všem přítomným
zazpíval klenečský Haltravan a zahrála skupina trubačů domažlického okresního
mysliveckého svazu.
První odemykání České studánky se konalo 18. dubna 1993, zúčastnilo se
ho 63 turistů.
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Základní kámen nemocnice
Základní kámen a v něm uloženou schránku se zakládací listinou staré
nemocnice objevili v sobotu 6. 4. odpoledne při konečných úpravách terénu na
místě bývalé staré domažlické nemocnice Jan Neumayer a Martin Pfeifer,
pracovníci klenečské firmy, která prováděla demolici. Kovové pouzdro bylo
děravé, pronikla do něj voda a ta zakládací listinu, která v něm byla uložena,
nenávratně zničila. Její zbytky se pokusily zachránit konzervátorky okresního
archivu. Po odborném ošetření a konzervování bude dokument uložen do fondu
domažlické nemocnice, který je v archivu deponován.

Město převzalo Dům dětí a mládeže DOMINO
V souvislosti s předáním zřizovatelské funkce Domu dětí a mládeže
DOMINO z Plzeňského kraje na Město Domažlice byl vyhlášen konkurs na místo
ředitele - ředitelky tohoto zařízení. Uspěla v něm Kamila Bendová, kterou rada
města na své 67. schůzi, konané 16. dubna, jmenovala ředitelkou domu dětí
s účinností od 1. července 2013 na dobu šesti let.

Přednáška v galerii
pořadatelé: městská knihovna, Muzeum Chodska a galerie
Poslední z cyklu přednášek o české literatuře profesora Pedagogické
fakulty v Plzni dr. Viktora Viktory se konala ve čtvrtek 18. dubna. Přednášející
seznámil posluchače s obdobím padesátých let minulého století.

Sportovec roku
Sportovcem Domažlicka roku 2012 byl vyhlášen atlet Jiří Voják. Mezi
kolektivy zvítězili volejbalisté TJ Jiskra Domažlice.
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Hasičský výstup na věž
10. ročník hasičského závodu o nejrychlejší výstup na domažlickou věž
v „plné hasičské zbroji“ vyhrál letos Jiří Hnyk z Klenčí. Originálního hasičského
klání se zúčastnili soutěžící z jedenatřiceti hasičských sborů.

Zásady pro vydávání Domažlického zpravodaje
schválila 30. dubna rada města.

Nová lávka přes Zubřinu
V Havlíčkově ulici vedle restaurace U Kocoura slouží od tohoto měsíce
Domažličanům nová lávka přes Zubřinu pro pěší a cyklisty. Stála 200 000 korun
a občanům má zejména umožnit lepší přístup z vnitřního města k autobusové
zastávce.

Canzonetta opět v Praze
Už po druhé zavítal letos do Prahy ženský pěvecký sbor Canzonetta.
Tentokráte zpíval v Katedrále svatého Víta na Pražském hradě.

Výstava v Galerii bratří Špillarů
Vernisáž výstavy děl Václava Girsy nazvané OPRAVÁŘ ZRCADEL proběhla
v galerii ve čtvrtek 25. dubna v 17 hodin. Výstavu uvedla Mgr. Edith Jeřábková.

Stavění májky
Každoroční stavění májky se letos konalo v úterý 30. dubna od 17 hodin
na náměstí před arciděkanským chrámem. Pořadatelem „stavby“ bylo město
Domažlice ve spolupráci s místním sborem dobrovolných hasičů a Základní
uměleckou školou J. Jindřicha Domažlice.
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Výstava ve vestibulu městské knihovny
Wolfgang Mader – Obrázky, miniatury 3

Divadla a koncerty:
Pořadatel městské kulturní středisko ve velkém sále MKS v 19.30 hod.:
středa 3. dubna od 20 hodin
JOSEF FOUSEK
Satirický pořad svérázného písničkáře a humoristy.
čtvrtek 11. dubna od 19 hodin
4 TET KONCERT VERZE III
JIŘÍ ŠKORPÍK – DUŠAN KOLLÁR – JIŘÍ KORN - DAVID ULIČNÍK
úterý 16. dubna
III. abonentní koncert
ATLANTIS COLLEGIUM
večer hudby a poezie
18.04.2013 19:30
divadlo v rámci předplatného.
Divadlo KALICH uvedlo hru
Michaela Mackenzie: BARONKY

Klubová scéna
pátek 12. dubna od 20 hodin
XINDL X
TURNÉ S KYTAROU A LÁSKOU

Loutkové divadlo Domažlice – loutková scéna
neděle 14. dubna a neděle 21. dubna vždy ve 14 a v 16 hodin, 1. patro MKS
PRINC MEDVĚD
Loutková pohádka
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KVĚTEN
Májová vycházka rodičů s dětmi
se koná už tradičně vždy na 1. května odpoledne. Pořádají ji domažličtí
turisté za pomoci Junáků. Letos prošlo čtyřkilometrovou trasu pod Vavřincem
140 prvomájových turistů, z toho 75 dětí. Nechybělo ani několilk turistů
čtyřnohých - psů. Akci finančně podpořilo Město Domažlice.

Zrušení pošty II
Česká pošta informovala veřejnost o uzavření pošty II v Masarykově ulici
od 29. dubna. Tuto poštu, která sloužila hlavně expedici balíků, má nahradit
nově otevřené balíkové Depo Domažlice 70 v Cihlářské ulici, které zahájilo svoji
činnost od 1. května. Veřejnosti by se změna neměla nijak dotknout, jde
o vnitřní reorganizaci pošty. Ovšem v oblasti podací služby se tak v Domažlicích
sníží počet podacích míst ze tří na dvě - zůstávají hlavní pošta Msgre B. Staška
71 a pošta Domažlice 3 v Mánesově ulici 569.

Turistické pochody
Měsíc květen by se dal asi klidně nazvat měsícem turistických pochodů.
Každý týden se konal nejméně jeden a domažličtí turisté na žádném z nich
nesměli chybět. 8. května vykročili na Plzeňský senior puchýř a na Duhovou
cestu. Následovala účast na pochodu Za Kdyni štíhlejší (11. května), 18. května
se vydali hned na pochody dva: na Chodskou bůtu a na Klatovský karafiát a
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25. května na Staňkovského nezmara. Jak je vidět, jsou domažličtí turisté
opravdu čilým národem.

Koncert Evy Henychové
V pátek 3. května se ve Sborovém domě Českobratrské církve
evangelické v Tyršově ulici uskutečnil recital Evy Henychové. Zlínská rodačka
Eva Henychová je mladá kytaristka, skladatelka a textařka. Vystupuje po celé
republice, vyhledává zejména prostory menších klubů, čajoven, hradů, zámků,
kostelů a kaplí, kde její něžná hudba s texty, provokujícími k přemýšlení, nejlépe
vyzní. Uskutečnila také několik cest k českým krajanům do zahraničí. Hrála už
v Belgii, Bosně a Hercegovině, Chorvatsku, Moldavsku, Polsku, Rakousku,
Rumunsku, Španělsku a na Ukrajině. Nevyhýbá se ani akcím benefičního
charakteru v domovech důchodců, v hospicích a psychiatrických léčebnách.
Odehrála také již přes 50 koncertů pro odsouzené ve věznicích. V současnosti
má celkově za sebou více než 1 500 samostatných recitálů.

Na svých

koncertech oslovuje publikum všeho věku, ale především lidi přemýšlivé, tázající
se a hledající.

Hasičské oslavy
Svátek svého patrona, svatého Floriana, oslavili domažličtí hasiči
v sobotu 4. května. Oslavu zahájil, jak už se stalo zvykem, v 17.30 hodin průvod
hasičů městem od kostela U Svatých do arciděkanského chrámu na mši svatou.
A po mši pak rovnou přes náměstí do městského kulturního střediska, kde v 19
hodin začala taneční zábava.

Oslavy osvobození
Konaly se v neděli 5. května. Zahájilo je tradiční kladení květin
u památníků obětí války, v 10 hodin dopoledne na centrálním hřbitově u Hrobu
V dáli a poté u památníků obětí nacismu na židovském hřbitově a na Chodském
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náměstí. V 11 hodin položili představitelé města a další pozvaní hosté kytice a
věnce k desce amerických vojáků na radnici. Předcházel od 10.30 hodin koncert
dechové hudby LIDUŠKA Základní umělecké školy Jindřicha Jindřicha, jejíž dětské
pěvecké sbory VRABČÁCI, SKŘIVÁNCI a DUHA vystoupily po položení květin. Od
11.45 hodin pak na náměstí koncertovala dechová hudba Domažličanka. Při
příležitosti oslav osvobození navštívil Domažlice Robert Gilbert (98 let!!), velitel
jednotky Americké armády, která v květnu 1945 osvobodila Domažlice.
Pořadateli oslav byly Město Domažlice a městské kulturní středisko.

DIA-VIDEO-SHOW OSVOBOZENÍ CHODSKA 1945
Zájemci ji mohli shlédnout v rámci oslav osvobození města Domažlic
v úterý 7. května v 19 hodin. Jejími autory byly domažlická agentura Resonance
spolu s Foto a grafickými studii Reproba a RB Print.

Žákovský koncert ZUŠ J. Jindřicha
Ve velkém sále kulturního střediska se v pondělí 13. května v 17.30 konal
Jarní koncert žáků Základní umělecké školy Jindřicha Jindřicha. Představili se na
něm sólisté, komorní soubory, sbory, dechovka. Mladí umělci předvedli i
premiéru miniopery Červená Karkulka.

Přednáška v galerii
pořadatelé: městská knihovna, Muzeum Chodska a galerie
Na přednášce v galerii se tentokráte ve čtvrtek 16. května v podvečer
sešli její návštěvníci se spisovatelem, scenáristou, textařem a publicistou Janem
Krůtou, který představil svůj román Sextenze.

Oslava Svátku matek
Oslavu Svátku matek uspořádali v pátek 17. května od 17 hodin
v refektáři kláštera členové místní organizace lidové strany a domažlického
Orla.
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Odhalení basreliéfu v arciděkanském kostele

Detail basreliéfu Nanebevzetí Panny Marie.
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V sobotu 18. května v 18 hodin odhalil plzeňský biskup Mons. František
Radkovský v boční kapli svaté Barbory
kostela

Narození

Panny

Marie

(arciděkanský kostel) skleněný basreliéf
Nanebevzetí

Panny

„skleněný

oltář“,

výtvarnice

Vladimíry

Marie.
dílo

Tento
sklářské

Tesařové,

je

největší v České republice. Váží 4 tuny,
a je 4 metry vysoký. Autorka na něm
pracovala celý rok. Basreliéf věnoval
domažlickému kostelu jeden zdejší
donátor,

který

v anonymitě.

Jeho

si

přál
jméno

zůstat
si

sice

Domažličané šeptají „tichou poštou“,
ale nahlas vyřčeno nebylo, a tak
oficiálně zůstává neznámým.
Basreliéf je nejen zajímavým a krásným výtvarným dílem, ale stane se
jistě i turistickou atrakcí. Z řad výtvarníků a historiků umění zazněly ovšem už i
hlasy, že do gotické kaple se příliš nehodí, že by lépe vynikl v modernějších
prostorách. Asi na tom kus pravdy je.
Foto detail i celkový pohled: Václav Sika

Kulturní léto 2013
V polovině května vydalo městské kulturní středisko opět přehled všech
kulturních akcí v Domažlicích od června do konce srpna - Kulturní léto 2013.
Čtyřicetistránkovou publikaci, mimo češtiny i v angličtině a němčině, mohli
zájemci zdarma získat v městském informačním centru a ve většině
informačních center Plzeňského kraje.
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Noc kostelů
O letošní Noci kostelů v pátek 24. května zvaly v našem městě
k návštěvě kostely Narození Panny Marie (arciděkanský), Zvěstování Panny
Marie (U Svatých) a Sborový dům Českobratrské církve evangelické.
K nejúspěšnějším akcím Noci kostelů patřila vernisáž výstavy obrazů z Provence
Václava Siky „Kouzlo francouzské Provence“, která do sborového domu
evangelíků přivedla přes stovku účastníků.

Noc kostelů - výstava obrazů V. Siky

Foto Pavel Voldán

Vítání ptačího zpěvu
Česká společnost ornitologická a Městský úřad Domažlice, odbor
životního prostředí, uspořádaly v neděli 5. května v 5.30 hodin ráno v Hanově
parku 22. ročník „Vítání ptačího zpěvu“. Ptákem roku je letos břehule říční.

Den otevřených dveří u psů na Valše
Záchytná stanice města Domažlice pro opuštěné psy pořádala v neděli
12. května od 14 hodin Den otevřených dveří u psů na Valše. Navštívit opuštěné
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a nechtěné psy přišla téměř padesátka lidí s dobrým srdcem. Samozřejmě nikdo
nepřišel s prázdnou, a tak se pejsci mohli těšit z vítaného zpestření jídelníčku i
z nových hraček. Nejkrásnějším darem by pro ně ale byl nový domov. I to se
záchytné stanici daří, i ti nejubožejší chlupáči najdou časem, díky útulku, novou
lidskou smečku a laskavé „pánečky“.

Literární Šumava
Po deseti letech se literárně vlastivědný seminář Literární Šumava vrátil
do Domažlic (i když, jak poznamenal starosta města Ing. Mach, tady už jsme od
Šumavy kousek dál, v Českém lese…). Program knihovnického setkání zdejší
knihovnice pečlivě připravily a téma „Chodská putování včera a dnes“ zaujalo.
Semináře se ve dnech 23. – 25. května 2013 zúčastnilo 48 pracovníků a přátel
knihoven z Jihočeského, Plzeňského a Karlovarského kraje a z Prahy.
Chodská putování včera a dnes
23. – 25. května 2013 Domažlice
Čtvrtek 23. 5.
přivítání na radnici - starosta města Ing. M. Mach
přednáška s promítáním – Cestou Manky Římanky – Mgr. J. Nejdl
komentovaná procházka městem – Bc. S. Antoš
promítání filmečků p. Jana Nováka
Pátek 24. 5.
Waldmünchen - prohlídka Pohraničního a Trenckova muzea
výjezd na Čerchov, nejvyšší horu Českého lesa – průvodce Ing. J. Benda
ukázky chodského folklóru na Staré poště
návštěva Městské knihovny Klenčí pod Čerchovem
návštěva Kostela sv. Martina – průvodce P. Libor Buček
Pec pod Čerchovem – prohlídka Dřevorubeckého muzea
návštěva Místní knihovny v Peci pod Čerchovem
večer s PhDr. Janem Štolbou, redaktorem Literárních novin
Sobota 25. 5.
prohlídka Městské knihovny B. Němcové Domažlice
procházka na Veselou horu – návštěva Kostela sv. Vavřince – průvodce Bc.
S. Antoš
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Jezdecké závody
Ve dnech 25. - 26. května uspořádala Tělovýchovná jednota Start
Domažlice jubilejní 50. ročník Ceny Chodska. V rámci závodů proběhlo mimo
jiné oblastní mistrovství v parkurovém skákání v kategoriích děti, junioři, mladí
jezdci a senioři a Memoriál MVDr. Jiřího Rojta.

Výstava ve vestibulu městské knihovny
Dagmar Karlíková – Mexiko

Divadla a koncerty:
Pořadatel městské kulturní středisko ve velkém sále MKS:
pondělí 6. května v 19 hodin
divadlo mimo předplatné
DIVADLO JÁRY CIMRMANA
ČESKÉ NEBE
pátek 10. května od 15.30 a 17.30 hodin
ZUŠ Jindřicha Jindřicha Domažlice a MKS v Domažlicích
TANEČNÍ AKADEMIE VENDULY BRETTSCHNEIDEROVÉ
čtvrtek 16. května v 19.30 hodin
divadlo v rámci předplatného
Jiří Just: MANŽELSKÉ ŠTĚSTÍ
v podání herců Agentury Harlekýn
pátek 17. května od 20.00 hodin
koncert
ABBA WORLD REVIVAL
Soubor interpretuje skladby slavné hudební skupiny sedmdesátých let ABBA
čtvrtek 23. května v 19.30 hodin
koncert v rámci předplatného
JOHN UPPERTON - TENOR, JOAN TAYLOR - KLAVÍR
Koncert britských umělců
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pátek 31. května 2013 od 14.00 do 18.00 hodin Letní kino Domažlice
MĚSTO DĚTEM
ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PRO DĚTI
PROGRAM: KOLOTOČ, HOUPAČKY, SKLUZAVKA, BABY LAND, SKÁKADLO,
BALÓNKY...
Soutěže pořádali: DDM DOMINO Domažlice, sdružení Pionýr, Baseballový club
Wolfs Domažlice, BESIP, Charita Domažlice ve spolupráci s římsko-katolickou
farností
14.30 hodin – vyhlášení soutěže o nejoblíbenější postavu z Večerníčku
15.00 a 16.00 hodin – vystoupení - klaun Fíla
Dětská diskotéka do 18.00 hodin
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ČERVEN
Obnovená „ZASTÁVKA“
Ve středu 5. června převzala domažlická veřejnost do užívání nově
zrekonstruovanou železniční zastávku Domažlice-město, kterou Domažličané
snad od počátků její existence znají pod jednoduchým názvem ZASTÁVKA.
Rekonstrukce v ceně 16,5 milionů korun probíhala od března, novou, elegantní
podobu při ní dostaly 110 metrů dlouhé, nyní bezbariérové nástupiště včetně
osvětlení i čekárna pro cestující, úpravou prošly také koleje z nádraží na
zastávku v délce 420 metrů. Novinkou je nádražní rozhlas, který je ovládán
z hlavní železniční stanice. Slavnostního otevření nové zastávky se zúčastnil
náměstek hejtmana Plzeňského kraje a zároveň krajský radní pro dopravu a
domažlický občan Jaroslav Bauer, představitelé dráhy a novináři. Město
Domažlice zastupoval starosta Ing. Miroslav Mach.

Nová vlaková souprava Regioshark v zastávce Domažlice-město.
Foto: Josef Babor
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U příležitosti otevření obnovené zastávky přijela do stanice Domažlice město po prvé jedna z nových vlakových souprav Regioshark (Žralok), které
zajišťují osobní opravu mezi Plzní a Domažlicemi. Od července budou do
zastávky pravidelně zajíždět tři páry přímých vlaků z Plzně, které dosud svoji
jízdu končily na odlehlejším hlavním nádraží. Bude se jednat o spoje, které
z Plzně vyjíždějí v 5.05, 12.09 a 16.18 hodin a z Domažlic v 6.52, 13.59 a 17.59
hodin.
Veřejnost města vítá jak nový, hezčí vzhled zastávky, tak hlavně
skutečnost, že zajížděním plzeňských vlaků až na ni odpadá často komplikovaná
doprava na několik kilometrů vzdálenou (od západního konce města zhruba 4
kilometry) hlavní železniční stanici. Železnici tak možná i přibude cestujících,
kteří nyní díky vzdálenosti nádraží od centra města volí raději autobusovou
dopravu do Plzně.

Čerchovan v Horšovském Týně
V sobotu 8. června 2013 se konal v kostele sv. Apolináře na Husově
náměstí v Horšovském Týně benefiční koncert na záchranu barokních varhan,
které se v tomto kostele nacházejí. Byly postaveny v roce 1771 významným
varhanářem Johannem Leopoldem Rauschem, rodákem z Vídně, který se
později usadil v Plzni. V současné době působí místní varhany mezi
dochovanými Rauschovými nástroji jako skutečný unikát /jsou jediný velký
stavitelův nástroj dochovaný bez pozdějších přestaveb/. Počátkem 90. let
minulého století byly varhany rozebrány v naději, že se je podaří opravit, ale
bohužel se nedostávalo finančních prostředků, a tak zůstaly rozebrané do
dnešní doby, kdy již některé dřevěné části devastuje červotoč. S myšlenkou na
záchranu tohoto vzácného barokního díla přišel sbormistr pěveckého sboru
Čerchovan Marek Vorlíček. Benefiční koncert se uskutečnil pod záštitou ČSOB
za významné spolupořadatelské pomoci Římskokatolické farnosti a Městského
kulturního zařízení Horšovský Týn. Pro účely koncertu byl zapůjčen a dovezen
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elektrický varhanní pozitiv. Návštěvníci koncertu, kteří zaplnili kostel do
posledního místa, měli možnost vyslechnout slavnou Dvořákovu Mši D dur
v podání pěveckého sboru Čerchovan, se sólisty Petrou a Pavlou Popelkovými,
Pavlem Hřebcem a Kamilem Jindřichem za varhanního doprovodu varhaníka a
ředitele kůru chrámu Panny Marie Sněžné na Jungmannově náměstí v Praze
Přemysla Kšicy. V jeho podání zaznělo na konci koncertu také slavnostní Te
Deum. Koncert dirigoval sbormistr Čerchovanu Marek Vorlíček. Všichni
účinkující byli za své vystoupení odměněni dlouhým potleskem.
(Pro zápis do kroniky poskytl Pěvecký sbor Čerchovan - doslovný přepis)

Oprava opraveného muzea?
Prudké deště, které v tomto měsíci postihly i naše město, „zkolaudovaly“
už opravené části budovy Muzea Jindřicha Jindřicha. Díky dešťům se totiž
zjistilo, že do budovy zatéká. A nemálo. Musela být tudíž opravena i střecha. Je
skutečně zarážející, že k něčemu takovému mohlo dojít při generální
rekonstrukci, kdy by samozřejmě měla být zkontrolována i střecha objektu.

Prodejna chodské keramiky
Návštěvníci našeho města si v poslední době často stěžují na skutečnost,
že ve městě už minimálně rok není jediná prodejna, která by ve větším výběru
nabízela chodskou keramiku. Sem tam se někde objevilo pár kousků, třeba ve
farmářském obchodě Ing. Johánka, ale širší výběr scházel. Od tohoto měsíce se
mezera na trhu vyplnila. 3. června otevřela paní Marie Kůstová v Branské ulici
na rohu proti konšelskému šenku prodejnu CHODSKÁ PRODEJNA. V malém
obchůdku najde zájemce bílou i černou keramiku v širokém výběru, paličkované
obrázky i některé upomínkové předměty ze dřeva. Marie Kůstová působila léta
jako malířka keramiky Chodovie v Klenčí. Teď maluje keramiku pro svoji
prodejnu, ale po partě malířek z Klenčí a po atmosféře tamního závodu se jí prý
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stále stýská. Stěžuje si také na nevýhodné umístění své prodejny. K Brance prý
přijdou jen ti, kdo o prodejně vědí nebo které na ni někdo upozorní.

Krach cestovní kanceláře
Další cestovní kanceláří, která letos zkrachovala, je holýšovská cestovní
kancelář Honza. Kancelář působila v cestovním ruchu od devadesátých let.
Krach oznámila v tomto měsíci a mezi asi 400 jejími zákazníky, kterých se dotkl,
jsou i občané našeho města.

Léčivé divadlo
Gabriely Fillippi Andělé v mém srdci mohli zájemci shlédnout v pátek
14. června od 19.30 hodin ve velkém sále městského kulturního střediska.

Nový ultrazvuk
za celkem 1,2 milionu korun získalo porodnicko-gynekologické oddělení
domažlické nemocnice díky sponzorskému daru jedné z nejbohatších obcí
bývalého domažlického okresu, České Kubice. Česká Kubice získává značné
finanční prostředky z příhraničních heren, barů a tržnic.

Hluk v centru Domažlic
Noční hluk nejen o víkendech, křik, rozbíjení lahví, ničení vývěsních štítů,
převrácené a vysypané popelnice - to vše je stálou bolestí zejména obyvatel
Branské, Hradské a částečně i Vodní ulice. Randálem a vandalismem
návštěvníků místních barů se už několikrát zabývaly i městská rada i
zastupitelstvo města. Rada také nechala tuto lokalitu osadit kamerovým
systémem, dohled tu zesílila i městská a státní policie, zatím ovšem bez větších
výsledků. Od počátku června naopak noční hluk a vandalismus citelně zesílil. Za
neúnosnou označil situaci i starosta města Miroslav Mach. Pokud nočnímu
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řádění výtržníků neučiní přítrž zesílené policejní hlídky, bude prý město uvažovat
o městské vyhlášce, která pro bary stanoví zavírací hodinu. Možná by to
pomohlo. Znalci středověké historie našich zemí to jistě připomene, že ve
středověkých městech mívaly všechny šenky stanovenou zavírací dobu, kterou
kontrolovali městští biřicové. V 16. století platilo toto ustanovení i
v Domažlicích. Když biřicové nachytali někoho v hospodě po uzavírací době,
platil vysokou pokutu hospodský i každý opozdilý host. A kupodivu - podle
dobových zápisů to fungovalo.

Dopravní nehoda
Deník Právo informoval ve své regionální příloze o další dopravní
nehodě,

kterou

měla

zavinit

bývalá

vedoucí

domažlického

státního

zastupitelství a dnes řadová žalobkyně Helena R. Tu před dvěma léty stálo řízení
auta pod vlivem alkoholu místo vedoucí státní zástupkyně. V tomto měsíci,
17. června, nedala při výjezdu z vedlejší silnice přednost vozidlu, přijíždějícímu
po hlavní komunikaci. Jen díky duchapřítomnosti jeho řidiče nedošlo ke kolizi.
K 30. červnu Helena R. na funkci státní zástupkyně rezignovala.

Výstava v Galerii bratří Špillarů
Denisa Bytelová uvedla v úterý 25. června v galerii výstavu Sam: Zátiší se
lvem.

Výročí požáru města - z domažlických dějin
19. června uplynulo rovných 330 let od jednoho z největších požárů
města (rok 1683). Shořelo tehdy přes 53 domů, radnice, masné krámy. Ještě
v roce 1686 nebyly podle dochovaných záznamů všechny domy postaveny
znovu. Návštěvníci Domažlic se často podivují nad tím, že vzhledem
k starobylosti města se v něm dochovala jen drobná torsa gotické, renesanční i
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ranně barokní městské architektury. Je to pochopitelné. Domažlice totiž patřily
k těm nešťastným městům, které pravidelně, století co století, stíhaly dva,
někdy i tři velké požáry a k nim i řada ohňů „drobných“. Při tom posledním a
největším městském požáru v roce 1822 lehlo popelem téměř celé historické
jádro města - 111 domů včetně radnice, masných krámů, dívčí školy. Věž hláska prohořela až do nejvyššího patra. Jako jedna z příčin tak rozsáhlých
požárů se uvádí tu nedostatek vody na hašení, onde poloha města v úzké
kotlině, kde se oheň snadno šíří a podobně. Ve městě se prý věřilo, že časté
požáry vznikají proto, že lidé nedávají ohni pokrm. „Od každého jídla, co na stůl
přijde, má se dát něco ohni, a když něco vykypí, nemá se nikdy hubovat; to patří
ohni. Když se pak plaménky sejdou, ptá se jeden druhého: Jak se ty máš, a jak
ty; a tu říká ten chudý oheň, že se má zle a že se musí vystěhovat. A oheň se
stěhuje, a zapálí stavení.“ (citát v uvozovkách - Božena Němcová: Obrazy z okolí
domažlického)

Renesanční domažlická radnice (vlevo) - shořela roku 1683. Kresba pochází snad
z roku 1669 a je ze sbírky starých domažlických fotografií MUDr. V. Karlíka.

Výstava ve vestibulu městské knihovny
Soukromá základní škola Mašovice: Den Země ze mě

149

Divadla a koncerty:
pondělí 3. června od 19.30 hodin v refektáři kláštera augustiniánů
UČITELSKÝ KONCERT ZUŠ
Pořadatelé: Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha a MKS

úterý 11. června v 19.30 hodin v klášterním kostele v Domažlicích
POCTA VARHANÁM
Wolfgang Kraus - varhany
pátek 21. června od 20:00 hodin v letním kině
OLYMPIC 50 - MODRÁ PYRAMIDA TOUR 50
...UŽ JINÝ NEBUDEM
koncert k padesátému výročí skupiny OLYMPIC
pátek 28. června do 14.00 hodin v letním kině
PŘIVÍTEJTE PRÁZDNINY ANEB ROZLOUČENÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM
S DOMAŽLICKÝM ROCKEM
Účinkovali: POULIČNÍ LAMPA, ZASTODDESET, MILLION DOLLARS, RELAXIS,
DIAGNOZA EXITUS, STICK, JAKOVIČ, BONA VIA
jako host vystoupili KOBLÍŽCI

HUDBA NA NÁMĚSTÍ
neděle 2. června 2013 od 18.00 do 20.00 hodin – u kašny na náměstí
Promenádní koncert dechové hudby HÁJENKA pod vedením Miroslava Palečka
neděle 30. června 2013 od 18.00 do 20.00 hodin – u kašny na náměstí
Promenádní koncert dechové hudby DUPALKA pod vedením Michala Jansy
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ČERVENEC

Růst životních nákladů
Životní náklady v tuzemsku rostou. Tyto a podobné nářky slýcháme stále
častěji i od občanů našeho města, jak od některých podnikatelů, kterým klesají
tržby, tak od zákazníků. Rostou ceny základních životních potřeb, jako jsou
potraviny, léky, drogerie, i odvozených služeb. Lidé hledají kde nejlevněji
nakoupit. Například to, co se děje ve čtvrtek ráno, při spouštění týdenních slev,
na parkovišti před domažlickým Kauflandem, má už někdy podobu až groteskní
- přeplněné parkoviště, strkanice u vchodu i před regály a podobně ...
Jak je tomu ale se životními náklady ve skutečnosti? Český statistický
úřad zveřejnil v tomto měsíci základní údaje o růstu životních nákladů za
poslední rok. Podle jeho statistiky stouply u nás za poslední rok ceny potravin
o 7 procent. Podle údajů Ústavu zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI) je to
dokonce nejvíc v celé Evropské unii, i když ceny rostly a rostou i jinde v Evropě.
Oproti loňskému červenci vzrostly ceny řady základních potravin. Vedou
brambory (zdražily o dvě třetiny), papriky (o 30 procent, tedy o třetinu), jablka
(o 26 procent), mouka (o 23 procent) a podražilo i mléko a mléčné výrobky.
Podle některých ekonomů je neslavné prvenství naší republiky ve zdražování
způsobeno zvyšováním daně z přidané hodnoty, které realizovala vláda Petra
Nečase. Daň z přidané hodnoty na plenky a další zdravotnické potřeby se zvýšila
z 10 na 21 procent. DPH u potravin, léků, tepla, vody, dopravy, knih vzrostla
z 10 na 15 procent.
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II. penzijní pilíř
V lednu startoval v naší zemi tak zvaný II. penzijní pilíř. Jde o soukromé
spoření na stáří, kdy lidé mohou tři procenta z celkové částky svého povinného
odvodu, ten je 28 %, poslat na účet soukromé penzijní společnosti. K tomu ale
musí přidat další dvě procenta ze své mzdy. Penzijní společnosti spustily
rozsáhlou přesvědčovací kampaň, snaží se získat především mladé lidi. Několik
akcí, včetně materiálů v regionálním tisku, proběhlo i v našem městě. Zatím,
podle dostupných informací, je ale u nás zájem o II. pilíř za prvních šest měsíců
roku minimální. Naopak, podle údajů některých bankovních domů, například
Komerční banky, i v našem městě mírně vzrostl zájem o spoření ve III. pilíři penzijní připojištění s příspěvkem státu.

Stálé problémy s parkováním
Na největším domažlickém sídlišti Kozinovo pole to vře. Střetli se tady
totiž obhájci místní zeleně s občany, kteří volají po rozšíření parkovacích míst i
za cenu likvidace zeleně. Není to problém jen Kozinova pole. S parkovacími
problémy se setkáváme po celém městě, samozřejmě zejména právě na
sídlištích. I když nejen tam, viz třeba Thomayerova, Fügnerova a Máchova ulice
na Habeši. Je to vlastně s podivem. Lidé, i v našem městě, stále naříkají na
snižování životní úrovně. Při tom ovšem dnes není ničím neobvyklým, že v jedné
rodině existují i tři osobní auta. Svoje auto má manžel, manželka další a ještě
další třeba dospělý syn či dcera. Takový stav, ještě před deseti - patnácti léty
nemyslitelný, teď není zvláštností. A tomuhle náporu přibližovadel žádné ulice,
ale ani žádná parkoviště nemohou stačit. U našich západních sousedů řeší
podobné problémy parkovacími domy nebo velkými záchytnými parkovišti na
okrajích obcí. Parkovací domy ale stojí velké peníze, jak sama stavba, tak
parkování v nich a záchytná parkoviště? Tam se lidé, vzhledem k množství
špatných zkušeností s krádežemi, bojí auta nechat. A tak parkování zůstává
stále problémem téměř neřešitelným.
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Roste drobná kriminalita
Ve srovnání s loňským rokem vzrostla letos v našem městě v prvním
pololetí roku tak zvaná „drobná kriminalita“. Jde vesměs o majetkové trestné
činy, čili krádeže v širokém spektru: od vloupání, přes kapsáře až po případ
krádeže domácích zvířat.

Na Babě se stále staví
Ze 61 parcel připravených k výstavbě rodinných domků na Babě je zatím
volných 36 parcel. Město Domažlice nechalo na vznikajícím sídlišti postavit
7 řadových rodinných domů a jednu bytovku s pěti nadstandardními byty
s plochou 100 m2. Ceny bytů a menších rodinných domků se pohybují kolem 2,5
milionů korun, větší domky stojí kolem čtyř milionů. V tomto měsíci se domky i
bytovka dokončují.

TUSTA SCULPTA
V řadě uměleckých sympozií, které se v našem městě konají každoročně
začátkem prázdnin, došlo letos opět na sochaře. Sochařské sympozium TUSTA
SCULPTA se konalo od 1. do 6. července. Mělo téma „Cesta k Baldovu, symbolu
husitství“. Šest umělců, kteří se sympozia letos zúčastnili, tvořilo v zahradě
kláštera augustiniánů. Jejich sochy se po dokončení přestěhovaly z kláštera na
cestu, vedoucí od rybníka Tři vrby k návrší Baldov. Jednu skulpturu věnovalo
město partnerskému městu Furth im Wald. V rámci programu sympozia se ve
středu 3. července uskutečnila v zahradě kláštera přednáška Zdeňka Procházky
Objevme Domažlice.
Sympozia se zúčastnili výtvarníci Václav Fiala, Tomáš Tichý, Vojtěch
Míča, Herbert Lankl, Michael Lauss a Toni Scheubeck. Právě dílo Toni Schaubeck
„Po zarostlém chodníčku“, upomínající na Leoše Janáčka, předali zástupci
Domažlic partnerskému Furthu.
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Závěru sympozia, který se uskutečnil v sobotu 6. července, se zúčastnili i
starostové obou partnerských měst Miroslav Mach a Sandro Bauer.

Nový večerníček Václava Chaloupky
Scénárista

Václav

Chaloupek

natáčel

v areálu

Čerchova

další

pokračování svých „zvířecích“ večerníčků, tentokráte opět se dvěma medvíďaty,
Agátou a Martinem. Celý trojlístek navštívil i turistickou chatku.

Cirkus BEROUSEK
Ve dnech 15. až. 19. července hostoval v Domažlicích, k radosti hlavně
jejich dětských obyvatel Cirkus BEROUSEK, proslulý zejména drezúrou
nejrůznějších zvířat.

Výstava ve vestibulu městské knihovny
Jana Sekeráková – KRAJINY

Koncerty
05.07.2013 18:00
HUDBA POD HRADEM
Prázdninový multižánrový HUDEBNÍ FESTIVAL v rámci sochařského sympozia
Tusta Sculpta v zahradě pod Chodským hradem
pátek 5. července od 18 hodin
Vystoupily: Zrcadla, Klíč a BLUE EFFECT
sobota 6. července od 18 hodin
Vystoupily: HLASOPLET, ZRNÍ, ŽLUTÝ PES
Po oba dny moderoval Zdeněk Lahoda

neděle 7. července v 19.30 v refektáři kláštera
SLAVNOSTNÍ PĚVECKÝ KONCERT v rámci Mistrovských pěveckých kurzů
pátek 12. července v 19.30 v refektáři kláštera
Závěrečný koncert účastníků Mistrovských pěveckých kurzů
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sobota 13. července od 17.25 hodin na náměstí před bránou
BOHEMIA JAZZFEST 2013
SVĚTOVÝ JAZZ NA ČESKÝCH NÁMĚSTÍCH
Největší jazzový festival v České republice
Program: 17.30 KOKO QUARTET (FINSKO) 19.00 ARIFA (HOLANDSKO) 20.30
SINNE EEG & MATĚJ BENKO TRIO (DÁNSKO, CZ)
sobota 27. července od 14.00 hodin na domažlickém náměstí
SLAVNOSTI RÁDIA BLANÍK
vystoupili: Petr Kolář, František Nedvěd a Kamelie
ohnivá taneční a gastro show, rytířské představení, artisté, soutěže, ohňostroj
HUDBA V KLÁŠTEŘE
sobota 20. července od 20 hodin v rajské zahradě kláštera augustiniánů
ZAHAJOVACÍ KONCERT 6. ročníku Letních hudebních kurzů
Jana Nováková-Vonášková - housle, Václav Vonášek - fagot, Petr Novák - klavír
čtvrtek 25. července od 19.30 hodin v klášterním kostele
POCTA VARHANÁM
Jaroslav Tůma - varhany

HUDBA NA NÁMĚSTÍ
neděle 28. července od 18.00 do 20.00 hodin – u kašny na náměstí
Promenádní koncert dechové hudby STAVOVANKA pod vedením Jana Votruby
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SRPEN

Domažlice 9. – 11. srpna 2013
Město Domažlice, Městské kulturní středisko Domažlice
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STŘÍPKY ZE SLAVNOSTÍ
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 Starosta města Ing. Miroslav Mach poděkoval v zářijovém městském
zpravodaji všem organizátorům slavností.
 Při Chodských slavnostech se nevyskytly vážnější potyčky či úrazy.
Zásadní prohřešky neodhalili ani inspektoři České obchodní inspekce.
Pokuty rozdávali hlavně za chybějící cenovky a nalévání pod míru.
 Už pátou pamětní medaili z Chodských slavností si zájemci mohli koupit
za 50 Kč v městském informačním centru. Na jejím líci je jako obvykle
znak města Domažlic, na rubu je letos chodský koláč. Na první medaili,
vydané v roce 2009, byl dudák před kostelem sv. Vavřince na
Vavřinečku, následoval taneční pár v chodském kroji před domažlickou
bránou, pak ponocný před arciděkanským kostelem a na čtvrté medaili
byla dívka v kroji před Chodským hradem.
 Město Domažlice zajistilo po oba dny slavností zřízení mimořádné
autobusové linky, která jezdila každých 30 minut z nádraží do Petrovické
ulice a zpět.
 Ani

letos

nechyběla

v doprovodném

programu

slavností

jízda

historickým vlakem s parní lokomotivou do Furth im Wald. Parní vlak jel
z Domažlic do Furthu a zpět po oba dny slavností vždy třikrát - ráno,
v poledne a odpoledne.
 Společnost INOVA realizovala o letošních Chodských slavnostech jeden
pokus. Na bok odpadkových košů na náměstí připevnila popelníky na
odhazování cigaretových nedopalků. Důvodem prý byla snaha zabránit
tomu, aby se od špatně uhašených nedopalků nevznítil obsah koše.
Pokus to byl zajímavý, a i když si iniciátoři jeho výsledky pochvalovali,
skutečnost byla přece jen trochu jiná - mnozí kuřáci jsou jednoduše zvyklí
pohodit venku „špačka“ tam, kde dokouří, a navíc ne každý popelníky
zaregistroval.
 Na Chodský veletrh v hale TJ Jiskra lákal už poněkolikáté Veletržní
zpravodaj, který opět obdržely do svých schránek všechny domažlické
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domácnosti. I když se organizátoři veletrhu snažili přijít proti minulým
létům alespoň s nějakými novinkami, návštěvníci veletrh hodnotili
vesměs jako proti loňsku lepší, ale stále nic moc.
 Letos ubylo stánků s oblečením, přibylo občerstvovacích stánků.
Návštěvníci slavností si ale opět stěžovali na neúměrně vysoké ceny,
zejména u stánků kolem radnice na náměstí.
 Ve Spálené ulici už po několikáté organizoval prodej s posezením
plzeňský minipivovar, který koupil domažlické značky, včetně receptur,
Písař, Radní a Purkmistr. Mnozí Domažličané s nostalgií vzpomínali na
doby, kdy se tohle pivo vyrábělo v našem městě.

Ocenění Miloslavu Hupákovi
Domažlická městská rada poděkovala plavčíkovi plaveckého bazénu
Miloslavu Hupákovi za záchranu života jednoho z návštěvníků tohoto zařízení.
Když Miloslav Hupák náhodně procházel kolem ohřívárny u sprch, uviděl muže,
který ležel v bezvědomí na zemi. Okamžitě mu poskytl první pomoc (nepřímou
masáž srdce, dýchání z úst do úst). Členové přivolané záchranné služby
konstatovali, že plavčíkova pomoc, poskytnutá doslova v posledním okamžiku,
zachránila pacientovi život. Ocenění města předal Miloslavu Hupákovi
místostarosta Ing. Vítězslav Brody.

Nové historické webové stránky
Společnost pro památník bitvy u Domažlic spustila v den 583. výročí
bitvy u Domažlic webové stránky Bitva u Domažlic (www.bitvaudomazlic.cz), na
kterých podává informace o bitvě. Autor, Mgr. Miloš Novotný, rodák z Domažlic
působící v Praze, soustředil řadu dostupných informací o bitvě, archivních a
fotografických materiálů.
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Dvě akce turistů
V rámci letošních Chodských slavností uspořádal Klub českých turistů
(KČT) v refektáři kláštera augustiniánů ve dnech 9. až 12 srpna pod názvem „Na
počátku byl Čerchov“ výstavu k 120. výročí založení KČT Domažlice. Výstavu
shlédlo 406 návštěvníků. K 120. výročí trvání odboru připravili turisté také
praktický a levný suvenýr - kapesní batůžek za 60 korun.
Druhou významnou turistickou akcí v tomto měsíci byl 8. ročník Setkání
turistů na Čerchově, konaný v sobotu 24. srpna pod záštitou starosty Domažlic
Ing. Miroslava Macha. Počasí setkání přálo, sluníčko vylákalo k výstupu na
Čerchov kolem pětistovky turistů. O zpestření programu setkání se postaraly
klenečský mužský pěvecký sbor Haltravan a děvčata z postřekovského souboru.

V informačním centru MKS si turisté mohou zakoupit několik zajímavých
upomínek na návštěvu Domažlic. Patří k nim například i štítky na turistické hole.

Korunu koupili Vietnamci
Hotel KORUNA v ulici Msgre B. Staška je další známou domažlickou
stavbou, kterou v poslední době koupili Vietnamci. Domažličané už si na svoje
vietnamské spoluobčany a jejich podnikání zvykli. Hodně vietnamských dětí má
ve městě české chůvy, babičky či tety, jak jim říkají v závislosti od jejich věku.
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Vietnamské děti patří k nejlepším žákům a studentům, mají české přátele, mluví
výborně česky, a jak se zdá, je soužití obou komunit dnes již celkem
bezproblémové. Název restaurace v domažlické Koruně, objektu, který k historii
města léta patří a je s ní neoddělitelně spjat, „Malý Bambus“ je ovšem přece jen
pro řadu Domažličanů, zejména starší generace, poněkud nestravitelné sousto.

KULTUROVAR 2013
Letošní IV. ročník se tentokráte uskutečnil v sobotu 31. srpna od
14 hodin místo v pivovaru v zahradě augustiniánského kláštera. Vystoupilo na
něm 10 kapel a sólových hudebníků od folku po rock.

Horská mše svatá
Jako každoročně konala se i
letos poslední prázdninovou neděli, 25.
srpna, na Čerchově Horská mše svatá,
na které se scházejí křesťané z obou
stran hranice. Ta letošní byla už
dvaadvacátá.

Mši

na

Čerchově

organizuje lidová strana (KDU ČSL).
Kříž na obrázku vyrobili a vztyčili
na

Čerchově

farníci

z Klenčí

pod

Čerchovem se svým farářem Liborem
Bučkem. Autorkou kresby na dřevě,
která znázorňuje cestu ke kříži, je výtvarnice Slávka Štrbová.
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Klarinetové kurzy
7. mezinárodních letních klarinetových kurzů Ludmily Peterkové, které se
už tradičně konají v našem městě v srpnu, se zúčastnilo 45 klarinetistů.
Z koncertů pro veřejnost byl největší zájem o vodní koncert na Babyloně. Také
na Malé nocturno přišlo do atria Chodského hradu tolik účastníků, že se do
poměrně malého prostoru ani nevešli, někteří stáli až ve vstupním průjezdu
muzea.

Nedostatek medu i brambor
Domažličtí včelaři naříkají letos na nedostatek medu. Dlouhá zima a
poměrně studené jaro nedovolily včelám nasbírat si zásoby, a tak včelaři museli
ještě i dokrmovat, a pokud chtěli med pro svoji potřebu, nakupovali ho v jiných
oblastech (Jižní Čechy, Morava).
Med ovšem není jedinou potravinou, které je letos nedostatek. Špatné
počasí poznamenalo i úrodu brambor. Podle ČTK zemědělci letos sklidí po celé
České republice nejméně brambor za desítky let, což ovšem ovlivňuje jejich
cenu. Už nyní je oproti loňsku dvojnásobná.

Nový zaměstnavatel v průmyslové zóně
V domažlické průmyslové zóně Za kasárny začalo působit výrobní a
logistické centrum pro optické zboží z rakouského optického koncernu MP
Group Logistics s. r. o. Areál společnosti byl zkolaudován v tomto roce, do pěti
let od kolaudace má společnost podle podmínek smlouvy s městem vytvořit 60 90 pracovních míst.
Smlouvu o smlouvě budoucí uzavřela s městem v tomto roce také
klenečská společnost Artes natur, která chce v nové průmyslové zóně stavět své
obchodní centrum. Společnost se zabývá výrobou a prodejem výrobků z paroží.
Nabízí nábytek, svítidla, hodiny, zrcadla, přívěsky a dřevěné podložky. Dodává
také nože, parohové knoflíky, trofeje, odznaky a preparace.
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Srpnové akce autoveteránů
Součástí doprovodného programu Chodských slavností byla i výstava
starých automobilů a motorek. Kolem šedesáti strojů, vyrobených od 20. do 80.
let minulého století, si zájemci mohli prohlédnout v sobotu 10. srpna na
parkovišti u Penny marketu v Husově ulici.
V sobotu 24. srpna se uskutečnil 39. ročník Jízdy spolehlivosti
historických vozidel, vyrobených do roku 1955.

Koncerty
neděle 25. srpna ve 20 hodin
KATAPULT 50 LET HRAJU ROCK
výroční koncert skupiny KATAPULT
úterý 27. srpna v 19:30 v arciděkanském kostele
POCTA VARHANÁM
Giovanni Battista Pergolesi: Stabat Mater
Účinkovali: Petra Popelková - soprán, Pavla Popelková - alt, Jaroslav Lucák housle, Bohdana Zavázalová - housle, Ivana Havrusevičová - viola, Josef Kuneš kontrabas, Jana Kopáčková - varhany.
pátek 30. srpna od 16 hodin na náměstí
ČESKO BAVORSKÝ ROCKOVÝ MOST
CHUŤ (Plzeň), THE APRILL (Stříbro), YERTERDAY FALLS (Německo) VAIR AVENUE
(Německo)

Koncerty klarinetového kurzu
nedělo 18. srpna v 19.30 hodin ve velkém sále MKS
ZAHAJOVACÍ KONCERT LEKTORŮ 7. mezinárodních letních klarinetových kurzů
čtvrtek 22. srpna ve 20 hodin v atriu Chodského hradu
MALÉ NOCTURNO
pátek 23. srpna v 18 hodin na koupališti Babylon
VODNÍ KONCERT
sobota 24. srpna v 19 hodin ve velkém sále MKS
SLAVNOSTNÍ KONCERT ÚČASTNÍKŮ 7. mezinárodních letních klarinetových
kurzů
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Hudba v klášteře
čtvrtek 1. srpna ve 20 hodin
KLASIKA MUZIKÁLU 60. A 70. LET
v rajské zahradě kláštera augustiniánů
čtvrtek 15. srpna ve 20 hodin
Mužský vokální kvintaet RUDOLFVOICE
v rajské zahradě kláštera augustiniánů
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ZÁŘÍ

Akce proti „šmejdům“
Slova šmejd, šmejdi, vyplula v poslední době odkudsi téměř už ze
zapomnění a patří v současnosti k hodně frekventovaným slovům. Slovník
spisovného jazyka českého uvádí pod pojmy šmejd, šmejdi: podřadné zboží,
bezcenná věc, brak; šmejdy: podvodné jednání, nepoctivý obchod ap.; šmejd:
nadávka (darebák, ničema). Všechny uváděné přívlastky přesně sedí na firmy i
jednotlivce, které/kteří se už delší dobu zabývají předváděcími akcemi, zejména
pro seniory. Začalo to už před léty, celkem nenápadně. Jako výhra v křížovce
byla třeba udána večeře pro 10 osob, spojená s „přehlídkou atraktivního zboží“.
Pokud výherce na takovou akci přišel a pozval i známé, byl obšťastněn vcelku
dosti podřadnou večeří, doplněnou přehlídkou tu zaručeně nejlepšího nádobí na
trhu, sada za 30 tisíc korun, tu zaručeně bezprašnými a zdravotně vynikajícími
lůžkovinami, jedna deka 12 tisíc a podobnými nabídkami. Takových akcí i
v Domažlicích konali jejich pořadatelé množství - ve Viole, v hotelu Kalous,
v městském kulturním středisku. Později od těchto vcelku ještě dost nevinných
akcí - kdo nechtěl koupit, nekoupil - přešli organizátoři k tvrdším formám
prodeje. Začali organizovat předváděcí akce pro seniory, spojené se zájezdy na
různé památky a jiná atraktivní místa. Na těchto zájezdech už ale nešlo
o nevinné předvádění. Jejich vesměs staří účastníci - mladým byla účast pod
všelijakými záminkami odpírána - byli, často pohrůžkami a jinými nevybíravými
způsoby, nuceni k podepsání smluv na koupi předváděného zboží v cenách,
které se pohybovaly v desetitisících korun. Pro takto prodávané zboží, vesměs
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nekvalitní, s užitnou hodnotou, která ani zdaleka neodpovídala cenám, se pak
vžil název šmejd a pro jeho prodejce šmejdi. A protože drzost šmejdů závratným
tempem rostla a počet postižených seniorů, kteří se převážně nedovedli bránit,
rostl rovněž, rostlo i pobouření veřejnosti. Až do té míry, že nakonec musela
zasáhnout Česká obchodní inspekce. Čtyřem „šmejdovským“ firmám odebrala
živnostenské oprávnění a dalším udělila za první tři čtvrtletí tohoto roku 133
pokut za 18,8 miliónu korun. Předváděcích akcí, či „zájezdů zdarma“ tak
najednou citelně ubylo. To ostatně můžeme pozorovat i v našem městě. Třeba
jen v poštovních schránkách, kde dříve hojné nabídky předváděcích zájezdů se
objevují už jen zřídka. Doufejme, že podnikání šmejdů, které postihlo i řadu
občanů našeho města, už konečně inspekce omezí, když ne úplně, tak alespoň
na snesitelnou míru.

Telefonní a jiní „šmejdi“
Zdá se, že po zákroku České obchodní inspekce proti předváděcím akcím
pro seniory si šmejdi našli nový způsob, jak důvěřivé lidi napálit. Řada občanů
našeho města si stěžuje, že jsou obtěžováni prostřednictvím svých telefonů
nabídkami k účasti na nejrůznějších akcích. Vesměs prý nabídka začíná tím, že
jim volající sdělí, že právě jejich telefonní číslo náhodně vybral automat a jsou
tedy šťastnými výherci toho či onoho. Zdá se, že počty podobných telefonátů
rostou. Zarážející je při tom skutečnost, že těmito nabídkami jsou obšťastňováni
především lidé starších věkových kategorií. Zjistit si nějaké telefonní číslo není
samozřejmě nic složitého. Horší je to s věkem jeho majitele. Ale protože v této
době se dá obchodovat opravdu se vším, dá se patrně zjistit i to.
Problémem jsou i podomní prodejci, kteří lákají občany, opět zejména
starší, ke koupi všeho možného, k podpisu „výhodných“ smluv na nového
dodavatele elektřiny a plynu, či právě nyní ke koupi předražených filtrů na vodu.
Vrcholem všeho pak je případ, který kronikářce vyprávěla přímo postižená
občanka, starší paní. Několik dní po smrti jejího manžela se do jejího bytu
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dostavil člověk, který mával jakýmsi papírem a tvrdil, že si její manžel u jejich
firmy vypůjčil 10 tisíc korun a paní je tedy má hned zaplatit, jinak že na ni
pošlou exekutora. Vyděšená žena by snad byla zaplatila, náhodou však byl u ní
na návštěvě její syn. Ten matku poslal pryč a dotyčného požádal, ať mu předloží
důkaz půjčky, jinak že volá policii. Muž se na to otočil a beze slova zmizel. To už
se nedá označit jinak než jako hyenismus.

Otevření prodejny Oáza
Ve středu 4. září byla na dolním konci náměstí, vedle prodejny tabáku,
otevřena nová prodejna charity Oáza. Prodejna je nástupkyní prodejny charity,
kterou provozovala paní Jana Palkovičová. Ta se z Domažlic nedávno
odstěhovala, a prodejnu tudíž uzavřela. Slavnostního otevření Oázy se zúčastnili
představitelé římskokatolické církve a zdejší farnosti.

Zemřel Antonín Maschl
V sobotu 7. září zemřel ve věku nedožitých sedmdesáti let pan Antonín
Maschl, knihař, dlouholetý velitel domažlických dobrovolných hasičů.

Výstava v Galerii bratří Špillarů
Od 12. září do 31. října vystavovalo v galerii svoje práce 13 účastníků
letošního rezidenčního pobytu AiC Štefle. Výstavu uvedli na vernisáži 12. září
Václav Sika a Denisa Bytelová.

Vzpomínková pěší pouť
se letos konala v sobotu 21. září. Vykročilo na ni 150 účastníků, z nich 50
českých a stovka německých turistů. Letos poprvé zdobilo trasu pouti
9 zastavení

s keramickými

reliéfy,

které
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vyrobili

společně

studenti

regensburgského a domažlického gymnázia. Tématem všech devíti zastavení
jsou výjevy z Baarova románu Lůsy.

Toulky zlatem podzimu
pro rodiče a děti uspořádali domažličtí turisté spolu se zdejšími skauty
v neděli 29. září. Zúčastnilo se jich 67 osob, z toho 37 dětí.

Už i „háknkrajce“
V poslední době si domažličtí občané, bydlící v historické části města,
neustále stěžují na hluk a nepořádek, který v nočních hodinách působí po
náměstí a přilehlých ulicích hosté zdejších barů a hudebního klubu Dubina.
Městská policie sice slibuje nápravu, ale situace se už táhne měsíce a náprava
vidět není. A aby toho nebylo dost, jakýsi výtečník nasprejoval na několika
místech ve městě hákové kříže.

Výtržnost se sportovními pistolemi
Parta mladých lidí se v pondělí 30. září proháněla v podvečer ve třech
autech po městě a střílela po sobě i po kolemjdoucích z airsoftových pistolí.
Airsoft je sportovní bojová hra, z pistolí se vystřelují plastové kuličky, které
mohou být nebezpečné například zraku. Při tomto sportu jsou proto povinné
ochranné brýle. Na upozornění rozzlobených občanů se městské policii ve
spolupráci s policií státní podařilo identifikovat a zadržet posádky všech tří aut.
Střelba po kolemjdoucích, byť ze sportovní pistole, může být podle policie
kvalifikována jako trestný čin ohrožení zdraví.

Výstava ve vestibulu městské knihovny
Dagmar Karlíková – Sicilské uličky, okna a balkóny
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Divadla a koncerty:
Pořadatel městské kulturní středisko ve velkém sále MKS v 19.30 hod.:
pondělí 16. září
Divadlo v rámci předplatného
Petr Abraham MOJE HRA
v podání herců dovadla KALICH
pátek 20. září
Divadlo mimo předplatné.
BUBÁCI PRO VŠEDNÍ DEN
Divadelní spolek KOMEDYJANTI z Tachova
úterý 24. září
koncert
RADŮZA a kapela
pondělí 30. září
V. abonentní koncert
PLZEŇSKÁ FILHARMONIE

Hudba v klášteře
čtvrtek 19. září v 19.30 hodin
POCTA VARHANÁM
v klášterním kostele v Domažlicích
Josef Stočes, klarinet, Martina Morysková, varhany
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ŘÍJEN
Ceny potravin
Občané města, kteří v těchto dnech nakupují brambory na uskladnění, si
stěžují na jejich neúměrně vysoké ceny. To, že jsou letos brambory opravdu
drahé, potvrzují i poslední údaje Českého statistického úřadu. Podle nich jsou
v letošním říjnu ceny brambor ve srovnání s loňským rokem o 80 % vyšší.

Týden knihoven
Tradiční Týden knihoven probíhal ve dnech 30. září - 4. října. Domažlická
městská knihovna v jeho rámci připravila několik zajímavých akcí pro děti i
dospělé.
-

Velké říjnové společné čtení – oddělení pro děti
Amnestie pro dlužníky
Registrace nových čtenářů bez poplatků
Informační výchova pro žáky 2. tříd základních škol
Po předchozí dohodě exkurze a lekce informatické výchovy – možnost i
v dalších týdnech

Recepty ze zámeckých kuchyní
Muzeum Chodska a Nakladatelství Českého lesa pokřtily v úterý 1. října
v historické krčmě U Meluzíny společnou knihu Zdeňka Procházky a Josefa
Nejdla „Recepty ze zámeckých kuchyní“.
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Představení sochařské stezky
V sobotu 15. října se na cestě od Tří vrb na Baldov konalo slavnostní
představení sochařské stezky na Baldov. Podél cesty od Tří vrb na Baldov
nechalo město umístit díla sochařů, kteří se zúčastnili letošního sochařského
symposia TUSTA SCULPTA. Slavnostní odhalení stezky začalo v 16 hodin.
O historii baldovského návrší promluvili Zdeněk Procházka (Nakladatelství
Českého lesa) a Miloš Novotný (Společnost pro památník bitvy u Domažlic),
sochařskou stezku představil klatovský sochař Václav Fiala. V hudebním
programu vystoupilo PETRA VLKOVÁ TRIO. Sochy, nazvané SUTANA, IRITACE,
JEZDEC, KRAJINA a KAPLE PRO OSAMĚLÉHO POUTNÍKA jsou vlastnictvím města.
Na začátku a na konci stezky je osazena informační tabule, na stezce
jsou osazeny i lavičky z modřínového dřeva. Investorem celé akce úpravy stezky
bylo Město Domažlice za finanční podpory z regionálního programu Plzeňského
kraje a z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Vyjdou paměti děkana Hájka
Rada města odsouhlasila finanční příspěvek na vydání pamětí
domažlického děkana Karla Hájka, zachycujících dějiny našeho města ve druhé
polovině 19. století. Město podpoří vydání tohoto unikátního díla tím, že uhradí
náklady na tisk pamětí ve výši 87.000 Kč bez DPH.

Obnova aleje v ulici Msgre Staška
Když před několika léty vysazovala odborná zahradnická firma v ulici
Msgre B. Staška akátovou alej, tvrdili někteří odborníci, že jde o stromy na toto
místo zcela nevhodné. Akáty prý mají „křehké dřevo“, a tak se, jak budou
stárnout, mohou začít lámat, a tím se stát i nebezpečím pro chodce, kteří budou
alejí procházet. Firma, která akáty vysazovala, podobné obavy vyvracela, ale,
jak se zdá, něco pravdy na nich bylo. Silnější větry v poslední době štíhlé akáty
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opravdu nevydržely, vítr jim polámal větve, své udělal patrně i silný
automobilový provoz v těchto místech. Rada města proto v říjnu rozhodla akáty
v celé délce aleje pokácet a nahradit je novou výsadbou. Sedmnáct akátů má
zaměnit stejný počet javorů-babyka. Doufejme, že budou odolnější.

Na Kozinově poli revitalizace zatím nebude
Projekt na revitalizaci největšího domažlického sídliště Kozinovo pole,
který už schválilo městské zastupitelstvo, včetně financování, se v tomto roce
realizovat nebude, ačkoli sídliště by už opravy potřebovalo. Projektová
dokumentace totiž mimo jiné počítala se zřízením 298 nových parkovacích míst.
A právě to se stalo hlavním kamenem úrazu. Místa, kde měla nová parkoviště
vzniknout, nebyla dostatečně projednána s občany dotčených ulic. Ti, zejména
obyvatelé Švabinského ulice, protestovali dokonce i na zasedání zastupitelstva
města a posléze se se svojí stížností obrátili na krajský úřad. Krajský úřad
kompletně přezkoumal původní stavební povolení na celkovou revitalizaci, které
vydal domažlický odbor výstavby a územního plánování. Zjistil řadu nedostatků
a díky nim nakonec stavební povolení zrušil. Například záměr, na vybudování
298 nových parkovacích stání podléhá zjišťovacímu řízení, k jehož vedení je
příslušný krajský úřad. K zjišťovacímu řízení však nedošlo. To byla patrně jedna
z hlavních příčin zrušení stavebního povolení. Jaký bude další osud projektu, zatím není
známo. Letos se na revitalizaci ale určitě pracovat nezačne.

DEN KRAJŮ
V rámci akce DEN KRAJŮ, která se konala v pondělí 28. října, umožnilo
Muzeum Chodska po celý den všem zájemcům bezplatnou prohlídku muzea i
galerie.

Mesiáš v Domažlicích
Skvělá atmosféra vládla 19. října 2013 v arciděkanském kostele
v Domažlicích, kam si asi 250 posluchačů přišlo vyslechnout oratorium Mesiáš
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autora Georga Friedricha Händela v provedení domažlického pěveckého sboru
Čerchovan.

Nadšené publikum odměnilo vystupující dlouhotrvajícím potleskem, po kterém
následoval přídavek - patrně nejslavnější Halleluja, které kdy bylo
zkomponováno. Atmosféra v kostele byla vynikající nejen kvůli uváděné
skladbě, ale i díky velice kultivovanému domažlickému publiku.
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Poděkování pěveckého sboru Čerchovan patří v první řadě Městu
Domažlice, díky jehož laskavé finanční podpoře bylo možno tento koncert
uskutečnit, dále pak Základní umělecké škole Jindřicha Jindřicha Domažlice a
Městskému kulturnímu středisku Domažlice za pomoc při pořádání této
organizačně velmi náročné akce, při které vystoupilo asi 70 účinkujících.
(Kronice poskytl Čerchovan)

Přednáška v galerii
pořadatelé: městská knihovna, Muzeum Chodska a galerie
V Galerii bratří Špillarů se ve čtvrtek 31. října v 17 hodin sešli příznivci
Literárních novin s jejich šéfredaktorem Petrem Bílkem, manažerem redakce
Janem Štolbou a hercem a spisovatelem Janem Kačerem na besedě Živé
Literární noviny. Setkání se konalo v rámci turné, kterým představitelé kdysi
slavných „Literárek“ chtějí povzbudit upadající zájem o toto periodikum.

Route 66
Ve čtvrtek 10. října v 1930 hodin se v kině čakan konala diashow přednáška s promítáním Route 66 - Mainstreet USA

věnovaná legendární

americké silnici, která prochází osmi americkými státy a je vnímána jako jeden
za symbolů Ameriky.

Den sociálních služeb
Den sociálních služeb a den pro zdraví 2013 se konal, pod záštitou
starosty Domažlic Ing. Miroslava Macha, ve středu 16. října od 9 do 15.30 hodin
v městském kulturním středisku. Jeho pořadateli byli Město Domažlice a
Centrum pro zdravotě postižené v Domažlicích.
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Čakan opět promítá
V tomto měsíci začalo po ročních stavebních a technických úpravách
opět promítat kino Čakan. Rekonstrukce se vydařila, návštěvníci novou tvář kina
chválí. Dospělé i děti zaujala zejména možnost projekce v 3D (prostorové vidění)
díky digitálnímu systému promítání. Pochvalují si i nové sedačky. Slavnostní
premiéra se konala v neděli 20. října. Děti přivítalo obnovené kino filmem
Šmoulové 2, dospělé diváky komedií Jiřího Menzela DONŠAJNI. První návštěvníci
obou představení dostali od provozovatele kina, městského kulturního
střediska, dárek - volnou vstupenku na pět filmových představení podle
vlastního výběru.

Zážitková agentura v televizi
V populární late night Show Jana Krause vystoupil Amar Ibrahim, majitel
zdejší adrenalinové zážitkové agentury, organizátor kurzů přežití v extrémních
podmínkách, které jsou v poslední době značně populární. Za neobvyklými
zážitky přijíždějí do našeho města podle Amara Ibrahima zájemci z celé
republiky.

Ubytovna na Střelnici skončila
Občané v okolí ubytovny na Střelnici si dlouhodobě stěžovali na její
nájemníky, patřící do kategorie občanů, kteří jsou označováni jako
nepřizpůsobiví. Špína, hluk, rvačky, obtěžování kolemjdoucích i drobné krádeže
na sídlišti tu byly téměř na denním pořádku. K občanům z okolí ubytovny a
přilehlého sídliště Kavkaz se přidali i sportovci, zejména tenisté, jejichž kurty
jsou v přímém sousedství. Na opakující se stížnosti město rozhodlo objekt dále
pro ubytování osob nepronajímat a ubytovatelce k říjnu vypovědělo smlouvu.
Všichni lidé z okolí krok města oceňují.

Výstava ve vestibulu městské knihovny
Ing. Václav Lorenc – Vzpomínky na léto v Chorvatsku
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Divadla a koncerty:
Pořadatel městské kulturní středisko ve velkém sále MKS v 19.30 hod.:
úterý 1. října v 19 hodin
TRAVESTI REVUE TECHTLE MECHTLE
Známé tváře Dolores a Alex uvádějí slečnu Stacey a TRAVESTI REVUE TECHTLE
MECHTLE s pořadem „Změna je život“
úterý 15. října
VI. abonentní koncert
SEDLÁČKOVO KVARTETO
Michal Sedláček – 1. housle, Kristýna Kočová – 2. housle, Jakub Fišer – viola,
Karel Chudý – violoncello a Lukáš Pavlíček - hoboj
čtvrtek 17. října
PETRA JANŮ A GOLEM
koncert Zlaté slavice z let 1987, 1988 a 1989
pátek 25. října
divadlo v rámci předplatného
Geraldine Aron: MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD
úterý 29. října
ANNA K - POPRVÉ AKUSTICKY TOUR
Anna K, zpěvačka roku hudební ankety Žebřík
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Listopad

Ukončení činnosti jeslí
Když před více než šedesáti léty, ve druhé polovině roku 1948, vyšly do
ulic našich měst, včetně Domažlic, „agitační dvojice“, které měly přesvědčit
ženy, aby opustily svoje „kuchyně a vařečky“ a nástupem do zaměstnání
podpořily „budování nového světa“, zněla první námitka žen, tehdy vesměs
v domácnosti, „a kdo se bude starat o děti“. Protiargumentem bylo, že o děti se
postarají kolektivní zařízení - jesle a mateřské školky. Námitky, že mateřská
péče je nenahraditelná, byly smeteny jako „buržoasní přežitek“. První mateřská
škola byla v Domažlicích otevřena už na jaře 1949 v tehdejším hotelu Froněk
(dnes penzion Viola), a k ní záhy přibyly i jesle. Našemu městu se naštěstí
vyhnula šílenost, zvaná jesle týdenní, i když pokusy, zavést je i u nás, tu byly.
Pak přešla další léta, pomalu jsme došli až k dnešku, a kolo historie se obrací
zpět. Znovu je aktuální stará pravda, že matky by měly být s dětmi doma co
nejdéle. Této, jinak samozřejmě moudré myšlence, odpovídá i změna zákona
o zdravotnických službách, která k 31. prosinci letošního roku ruší provozování
jeslí jako zdravotnického zařízení. Zákonodárci počítali s tím, že stačí mateřská
dovolená a pro ty maminky, které z finančních důvodů do práce jít musí (třeba
samoživitelky), že vzniknou nové formy hlídání: příbuzní, sousedská výpomoc,
domácí jesle, kdy by jedna žena hlídala několik dětí, chůvy. To vše ovšem na
komerční bázi, tedy drahé a pro sociálně slabší rodiny, které nejčastěji služeb
jeslí využívaly, nedostupné. Jeselská problematika se samozřejmě dotkla i
našeho města. Městská rada hledala východisko, které by bylo pro všechny
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přijatelné. Samozřejmě, bylo kolem toho hodně křiku i fám, starosta města
dokonce celou problematiku vysvětloval i na stránkách městského zpravodaje.
Město se poctivě snažilo vyřešit situaci tak, aby byla pro jeho občany, po zániku
jeslí jako zdravotnického zařízení, co nejpříznivější. Nakonec zastupitelstvo
města rozhodlo zrušit stávající jeselské zařízení jako zdravotnickou organizační
složku města a zřídit novou organizační složku pro péči o děti od dvou do tří let
(mateřské školy přijímají děti od tří let) v režimu školského zákona. Nová
organizace ponese název SLUNÍČKO. Za pobyt dítěte v této nové organizaci
zaplatí rodiče asi 3.000 korun měsíčně.

Šok v obchodní akademii
Domažlická obchodní akademie stojí ve středu parku s mnoha
jedinečnými stromy. Park, který ve dvacátých létech minulého století vysazovali
lesníci kolem hájenské školy (dnes obchodní akademie) je od roku 2001
registrován jako významný krajinný prvek. Jeho součástí je i asi 10 arů
zatravněného pozemku, bývalá zelinářská zahrada, lemovaného šesti vzrostlými
stromy, vysazenými v roce 1926. Jedním z nich je velmi hodnotný dub šarlatový.
A právě tento pozemek chtěl koupit jistý domažlický občan. Škola samozřejmě
podobný požadavek rozhodně odmítla. S pozemkem má své plány, chce na něm,
podle ředitelky Mgr. Věry Prantlové vytyčit malá políčka jako ukázku
ekologického hospodaření. Prodej se tedy neuskutečnil, to, že dotyčného
občana mohl podobný požadavek vůbec napadnout je ovšem dokladem
skutečnosti, že v dnešní době není některým lidem, jak se říká, nic svaté. Ani
unikátní odkaz našich předků.

Výstava v Galerii bratří Špillarů
byla tentokrát věnována výtvarnému dílu Barbory Motlové a Benedikta
Tolara. Vernisáž byla 6. listopadu, výstavu uvedl Václav Sika, vedoucí galerie.
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Divadelní bál
Letos se konal v sobotu 9. listopadu od 20 hodin v městském kulturním
středisku. Zúčastnilo se ho šest divadelních spolků: DIVOCH ze Stříbra,
KOMEDYJANTI z Tachova, KOLOFANTÍ z Kolovče, Divadelní ochotnický soubor
MKZ Horšovský Týn, Divadelní soubor při MKIS Poběžovice a Ochotný
divadelnický spolek KAREL Domažlice. K tanci i k poslechu hrála MRÁKOVSKÁ 4.

Zamykání České studánky
V sobotu 9. listopadu zamykali turisté Českou studánku. Protože v noci
silně pršelo, byla účast poněkud nižší než obvykle, přišlo kolem 200 turistů.
Uvítali mezi sebou starosty Domažlic a partnerského Furth im Wald Miroslava
Macha a Sandro Bauera, a senátora Jana Látku. Jarní odemykání i podzimní
zamykání studánky finančně podpořilo město Domažlice.

Fotbalové utkání
V sobotu 12. listopadu zažily Domažlice téměř „policejní manévry“.
Policejní rojení souviselo s prvním utkáním osmifinále Poháru České pošty, ve
kterém proti sobě stály Jiskra Domažlice - Viktoria Plzeň. Od rána se kolem
fotbalového stadionu pohybovali policisté. Desítky jich pak doprovázely zhruba
dvě stovky fanoušků plzeňské Viktorky z domažlického nádraží, kam je přivezl
speciální vlak, na stadion Střelnice. Policejní doprovod měli pak fanoušci i na
cestě zpět na nádraží. Na samotném stadionu bylo samozřejmě randálu víc než
dost, ale k vážnějším střetům mezi fanoušky nedošlo. Zápas vyhrála
favorizovaná Viktoria Plzeň 0:3, což prý ale byl proti silnějšímu soupeři docela
dobrý výsledek. Česká televize vysílala ze stadionu Střelnice přímý přenos na
svém sportovním kanálu.
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Setkání účastníků III. odboje
Jubilejní 10. setkání účastníků III. odboje se konalo v pátek 15. listopadu
u pamětní desky v zahradě Chodského hradu.

Akce pro děti v galerii
V domažlické Galerii bratří Špillarů se v listopadu vystřídaly všechny třetí
třídy zdejších základních škol na zajímavé akci. Autorka knihy pohádek
z Indonésie Smaragdové ostrovy pani Marie Rivai dětem vyprávěla, jak knihu
psala, vedoucí galerie Václav Sika jim pomocí svých ilustrací k této knížce
ukazoval, jak vzniká knižní ilustrace. Závěrem dostaly děti za úkol namalovat
indonéského exotického motýla.

Nové CD Domažlické dudácké muziky
V pátek 22. listopadu ve 20 hodin představila domažlické veřejnosti ve
Sborovém domě Jana Roha Českobratrské církve evangelické svoje nové CD
Domažlická dudácká muzika.
CD „Koleda nám nastává...“ je dalším z projektů Domažlické dudácké
muziky. Byl dokončen přesně tři roky poté, kdy muzika vydala své druhé
profilové CD „Truc na truc“, na němž se mimo jiné jako zpěvačka chodských
písní představila česká písničkářka, skladatelka a šansoniérka Radůza.
Domažlická dudácká muzika představuje na tomto nosiči všechny své
zpěváky, v různých úpravách pak zazní písně jak v doprovodu pouze sólových
nástrojů, tak i v úpravách pro tzv. „malou selckou muziku“ (Es klarinet, dudy,
housle), až po kompletní obsazení celé kapely (2 klarinety, dudy, housle,
kontrabas). Specifikem nahrávek na tomto nosiči je v současnosti velmi
ojedinělé využití starých historických hudebních nástrojů, jakými jsou C dudy,
cimbálek, niněra, xylofon či fanfrnoch. Typické zabarvení těchto nástrojů
dodává celé nahrávce zcela ojedinělý zvuk, jež je zejména pro chodské, ale i
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Nahrávka dvaceti chodských koled nevznikla prvoplánově jako materiál
pro vydání hudebního nosiče. Prvním impulzem bylo oslovení Domažlické
dudácké muziky ze strany Českého rozhlasu Plzeň, zda by pro archiv a vysílání
tohoto významného veřejnoprávního média natočila původní snímky.
Domažlická dudácká muzika je tvořena převážně profesionálními hudebníky a
zpěváky a v jejím čele stojí ředitel Základní umělecké školy Jindřicha Jindřicha
Domažlice, zpěvák, přední český dudák a režisér mnoha folklorních pořadů
Českého rozhlasu Josef Kuneš.
Svým pojetím a výběrem písní poukazuje CD na stále žijící a živelnou
tradici dudácké hudby na Domažlicku a aktuálnost svébytných lidových textů
chodských písní i pro dnešní dobu a současného posluchače. Zvláště tématika
chodských a českých vánoc je stále aktuální a poslech těchto písní bývá pro
mnohé každoročním rituálem. Proto bylo k písním vybraným ze starých
zpěvníků Mistra Jindřicha Jindřicha, jehož prasynovec Kamil Jindřich je jedním
z interpretů Domažlické dudácké muziky, přistupováno velmi citlivě a se
smyslem pro zachování hodnot a tradic, jež dochované písně dnešnímu
posluchači zprostředkovávají.
Nahrávky byly pořízeny v červenci a srpnu 2013 v hudebním studiu
Českého rozhlasu Plzeň. Výtvarná složka bookletu CD: Iva Mrázková
(Luxembourg)
(Kronice poskytl Josef Kuneš, autor textu: Mgr. Kamil Jindřich)

101. narozeniny paní Jarmily Schwippelové
Starosta města Ing. Miroslav Mach poslal srdečné blahopřání Města
Domažlic a všech jeho občanů bývalé občance města, od loňského roku žijící ve
Strakonicích, paní Jarmile Schwippelové ke vzácnému životnímu jubileu - 101.
narozeninám.
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Jarmila Schwippelová, rozená Stránská, se narodila 18. 11. 1912 ve
Smidarech ve východních Čechách. Absolvovala střední obchodní školu
v Hořicích v Podkrkonoší. Během svého života se mnohokrát stěhovala,
především podle pracovního působiště svého manžela, Ing. Karla Schwippela,
který pracoval jako inženýr geodet. Poté co byl po válce jmenován na místo
přednosty Katastrálního úřadu v Domažlicích, přestěhovala se s manželem do
Domažlic. Mezi přátele Schwippelových z té doby patřily rodiny MUDr. Rudolfa
Němce a MUDr. Vladimíra Böhma, s nimiž se často stýkali. Později začala
Jarmila Schwippelová pracovat, stejně jako její manžel, v domažlické Geodézii,
kde setrvala až do svého důchodového věku. Stále dostává pozvání na společná
setkání zaměstnanců, gratulace k životnímu výročí či vánoční přání a často
vzpomíná na své kolegy a kolegyně (paní Humlová, Szabová, Hippová ...)
Byla aktivní členkou zdejšího Sokola, dodnes vypráví, jak cvičila na
posledním poválečném Sokolském sletu v Praze sestavu ženy s kužely. Zde
začalo také její přátelství s dalšími cvičenkami. S jednou z nich, paní Věrou
Pretlovou, absolvovala v šedesátých létech v té době dost neobvyklou cestu za
pyramidami do Egypta. Cestování se pak stalo jejím koníčkem. Pokud jí to
tehdejší poměry dovolily, navštívila Holandsko, Švýcarsko, Rakousko, Německo,
Jugoslávii a další země. Svoje zkušenosti z těchto cest zúročila později, když
začala provázet jako průvodkyně Čedoku podnikové zájezdy do zahraničí.
Další její láskou byli pejskové - maltezáčci. Dodnes mnozí Domažličané
vzpomínají, jak ji den co den potkávali se dvěma načesanými sněhobílými
čtyřnožci na vodítku.
Ráda navštěvovala koncerty vážné hudby. Až do vysokého věku si
uchovala duševní svěžest a přehled o všem, co se kolem ní dělo.
Od října 2012 žije paní Schwippelová v Domově pro seniory ve
Strakonicích, aby byla blízko své dceři, která se do Strakonic provdala. Zde také
oslavila své 100. a 101. narozeniny.
(Pro kroniku sepsala Hanka Hlavová - Křížková - upraveno)
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Nový televizní vysílač na Čerchově
O potížích s příjmem televizního signálu na Domažlicku se ví a hovoří už
léta. Zlepšit situaci by měl pozemní signál nového televizního vysílače
z Čerchova. Vysílá z něj Multiplex 4 zahrnující stanice Smíchov, Fanda, Telka,
Relax a Rebel.

Haré Kršna v Domažlicích

V několika prvních listopadových dnech (kolem 5. listopadu) mohli
Domažličané potkat na náměstí i jinde ve městě skupinu mladých mužů,
oblečených v oranžových mnišských oděvech, kteří procházeli ulicemi, bubnovali
na podivný laťkový buben a radostně vyzpěvovali jakési neznámé zpěvy,
evidentně orientálního původu. Jednalo se o skupinu mladých Brňanů,
příslušníků hnutí Hare Kršna, kteří na své misijní cestě po českých městech
zavítali i k nám. Vzbuzovali samozřejmě dost velkou pozornost, od nevěřícího
kroucení hlavou až po zvědavé otázky. Jednu takovou jim položila i městská
kronika. Po čase dostala kronikářka z Brna několik fotografií s následujícím
textem: „Dobrý den paní Závadská. Jsem mnich z hnutí Haré Kršna, se kterým
jste si povídala začátkem listopadu (5. 11.). Posílám vám pár fotek z vašeho
města, které jsem pořídil při společném zpívání Haré Kršna mahámantry ve
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vašem městě. Byl to historicky první "harinám" - zpívání svatých jmen Kršny ve
vašem nádherném městě. Moc děkuji za vlídné přijetí a vesměs velmi pozitivní
reakce obyvatel Domažlic. Mějte se moc hezky a zase brzy na viděnou. S úctou
Haričandra dás“

Dva koncerty ve Sborovém domě Jana Roha
Ve Sborovém domě Jana Roha se v sobotu 23. listopadu v 17.30 hodin
konal Slavnostní koncert při příležitosti 90. výročí založení sboru. Účinkovali:
Petra Meisl - zpěv, Petra Meisl ml. -violoncello, Jan Meisl - klavír. Petra Meisl,
rozená Veberová, je vnučkou bývalého domažlického evangelického faráře z let
1950 - 1960 Jiřího Vebera, takže koncert byl zároveň i vzpomínkou na její
rodinu.
V pátek 29. listopadu koncertoval ve sborovém domě textař, skladatel,
kytarista a zpěvák Slávek Klecanda, člen křesťanské hudební skupiny Oboroh.
Koncert byl pěkný, škoda, že účast byla malá - 16 posluchačů.
.

Přednáška v galerii
pořadatelé: městská knihovna, Muzeum Chodska a galerie
Ve čtvrtek 28. listopadu v 17 hodin přednášela v galerii PhDr. Věra
Kubová na téma: Bratří Mrštíkové - Pohádka máje

Rozsvícení vánočního stromu
V sobotu 30. listopadu se poprvé v letošním adventním čase rozsvítil na
domažlickém náměstí před radnicí vánoční strom. Akci pořádalo Město
Domažlice ve spolupráci s městským kulturním střediskem a Základní
uměleckou školou Jindřicha Jindřicha, jejíž žáci doprovodili rozsvícení stromu
kulturním programem.
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Knížka pro děti
Mgr. Jana Pavlíková, kterou Domažličané znají z jejího dlouholetého
působení v lékárně na náměstí, vydala v listopadu vlastním nákladem útlou
knížku básniček pro děti Babiččiny básničky pro kluky a holčičky. Vtipné básničky
a říkadla, které prý vznikaly tak, že je autorka vymýšlela pro svoji vnučku,
doprovodila půvabnými ilustracemi pracovnice Muzea Chodska výtvarnice
Slávka Štrbová. Škoda jen, že omezené finanční prostředky nedovolily Janě
Pavlíkové vyšší náklad - útlá knížečka vyšla pouze ve 40 exemplářích.

Výstava ve vestibulu městské knihovny
PhDr. Ladislav Lešický – Argentina a Uruguay

Divadla a koncerty:
Pořadatel městské kulturní středisko ve velkém sále MKS v 19.30 hod.:
pátek 1. listopadu
Ochotný divadelnický spolek KAREL
NUDA
derniéra divadelní hry
pátek 8. listopadu
MICHAL HORÁČEK projekt MEZI NÁMI
Písně, básně, otázky.
Účinkovali: Michal Horáček, Lenka Nová, František Segrado, Ondřej Ruml a
Kvartet Matěje Benka
čtvrtek 14. listopadu
VII. abonentní koncert
BELFIATO QUINTET
pondělí 18. listopadu
koncert
DAVID KOLLER & BAND UNPLUGGED
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čtvrtek 21. listopadu
vánoční koncert
ORCHESTR VÁCLAVA HYBŠE VÁNOČNÍ KONCERT 2013
Jako host orchestru se představil mimo jiné zdejší rodák Václav Dufek
úterý 26. listopadu
koncert
ONDŘEJ HAVELKA A JEHO MELODY MAKERS
(HÁZEJÍ) DÁVAJÍ PERLY SWINGU
čtvrtek 28. listopadu
divadlo v rámci předplatného
v podání herců Divadelní společnosti HÁTA
Edward Taylor: VZTAHY NA ÚROVNI

Loutkové divadlo Domažlice – loutková scéna MKS
neděle 10. listopadu a neděle 17. listopadu vždy ve 14 a v 16 hodin, 1. patro
MKS
ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA
Loutková pohádka
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Prosinec
Statistika životní úrovně
Z ročních statistik 2013 je pro občany našeho města potěšující
skutečnost, že míra nezaměstnanosti v našem městě se stabilně pohybuje
kolem 6 %, tedy pod celorepublikovým průměrem, který podle nového výpočtu
je 8 %, podle staré metodiky výpočtu dokonce až 11 %. V tomto roce byla
průměrná výše nezaměstnanosti v Plzeňském kraji podle údajů ČSÚ druhá
nejnižší v republice, 6,45%. V okrese Domažlice činila 6,39 %. V rámci kraje měl
okres Domažlice nejmenší podíl uchazečů o jedno volné místo - 2,9 uchazečů.
Méně radostná je zpráva, že reálné příjmy českých domácností klesly
v tomto roce o 3,1%.

Vánoční strom pro Vatikán
Na listopadovém zasedání zastupitelstva města vznesla zastupitelka
Mgr. Matějková v bodě různé, k překvapení některých zastupitelů i přítomných
občanů dotaz, co je pravdy na tom, že sousední německý Waldmünchen si
v podčerchovských městských lesích vybral strom, který chce věnovat papeži
jako vánoční strom na Svatopetrské náměstí a proč se o tom v Domažlicích nic
neví. Přítomný jednatel městských lesů Ing. Benda vysvětlil, že Waldmünchenští
si strom u nás vybrali, ale výběr a vůbec celou akci tají z obavy, aby strom někdo
nepoškodil. Dokonce prý smrk hlídají. Vyjádření Ing. Bendy vzbudilo ve městě
mírný rozruch. Samozřejmě ne vždy příznivý, protože představa, jak někdo jede
na Bystřici poškodit smrk pro Vatikán, se přece jen zdála být poněkud
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přitaženou za vlasy. A protože strom stál na Bystřici v areálu bývalé roty
Pohraniční stráže, kam ho patrně její příslušníci před lety vysadili, zavdalo to
některým občanům příležitost k vtipkování, že smrk posílají do Vatikánu
„péesáci“. 28. listopadu Waldmünchenští strom skáceli a převezli na německou
stranu.

Z kácení smrku pro Vatikán. Jde o strom, stojící před budovou vpravo. Smrk byl 25 metrů vysoký
a přibližně 60 let starý. Vážil 7 tun, větve měly průměr 3,5 m. Foto Josef Babor

Komplikovanou a nákladnou dopravu smrku od česko - německé hranice
do Říma zařizovalo a hradilo město Waldmünchen. Tam se také s jehličnanem
před zahájením jeho cesty v neděli 1. prosince slavnostně rozloučili. V pátek
6. prosince v podvečer jej pak na Svatopetrském náměstí ve Vatikánu rozsvítili
starostové Wadmünchenu a Domažlic.
Při slavnostním ceremoniálu rozsvícení vánočního stromu, kterého se
zúčastnili také kardinál Dominik Duka, plzeňský biskup František Radkovský a
jeho kolega z Řezna Rudolf Voderholzer, označovali řečníci strom z českoněmeckého pomezí za symbol česko-německého usmíření a spojené Evropy.
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Starosta Domažlic Miroslav Mach v projevu připomněl, že letošní vatikánský
vánoční strom vyrůstal na místech, "kde byla rozdělena Evropa, státy i lidské

Smrk z Bystřice na Svatopeterském náměstí v Římě.

Foto Reuters

osudy". Vyslovil přání, aby do hlavního města katolické církve i celého světa
přinesl mír a klid.
Zástupce obou měst a církve přijal na generální audienci, konané
v průběhu dne, i papež František. Vyjádřil radost z tohoto "mezinárodního
stromu", který je podle něj znamením přátelství mezi Bavorskem a Českem.
Přijetí u hlavy katolické církve se mimo starostů Domažlic a Waldmünchenu a
zástupců církve zúčastnil i ředitel domažlických městských lesů Ing. Jan Benda.

Vánoční koncert žáků ZUŠ
Žáci Základní umělecké školy Jindřicha Jindřicha připravili pro svoje
rodiče i domažlickou veřejnost Vánoční koncert, který se konal v pondělí
2. prosince od 17.30 hodin ve velkém sále městského kulturního střediska.
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Mikuláš
Přes silný vítr a celkově nevlídné počasí přišly ve čtvrtek 5. prosince
vpodvečer na domažlické náměstí desítky malých i velkých Domažličanů, aby ve
svém městě uvítali Mikuláše s jeho nezbytným doprovodem, anděly a čerty.
Andělé se laskavě usmívali, čerti s vervou strašili každého, kdo se postrašit dal a
Mikuláš, kterého opět představoval organizátor celé akce, Miroslav Pivoňka,
rozdával z kočáru přítomným dětem dárky. Dobře se bavili všichni, děti, rodiče i
mikulášská suita.

Návštěva kubánského velvyslance
V pátek 6. prosince navštívil Domažlice chargé d'affaires kubánského
velvyslanectví v Praze Fermin Gabriel Quinones Sanchez. Dopoledne téměř tři
hodiny pobyl v Základní škole Komenského 17. Pro dvě skupiny žáků připravil se
svými spolupracovníky přednášku o Kubě. Krátce po poledni přijal kubánského
velvyslance s chotí a doprovodem starosta města Miroslav Mach.

Dva vánoční koncerty ve Sborovém domě Jana Roha
V sobotu 7. prosince uspořádaly Českobratrská církev evangelická a
Křesťanský sbor Domažlice charitativní adventní koncert hudební skupiny
Křesťanského sboru Domažlice EXUSIA. Výtěžek z dobrovolného vstupného byl
věnován Sociálně terapeutickým dílnám svatého Josefa v Domažlicích.
O týden později, v sobotu 14. prosince v 17 hodin, následoval další
adventní koncert, na kterém se představil komorní pěvecký soubor
DE PROFUNDIS z Plzně.
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Zpívání koled s rozhlasem
I letos se Domažlice připojily
k tradičnímu Vánočnímu zpívání
koled s rozhlasem. Konalo se ve
středu 11. prosince v podvečer a
koledy si na domažlické náměstí
přišlo zazpívat 775 malých i velkých
občanů města. Zpívání se zúčastnilo 13 měst Plzeňského kraje, Domažlice už po
šesté. U vánočního stromu před radnicí vystoupily dětské pěvecké sbory obou
domažlických základních škol, Hynek a Patrik Hradečtí a sólisté ze Soukromé
školy populárního zpěvu Lídy Nopové. Příchod osmnácté hodiny ohlásil těsně
před ní ponocný Roman Holub, a pak už náměstím zazněly koledy Nesem vám
noviny a Narodil se Kristus Pán. (Foto Domažlický deník)

Výstava domažlických betlémů v Ludres
Od 30. listopadu do 8. prosince vystavovalo Muzeum Chodska
v partnerském městě Domažlic, francouzském Ludres, betlémy ze svých sbírek.
Výstava je reciproční, v loňském roce vystavovalo Muzeum Chodska
v Chodském hradu betlémy zapůjčené z Ludres. Na rozdíl od betlémů z Ludres,
které tamní sběratelé shromáždili z mnoha míst světa, betlémy z Domažlic
představují ukázku prací místních výrobců s výrazně regionálním rázem.
Dominantou výstavy je betlém Jakuba Hany, jehož kulisu tvoří domy
domažlického náměstí. Další exponáty jsou pak jakýmsi průřezem práce zdejších
betlémářů od 19. století po dnešek. Z těch nejstarších Vaňkův, Heidlerův a
Kalousův betlém až po díla tvůrců současných, talentované řezbářky Lenky
Lorenzové ze Šitboře a nedávno zesnulého MVDr. Jiřího Rojta z Domažlic.
Vernisáže výstavy Muzea Chodska v Ludres, která proběhla 30. listopadu, se
zúčastnili také zástupci české ambasády ve Francii.
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Výstava domažlických betlémů v Ludres. Autor: Muzeum Chodska

Babybox
Ve středu 18. prosince zprovoznili v domažlické nemocnici babybox. Jde
o zařízení, kam mohou být anonymně odkládání nechtění novorozenci.
Propagátorem myšlenky babyboxů a organizátorem jejich zřizování je u nás
pan Ludvík Hess. První babybox v Česku otevřel v roce 2005 v sídle soukromé
kliniky GynCentrum v pražském Hloubětíně, domažlický je v pořadí 59.

Soutěž O nejlepšího čtenáře 3. tříd domažlických ZŠ
V knihovně proběhlo finále již VI. ročníku soutěže O nejlepšího čtenáře
3. tříd domažlických základních škol. Knihovna a Město Domažlice se touto akcí
snaží přispět k propagaci hlasitého čtení mezi co největším počtem těch
nejmenších čtenářů. A jak to letos dopadlo? Třídní kola zorganizovaly a děti do
soutěže vybraly jejich třídní učitelky ze základních škol Komenského 17 a
Msgre. B. Staška. Školní kola proběhla v šesti třídách a do finále postoupili dva
zástupci z každé třídy. Finalisté – M. Rettová, M. Votýpková, M. Švehla, T.
Dofek, K. Krčmárik, Š. Nejdlová, J. Jankovcová, Š. Šamberger, K. Marková, E.
Vecková, E. Hálková a A. Kotilová se zúčastnili finále soutěže hlasitým
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předčítáním pro ně do té doby neznámého textu z knížky Ivony Březinové
Lentilka pro dědu Edu a odpovídali na otázky, které jim kladla odborná porota
za předsednictví Dany Žákové ze Základní umělecké školy. V porotě zasedala za
spolupořádající Město Domažlice Ing. Hana Vaňková, dále Věra Vernerová
(mateřská škola při Msgre. B. Staška) a Václav Sika (Galerie bratří Špillarů).
I tentokrát bylo rozhodování poroty těžké. Přestože velice pečlivě
sledovala přednes dětí, ztotožnění se s textem a jeho porozumění, volba nebyla
jednoduchá. Úroveň všech finalistů byla opravdu vysoká. Město Domažlice se
postaralo o hodnotné dárky, které si všichni soutěžící odnesli. Vítěz byl pak
odměněn ještě knihou. A jak to tedy nakonec dopadlo? Odborná porota
vyhlásila vítěze a nejlepší čtenáře hned dva, a to Janu Jankovcovou a Štěpána
Šambergera, oba ze 3. E ZŠ Komenského 17.

Krádeže vánočních stromků
Krádeží vánočních stromků v lesích prý každoročně přibývá, tvrdí lesníci.
Nenechavci, kteří, i kdyby vánoční stromek stál jednu jedinou korunu, si ho
půjdou raději uříznout někam do lesa, byli vždycky a jsou i dnes. Pro některé lidi
ale ceny stromků, které rok od roku rostou, a které už v případech nijak
vzácných dřevin, například jedliček, překračují i tisíc korun, mohou být opravdu
problém. Jsou i tací, kteří stromků v lese uříznou hned několik a pak je pod
rukou a pod cenou prodávají. Není tedy divu, že se lesníci brání. Někteří stříkají
stromky barvou, domažličtí lesáci je letos stříkali silně zapáchajícím postřikem.
A prý pomohl.

Zateplení školy Msgre B. Staška
Plánovaná rekonstrukce školy Msgre Staška, o které informoval starosta
města občany v zářijovém městském zpravodaji, se poněkud zkomplikovala,
když vítěz tendru na zateplení školy od realizace zakázky odstoupil. Zakázku tak
získala v pořadí druhá firma, ale místo v září se se zateplováním začalo až
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v říjnu. A to byl termín opravdu šibeniční, protože podmínkou získání
padesátiprocentní dotace na zateplení bylo ukončení prací do konce roku.
Nakonec se termín stihl i díky letošní mírné zimě, o dotaci 8 milionů korun
(celkové náklady jsou 16 milionů) město nepřijde a škola v novém kabátě
vypadá opravdu pěkně.

Zrušení zubní pohotovosti
Tak to je tedy opravdu „vítaný“ vánoční dárek! K poslednímu prosinci
byla zrušena dosavadní praxe se zubní pohotovostí, kdy se o víkendech střídali
v pohotovostních službách lékaři z Domažlic a okolí. Od ledna budou muset
pacienti jezdit v akutních případech až do Plzně. Jak se tam v noci nebo
o víkendu dostanou, nemají-li k dispozici auto, nikoho nezajímá. Pobouření nad
tímto krokem krajského úřadu je samozřejmě veliké, ale dělat prý se nedá nic.
Nicméně krajský úřad přislíbil, že v lednu „se bude o tomto problému ještě
jednat“. Doufejme, že ve prospěch občanů našeho města.

Místo domažlického arabský chléb
Zaměstnat až 30 lidí chtějí majitelé firmy, která si na pět let pronajala
areál bývalé domažlické pekárny na Milotově. V provozovně budou péct
arabský pita chléb určený na export do západní Evropy, především do Francie.
Vedení města o tom informovali v tomto měsíci dopisem představitelé firmy.

Čerchovan v roce 2013
Domažlický pěvecký sbor Čerchovan řízený Markem Vorlíčkem,
uspořádal v tomto roce pět koncertů. Mimo říjnového koncertu v Domažlicích
vystoupil na Loretánských slavnostech 2013 v Boru u Tachova, kde 8. září na
Slavné mši svaté v chrámu sv. Mikuláše provedl Missu brevis Charles Gounoda
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za varhanního doprovodu Přemysla Kšici. V rámci vánočních koncertů pak
zavítal opět na Tachovsko, kde plný sál jízdárny ve Světcích naslouchal
lahodným tónům České mše vánoční od Jakuba Jana Ryby. Sólisté: Eva
Müllerová - soprán, Lucie Bínová - alt, Petr Strnad - tenor, Kamil Jindřich - bas,
doprovod orchestr Musica Tusta.

Českou mši vánoční pak Čerchovan se

stejnými sólisty a orchestrem přednesl ještě 26. prosince v kostele v Mrákově a
stejný den i v arciděkanském kostele v Domažlicích.

Psí nadílka na Valše
Na Záchytné stanici psů na Valše se v neděli 15. prosince po druhé
hodině odpoledne sešlo na čtyřicet velkých i malých milovníků psů, kteří se sem
vydali, aby chlupáčům připravili vánoční nadílku. S prázdnou nepřišel nikdo, pod
stromečkem se záhy shromáždila notná kupa dárků. Nevadilo ani nevlídné,
větrné počasí. A tak si opuštění pejskové prožili alespoň dvě hodiny lidské lásky,
když už museli prožít trauma z lidské bezcitnosti a krutosti.

Rojtův chodský betlém v lékárně
Výloha lékárny U Zlatého jelena lákala po celý advent a Vánoce
neobvyklou podívanou. Byl v ní vystaven Chodský betlém, dílo MVDr. Jiřího
Rojta. Veterinář Jiří Rojt, syn domažlického klempíře Rojta, známý v Domažlicích
jako jeden ze zakladatelů zdejšího jezdeckého oddílu TJ Start, se řezbářství
věnoval teprve od svého odchodu na odpočinek. Chodský betlém začal
vyřezávat v roce 1992 a práce mu trvala celých pět let. Betlém má 44 figurek.
Podle údajů autorovy rodiny jsou některé z nich vytvořeny podle skutečných
místních postav. Mimo tohoto betlému vyřezal Jiří Rojt ještě tři další,
nebarvené, z lipového dřeva. Jeden z nich bývá každoročně od počátku adventu
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Rojtův betlém v lékárně

do Hromnic vystavován v kavárně Pod věží u Rojtů. Chodský betlém se do malé
výlohy nevešel. Teprve letos se tak mohl širší domažlické veřejnosti představit ve
velké výloze lékárny, ke které v hojném počtu přitahoval malé i velké
obdivovatele.
MVDr. Jiří Rojt zemřel v roce 2002.

Vyšly Hájkovy paměti
Pěkný vánoční dárek přichystaly všem milovníkům historie Státní okresní
archiv Domažlice a Město Domažlice. Počátkem prosince vyšly v edici Paměti
domažlického děkana dlouho očekávané Paměti dějepisné domažlického
děkana

Karla

Hájka.

K vydání

připravila,

poznámkami, doprovodným

materiálem a úvodní studií opatřila ředitelka archivu Mgr. Radka Kinkorová.
Vytiskla tiskárna Městského kulturního střediska Domažlice. Velkou zásluhu na
vydání tohoto unikátního studijního materiálu pro všechny, kdo se zabývají
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dějinami našeho města v 19. století, má domažlická městská rada. Bez toho, že
odsouhlasila zaplacení tisku knihy, by Hájkovy paměti byly jen těžko vyšly.
Archiv totiž na zaplacení všech nákladů neměl finanční prostředky. Domažlice
dosud marně čekají na odborně zpracované dějiny města, a tak vydání byť jen
malé části z jejich historie, viděné očima přímého účastníka popisovaných dějů,
navíc doplněné fundovaným a rozsáhlým poznámkovým aparátem, je opravdu
záslužné a archivu i městu za ně patří poděkování.

Letošní výstavy v Muzeu Chodska
Od 27. března do konce dubna byla na ochozu muzea instalována
výstava historických fotografií BOHEMIA MIA, věnovaná vysídlení obyvatel
italského Valle di Ledro do Čech, mimo jiné i do našeho regionu. Výstavu ve
středu 27. března zahájili Giuliano Pellegrini, radní pro kulturu a evropské
záležitosti Ledra a Jaroslava Otipková, předsedkyně Spolku přátel Ledra.
Souběžně proběhla v muzeu i vernisáž výstavy „Pivíčko ty pěnivý aneb putování
za pivovary na Domažlicku“. V hudebním doprovodu vernisáží vystoupili
Martina Morysková, Josef Stočes a Kamil Jindřich.
Na předvánoční čas připravilo muzeum výstavu „Když zavoní les...
Pohled do historie lesnictví a myslivosti v Českém lese“. Vernisáž měla ve středu
4. prosince, v hudebním programu vystoupili Trubači Okresního mysliveckého
svazu Domažlice.

Betlém a Vánoční příběh před kostelem
Římskokatolická farnost Domažlice připravila pro letošní závěr adventu
dvě novinky. Po celou dobu vánočních trhů stála před arciděkanským kostelem
vedle ohrady s ovečkami, kterou už tradičně staví na náměstí myslivci, replika
betlému z arciděkanského chrámu. Na Štědrý den (24. prosince) v 16 hodin
odpoledne odehráli malí i velcí členové farnosti na pódiu před arciděkanským
kostelem vánoční scénku „Poslouchejte křesťané ....“ Doprovázel ji společný
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zpěv koled. Od 16.30 hodin pak začala v kostele Půlnoční mše svatá pro rodiny
s dětmi.

Výstava ve vestibulu městské knihovny
SVĚT DĚTÍ - Výstava prací žáků ZUŠ JJ Domažlice

Divadla a koncerty:
Pořadatel městské kulturní středisko ve velkém sále MKS v 19.30 hod.
čtvrtek 12. prosince
VIII. abonentní koncert
GENTLEMEN SINGERS

Klubová scéna
neděle 15. prosince od 19 hodin
MICHAL PAVLÍČEK A MICHAL NEJTEK - HARMONY TOUR 2013
adventní klubová scéna

Loutkové divadlo Domažlice – loutková scéna MKS
neděle 8. prosince a neděle 15. prosince vždy ve 14 a v 16 hodin, 1. patro MKS
ČERTI NA HRADĚ
Loutková pohádka

Hudba v kostele
neděle 8. prosince od 19 hodin klášterní kostek
Adventní koncert učitelů ZUŠ a hostů
čtvrtek 19. prosince od 18 hodin v arciděkanském kostele
XXI. CHODSKÝ VÁNOČNÍ KONCERT
Chodský soubor Mrákov
čtvrtek 26. prosince v 19 hodin v arciděkaanském kostele
J. J. Ryba: Česká mše vánoční
pěvecký sbor Čerchovan, dirigent Marek Vorlíček

HUDBA U STROMEČKU
středa 18. prosince až pondělí 23. prosince 2013 v rámci vánočních trhů na
domažlickém náměstí před radnicí
středa 18. prosince
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15.00 hodin
16.00
17.00

Malá tercie a veselá sexta - studenti Gymnázia J. Š. Baara
Pěvecké sdružení Jany Lengálové ZUŠ Horšovský Týn
Ponocný

čtvrtek 19. prosince
15.00
Já malý přicházím koledovat - děti z Domu dětí a mládeže
DOMINO
16.00
Pěvecký kroužek při ZŠ a MŠ Msgre B. Staška Domažlice
17.00
Ponocný
pátek 20. prosince
15.00
Pěvecký sbor PERNÍČEK ZPĚVNÍČEK při ZŠ Komenského 17
16.00
POULIČNÍ LAMPA - folk-rocková skupina
17.00
Ponocný
sobota 21. prosince
13.00
Vánoční muzicírování ze Staňkova - ZUŠ Staňkov
14.00
VYSOKÁ TRÁVA - bluegrassová kapela
15.00
Loutkové divadlo ŠUS - Betlém
17.00
Ponocný
17.05
Trubači OMS a jejich hosté
neděle 22. prosince
18.00
Ponocný
18.05
Vánoční zpěvohra - VYPEČENÁ VÁNOČNÍ SUITA
účinkují: Ochotný divadelnický spolek KAREL, Canzonetta a sólisté
hudba: Josef Kuneš. výtvarná výprava Mgr. Igor Šlechta
pondělí 23. prosince
15.00
TURDUS - historická hudba
16.00
HLASOPLET - mužský vokální kvintet
16.30
TURDUS - historický hudba
17.00
Ponocný
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Počasí

203

204

Jak už jsme si v posledních letech mohli zvyknout, počasí i letos dělalo
pěkné kotrmelce. Ve světě i u nás. K největším světovým výkyvům patří
zemětřesení o síle osmi stupňů Richterovy škály s následnou vlnou tsunami,
které začátkem února zasáhlo Šalamounovy ostrovy, tajfun Haiyan, jehož
řádění 10. listopadu na Filipínách si vyžádalo odhadem přes 10 000 obětí a který
zasáhl i pobřeží Vietnamu, orkány a tajfuny v Americe. Pákistánská provincie
Balúčistán zažila 24. září zemětřesení o síle 7,7 stupně Richterovy škály. Po
zemětřesení se u pobřeží nedaleko pákistánského přístavu Gvadar dokonce
vynořil z moře malý skalnatý ostrov. A nemusíme chodit ani do vzdáleného
Orientu. I u nás jsme si zažili extrémů dost - extrémní mrazy, extrémní vedra,
dokonce i to zemětřesení by se našlo - v pondělí 14. října zaznamenali
seismologové zemětřesení s epicentrem u Nemanic. Jeho síla sice nepřesáhla
2,3 stupně Richterovy škály, ale zemětřesení to přece jen bylo.
Na sever Evropy udeřil ve čtvrtek 5. prosince kolem poledne orkán Xaver.
Řádil v Německu, ve skandinávských zemích a nejhůře zasáhl Británii, kde ve
Skotsku zůstalo až 100 000 domácností bez dodávek elektřiny. Byly uzavřeny
školy a zcela zastavena železniční, trajektová a letecká doprava. V pobřežních
oblastech vztyčovali protipovodňové bariéry v obavách ze záplav vysokými
mořskými vlnami. Česko Xaver zasáhl jen okrajem a i to stačilo. Silný vítr a
sněžení způsobily stovky výpadků dodávek elektřiny. Nejvíce byly zasaženy
východní Čechy, Chebsko a Děčínsko.
Takže nic nového pod sluncem, jak praví mudrc, extrémy pomalu
nebudou ničím vyjímečným.
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LEDEN
Na nový rok jsme rovnýma nohama vstoupili do nevlídného,
pošmourného počasí. Hned 1. ledna se teplota vyšplhala až k 8 °C a bylo
polojasno. V následujících dnech ale už bylo chladněji a zataženo. Ve čtvrtek
3. ledna byla přes den taková tma, že bez svícení nebylo téměř vidět. I
následující druhý týden vládlo zamračené počasí. Na počátku týdne bylo ještě
nad bodem mrazu, koncem týdne klesla teplota přes den k mínus dvěma
stupňům, v noci na mínus pět stupňů. Také ve třetím lednovém týdnu se teploty
držely pod bodem mrazu, od mínus dvou do mínus šesti před den, v noci klesaly
na mínus šest až mínus deset stupňů. Ve čtvrtek 17. ledna padal celý den sníh.
Napadlo ho 25 - 30 centimetrů. Na silnicích vznikala řada kalamitních situací,
dlouho zcela neprůjezdný byl například kruhový objezd u Draženova. Také
v předposledním lednovém týdnu se udrželo mrazivé počasí, denní teploty
mínus 2 až mínus 5 stupňů, noční až mínus sedm. V pondělí 28. ledna se oteplilo
a začala obleva. Trvala až do středy 30. ledna kdy bylo přes den 12 stupňů,
v noci 4,5 stupňů. Ve středu se koryto Zubřiny naplnilo téměř po pokraj, naštěstí
večer už voda klesla.

ÚNOR
Únorové počasí se po celé první tři týdny pohybovalo pod bodem mrazu ve dne
mínus 2 až mínus 4 stupně, noční teplota byla nejnižší 11. února, kdy klesla až
na mínus 9 stupňů. Na většině území republiky při tom byly mrazy silnější než u
nás. Mrazy doprovázely občas silný vítr, občas sněžení a téměř po celou dobu
také inverze, se kterou jsme se potýkali i u nás a která trápila zejména
astmatiky a kardiaky. A není divu, že je inverze rok od roku více. Neustálé
zvyšování cen elektřiny a plynu vede řadu domácností k tomu, že přecházejí
zpět na tuhá paliva. Tak například na domažlickém sídlišti Kavkaz, kde mají byty
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ve všech bytovkách ještě svůj komínový vývod, v řadě domů zprovozňují už
dávno odstavené komíny, kupují kamna a znovu s nimi byty vytápějí. Ti
odpovědnější vesměs dřívím a dřevěnými peletami, jiní ale i horším topivem.
Kdo prochází zahrádkářskou kolonií V Potocích, může si téměř na každé druhé
zahrádce všimnout záhranků dříví, připraveného na zimu. V zimě je pak majitelé
nakládají do aut či na kárky a vozí domů.
Podle varování meteorologů se lidé s chronickými dýchacími potížemi,
srdečními nemocemi, senioři či děti měli venku vyvarovat zvýšené fyzické
zátěže. Meteorologové také žádali řidiče, aby pokud možno nevyjížděli, protože
výfukové plyny koncentraci prachu a dalších škodlivin výrazně zvyšují. Častým
problémem v těchto dnech byla i zledovatělá nebo ujetá vrstva sněhu na
silnicích.
V Česku bylo od počátku ledna také extrémně málo slunce, v lednu se
slunce ukázalo jen na 20 hodin. To jsme pocítili i u nás, těch tmavých dní bylo
víc než dost. Běžně svítí v lednu slunce více než 45 hodin, v únoru je to asi 73
hodin. Letošní data jsou ale od těchto čísel na hony vzdálená.

Délka slunečního svitu od začátku roku
Týden

Průměrný

Podíl k průměrné délce slunečního svitu

od začátku roku sluneční svit (v hodinách) v daném období (v procentech)
1.

5

91

2.

7

86

3.

1

7

4.

3

29

5.

5

54

6.

12

85

7.

2

11
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Na druhé straně statistiky ale stojí fakt, že prosinec byl z hlediska
množství slunce spíše nadprůměrný, takže letošní zima až tak depresivní není,
upozornili meteorologové. Délka slunečního svitu výrazně ovlivňuje lidskou
psychiku, v severských zemích jsou například mnohem častější takzvané zimní
deprese.
Také koncem února bylo u nás vesměs pod mrakem, 23. února celý den
sněžilo, napadlo asi 15 cm sněhu, sněžení pokračovalo i následující den. A opět
celé dny inverze.

BŘEZEN
Březen jsme začali s vyššími teplotami, v pondělí 4. března konečně po
„dlouhé tmě“ vysvitlo nad Domažlicemi sluníčko. V následujících dnech sice
teploty vzrostly na 9 až 13 stupňů, ale už zase bylo pod mrakem, mrholilo a po
většinu dne byla inverse. Od 11. března se opět ochladilo, začalo znovu sněžit,
noční teploty se stále pohybovaly pod bodem mrazu, 15 a 16. března klesly až
na mínus sedm stupňů. Jinde byl mráz ještě silnější, 16. – 17. března spadly na
mnoha místech republiky ranní teploty hluboko pod bod mrazu, nám se silné
mrazy naštěstí vyhnuly. První jarní den byl zamračený, přinesl ráno mínus jeden
stupeň, přes den dva stupně nad nulou.

A to byla výjimka, protože

v následujících dnech teploty opět i ve dne spadly pod bod mrazu, přes den
mínus 1 °C, v noci až mínus 4 stupně, padal sníh, foukal studený vítr. Mírně se
oteplilo až 29. března, kdy bylo přes den 5,5 stupně.
Meteorologové uváděli, že březen 2013 byl teplotně na úrovni měsíce
února.
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DUBEN
Ani duben nezačal nijak přívětivě, na velikonoční pondělí 1. dubna byl
ráno mínus jeden stupeň, přes den padal sníh. V týdnu do 7. dubna pak byly
nejvíce tři stupně nad nulou, noční teploty stále pod bodem mrazu. Oteplovat se
začalo od 9. dubna, kdy denní teploty stouply na 12 stupňů a pak už stoupaly
stále až k 26. dubnu, kdy byl nejteplejší dubnový den, u nás bylo 24 stupňů. Ale
už následující denní teplota opět klesla na 13 stupňů. Velké teplotní skoky
přinášejí samozřejmě trápení astmatikům, kardiakům a starším lidem. 9., 10. a
11. dubna pršelo.
Začátek jara, čtyřtýdenní období od 11. března do 7. dubna bylo, jak
uvedli meteorologové, nejchladnější za posledních 100 let. Meteorologové
naměřili průměrnou teplotu pod minus jeden stupeň Celsia a při srovnání se
záznamy z pražského Klementina zjistili, že podobně nízké teploty se v minulosti
vyskytovaly před rokem 1860. Zhruba stejně studené období bylo naposled
v roce 1958. Z hlediska klementinské řady pozorování se obdobná studená
období na území České republiky vyskytovala většinou před rokem 1860,
nejchladněji bylo v roce 1853. Za velmi studeným počasím stála podle
meteorologů "neobvyklá cirkulace atmosféry" nad Evropou a severním
Atlantikem.
Rozmary počasí trápí i ptáky. Na Moravě a v Jižních Čechách, u nás
nejblíže kolem Otavy, se objevila obrovská hejna, doslova stovky kulíků zlatých,
ptáků, kteří přes naše území obvykle jen přelétají na své cestě na sever. Na
severu je ale stále ještě velká zima, a tak kulíci zůstali u nás a čekají na lepší
počasí, aby mohli ve svém tahu pokračovat. Ale zima nezima, příroda i tak žije
dál svým tempem. A týká se to i ptáků. Na Zubřině se například opět objevilo
množství divokých kachen a čile tu probíhají kachní námluvy. A také kachní
žebrání u kolemjdoucích. Tihle opeřenci si totiž velice rychle zvykli na to,
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Kachna s kachňaty na Zubřině

že si mohou vyžebrat kus něčeho lepšího do zobáku a toho lepšího se jim také
v hojné míře dostává od dětí i od dospělých. K Zubřině dokonce chodí na
procházku celé rodiny s děcky „krmit kachýnky“.

KVĚTEN
O prvním májovém dni bylo polojasno až oblačno, teplota 16 stupňů.
V následujících dnech se ráz počasí udržel stejný, teploty pomalu rostly až na
24 stupně 8. a 9. května. Ve zbylých třech dnech týdne, 10. - 12. května, klesly
na 17 °C. O třetím květnovém týdnu bylo teplo, teploty se pohybovaly od 19 do
24 stupňů. Téměř každý den odpoledne kolem města přecházely bouřky, vesměs
šlo ale o vzdálenější ohlasy. Větší bouřku se silným deštěm jsme zažili v neděli
19. května. Tento den byl zajímavý i tím, že byl nejprve velmi teplý, v 16 hodin
odpoledne jsme naměřili až 26 °C, pak ale teplota prudce klesla, v 19 hodin už
bylo 14 stupňů. Další týden od 20. do 26. května téměř celý propršel, s výjimkou
25. května, kdy bylo polojasno. Teploty se pohybovaly od 10 do 15 stupňů.
Propršel i celý následující týden. V důsledku dlouhotrvajících dešťů začaly od
pátku 31. května na mnoha místech země povodně.
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ČERVEN
Povodně, které trápily od konce května mnoho míst republiky, se
nevyhnuly ani nám. V neděli 2. června v podvečer po prvé kulminovala Zubřina.
V 19 hodin se pak vylila z břehů za nádražím, kde v Masarykově ulici zaplavila
silnici. Podruhé nám povodeň hrozila v soboru 8. června, kdy hladina Zubřiny
opět zcela vyplnila koryto. V neděli 9. května zasáhla Domažlice bouřka se
silným větrem. Doprovázel ji přívalový déšť s kroupami. Celou noc z neděle 9. na
pondělí 10. května a celé ráno v pondělí silně pršelo. Ve 13.30 hodin hlásil
místní rozhlas zprávu místní povodňové komise. Podle ní byla Zubřina
v Havlovicích na III. stupni povodňové aktivity. Komise vyzvala občany, aby
urychleně odvezli vozidla, parkující podél Zubřiny. Ve městě technické služby
rozvážely pytle s pískem. Obyvatelé rodinných domů při Zubřině se připravovali
na velkou vodu. Naštěstí Zubřina se z koryta nevylila. Nedávné rozšíření a
prohloubení jejího koryta od Ostrůvku po restauraci U Kocoura vodu v korytě
udrželo. Jen na Kavkaze hladina Zubřiny koryto přesáhla a vystoupila z břehu až
k silnici, silnici ale nezaplavila. V 17 hodin byl stav nebezpečí odvolán.
V dalších červnových dnech se pak postupně vyjasňovalo a teploty rostly.
Od 13. do 15. června bylo polojasno, denní teploty 25 °C. Od pondělí 17. června
k nám tropický vzduch od jihu přinesl z Afriky teplo vskutku tropické. Od pondělí
17. do čtvrtka 20. června jsme na našich teploměrech naměřili teplotu
36 stupňů ve stínu a i večer klesaly teploty pomalu a neochotně, například
v úterý 18. června bylo ještě večer v 18.45 hodin 31 stupňů ve stínu. Tropická
teplota začala klesat až v pátek 21. června, kdy už bylo „jen“ 29 stupňů.
V posledním červnovém týdnu bylo oblačno, občas déšť, denní teploty se
pohybovaly v rozmezí 14 - 16 °C. Opět řádný teplotní skok!

Ve městě i v okolí letos pozorujeme, že se z korun stromů ozývá méně
ptačích pěvců než jiná léta. Také některá tradiční hnízdiště zůstala letos
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opuštěná. Důvod je podle ornitologů v tom, že tisíce ptáků nepřežily
nejchladnější jaro za 65 let a dlouhotrvající jarní deště.

ČERVENEC
V prvním a druhém červencovém týdnu panovalo horké a suché počasí,
denní teploty se pohybovaly mezi 22 až 28 stupni, ranní od 11 do 14 stupňů. Nic
se nezměnilo ani po polovině měsíce, horké a suché počasí pokračovalo dál,
občas se sice obloha zatáhla a bylo pod mrakem, ale nepršelo. Od 24 července
do konce července se denní teploty pohybovaly mezi 29 až 32 stupni. Občas sice
spadlo pár kapek deště, ale ty se vypařily ještě ve vzduchu. Zemědělci naříkali,
co bude s úrodou, protože země koncem července už byla vyschlá na troud.
Česká republika zažila velmi suchý červenec. Poslední týden byl dokonce
nejsušším za posledních 60 let, jak to na svých internetových stránkách uvedl
Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). „S ohledem na skutečnost, že
v nastávajícím týdnu neočekáváme výraznější srážky, zapíše se čtyřtýdenní
období od 1. do 28. července do statistik jako jedno z nejméně srážkových
období minimálně od roku 1951. Nestane-li se nic mimořádného, v posledních
třech červencových dnech, očekáváme dále, že měsíc červenec bude jako celek
ve výsledku extrémně suchý.“ doplnili meteorologové. Nic mimořádného se
nestalo, a tak slova o extrémně suchém červenci platí.

SRPEN
Začátek srpna byl opět tropický, u nás navíc bylo výrazně tepleji než
v jiných částech země. V pátek 2. července bylo jasno, denní teploty až 35
stupňů, v noci z 2. na 3. srpen jsme zažili tropickou noc. V noci ze 3. na 4. srpna
se nad městem přehnala bouřka s deštěm. V neděli 4. srpna zažilo město
bouřku v 16 hodin odpoledne. Doprovázel ji silný vítr a přívalový déšť. Za bouřky
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se citelně ochladilo. V poledne ukazovaly teploměry 29 stupňů, v 16.50 hodin už
jen 17,5 stupňů. Bouřka a hlavně vítr nadělaly ve městě dost značné škody,
hlavně na městské zeleni. Poničen byl areál domažlického letního kina,
tenisových kurtů a hřbitova. Od 5. do 8. srpna nehrálo letní kino - odklízely se
následky vichřice.
Od pondělka 5. do čtvrtka 8. srpna panovala u nás stále vedra, denní
teploty neklesly pod 30 stupňů, atakovaly několikrát až 35 stupňů, noční se
pohybovaly kolem 20 stupňů. V podvečer se vždy kolem města přehnaly slabé
bouřky, které doprovázel déšť, také slabý. K prudkému poklesu teploty došlo
v pátek 9. srpna, kdy teploměr ukazoval jen 18 stupňů. Ve 14.25 hodin se nad
městem přehnala bouřka s deštěm. V následujícím týdnu od 12. do 18. srpna se
denní teploty pohybovaly od 21 do 25 stupňů, s výjimkou 17. a 18. srpna, kdy
bylo až 29 °C. 19. srpna pršelo, od 20. do 24. srpna bylo polojasno, denní teploty
22 - 24 stupně, ranní 9 - 11 stupňů. V neděli 25. srpna denní teploty poklesly jen
na 16 stupňů, ale už v následujícím týdnu až do konce srpna se pohybovaly opět
v rozmezí 21 - 25 stupňů. Celkově se tedy o srpnu dá říci, že v něm po většinu
doby panovalo příjemné letní počasí.

ZÁŘÍ
Až do 8. září byly dny vcelku teplé, denní teploty se pohybovaly od 20 do
25 stupňů. Od 9. září jsme zaznamenali pokles teplot nejprve na 13 až 15
stupňů, od 17. září na 11 až 12 stupňů. Ani v posledním zářijovém týdnu se ráz
počasí nezměnil, nejvyšší denní teploty 15 stupňů. Druhá polovina září tedy byla
výrazně chladnější než první. Co se týká nočních teplot, pohybovaly se mezi osmi
až pěti stupni, v posledních čtyřech dnech měsíce klesly dokonce na nulu. To
u nás. Jinde byly noci studenější, na šumavském Březníku naměřili například
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28. září ráno -7,2 stupně. Podle statistik Českého hydrometeorologického
ústavu byly tři týdny od 16. září do 6. října teplotně podnormální.

ŘÍJEN
V prvních třech říjnových dnech se ranní teploty pohybovaly pod nulou,
začaly první přízemní mrazíky letošní zimy. V dalších dnech až do pátku 18. října
se denní teploty pohybovaly od 14 do 16 stupňů. Bylo převážně oblačno, občas
se slabým deštěm. V pondělí 14. října zaznamenaly přístroje seismologů
zemětřesení o síle 2,3 stupně Richterovy stupnice s epicentrem u Nemanic. Ve
městě se na téma zemětřesení v Nemanicich vtipkovalo, že to je předzvěst
probuzené aktivity Čerchova. Vtipy jsou vtipy, ale že Čerchov je vyhaslá sopka,
je také fakt. I když vyhaslá před miliony let.
Od neděle 20. října denní teploty vyšplhaly nejprve v neděli na 18 a od
pondělka na 20 stupňů. Držely se na dvacítce stabilně až do neděle 27. října, kdy
ještě o dva stupínky vzrostly, až na 22 stupnů. Ranní teploty se v těchto dnech
držely na 10 - 17 stupních, doprovázely je ranní mlhy. V pondělí 28. října bylo
polojasno, denní teploty 22 stupně. V sousedních Klatovech naměřili
meteorologové dokonce 23,6 stupně Celsia, což byl regionální rekord.
Dosavadní regionální rekord pro dnešní den byl také z Klatov - v roce 1980 zde
teploměr vyšplhal na 21,6 stupně. V neděli 20. 10. odpoledne se přes město
přehnala bouřka. V 16 hodin se zatáhlo tak, že se muselo svítit, prudký déšť, ale
bouřka slabá, jen dva-tři blesky. Podle odborníků je bouřka koncem října zcela
mimořádný jev.
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LISTOPAD
Začátek listopadu byl oblačný s občasným drobným deštěm. Denní
teploty mezi 0 až 13 stupni, ve čtvrtek a v pátek 7. a 8. listopadu bylo dokonce
15 stupňů přes den, osm stupňů ráno. V týdnu od 11. do 17. listopadu denní
teploty poklesly na 4 stupně přes den, noční mínus jedna až jeden stupeň.
V pátek 15. listopadu byl ráno sněhový poprašek, během dopoledne ale rychle
odtál. V týdnu 18. do 24. listopadu bylo opět oblačno, denní teploty se
pohybovaly mezi 4 a 5 stupni, noční od mínus 2 do plus tří.
Od 25. listopadu mrzlo i přes den. V noci z 28. na 29. listopadu se
v Plzeňském kraji střídal déšť se sněhem a sněhové přeháňky, doprovázené
větrem, tvořilo se náledí.
Listopad jako celek byl dost deštivý.

PROSINEC
Denní teploty v prosinci se pohybovaly od dvou do pěti stupňů, noční
mírně pod nulou až do dvou stupňů nad nulou. 5. prosince zasáhl republiku
okraj bouře Xaver. V noci z 5. na 6. prosince střídavě padal sníh a pršelo, na
silnicích se díky silnému studenému větru tvořila ledovka. A aby toho nebylo
dost, v sousedních Klatovech byla v noci bouřka. Bouřku ukazovaly i domácí
meteostanice v našem městě a nemálo jejich uživatelů si myslelo, že se stanice
jednoduše zbláznila. Bouřka v prosinci! Co všechno asi ještě s tím počasím
zažijeme! V pátek 6. prosince napadlo asi 10 cm sněhu, foukal silný vítr, který
nepřestal ani následující den. V neděli 8. prosince začal sníh odtávat, 9. prosince
pršelo. Ve druhém a třetím prosincovém týdnu jsme zaznamenali ranní mlhy.
Týden kolem Vánoc byl teplotně nadprůměrný s denními teplotami 6 až 10
stupňů, nočními mírně nad bodem mrazu. Bílé Vánoce zůstaly nesplněným
přáním.
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Pohled na Domažlice od severu
Snímek ze sbírky MUDr. Viléma Karlíka, věnované městu
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SEZNAM PŘÍLOH KRONIKÁŘSKÉHO ZÁPISU ZA ROK
2013
PŘÍLOHA Č. 1
25. až 35. zasedání městského zastupitelstva, včetně usnesení (11 zápisů)
2. Závěrečný účet Města Domažlice za rok 2013

PŘÍLOHA Č. 2
DOMAŽLICKÝ ZPRAVODAJ 2013, č. 1 – 12/2013 (12 čísel)

PŘÍLOHA Č. 3
1)
2)
3)
4)
5)

Statistika občanů města Domažlic k 31. 12. 2013
Tříkrálová sbírka 2013
Jednota Orla
Plakát na Noc kostelů ve sborovém domě ČCE
Slavnostní koncert u příležitosti 90. výročí založení sboru ČCE
v Domažlicích, konaný ve sborovém domě ČCE - program
6) Koncert Slávka Klecandy ve sborovém domě ČCE - plakátek
7) Koncert skupiny EXUSIA ve sborovém domě ČCE - plakátek
8) Adventní koncert souboru DE PROFUNDIS ve sborovém domě ČCE plakátek
9) Plakátek akcí Svědků Jehovových
MĚSTSKÁ SPRÁVA A ZAŘÍZENÍ
10) Počty zaměstnanců jednotlivých odborů MěÚ
11) DTS Domažlice
12) Domažlické městské lesy
13) Sbor dobrovolných hasičů
14) Jeselské zařízení - Sluníčko
15) Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb
16) Galerie Dorka
OBČANSKÁ SDRUŽENÍ, SPOLKY
17) Český svaz bojovníků za svobodu
18) Oblastní spolek ČČK Domažlic
19) JUNÁK
20) Český zahrádkářský svaz
21) Český kynologický svaz
22) Český svaz chovatelů
23) Atletic club Domažlice
24) Wolfs klub Domažlice
25) Klub českých turistů Domažlice

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

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

PŘÍLOHA Č. 5
VOLBY
VOLBA PREZIDENTA ČR
- 1 soubor kandidátních lístků
- Výsledky volby
- 7 letáčků jednotlivých kandidátů
PŘEDČASNÉ PARLAMENTNÍ VOLBY
- 1 soubor kandidátních lístků
- Výsledky voleb
- 5 x volební noviny: Metro
Rozhled - volební speciál
Plzeňský kraj bez cenzury
Domažlicko 5 + 2
Domažlický deník
- 18 ex. volebních letáků

PŘÍLOHA Č. 6
OBCHOD, SLUŽBY
- 28 vizitek a letáčků
- Domažlický servis: únor, březen, duben, květen, červen, srpen, říjen
listopad, prosinec – 9 ex.
PŘÍLOHA Č. 7
KALENDÁRIUM
Pozvánky:
- Když zavoní les (2x)
- Pivíčko ty pěnivý
- Bohemia mia
- Recepty ze zámeckých kuchyní
- Malé nocturno
- Mesiáš
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- Kouzlo francouzské Provence
- pozvánky na výstavy v galerii – 6 ks
- pozvánka na křest knihy Květy bez vůně
- vstupenka na vystoupení cirkusu Berousek
Skládačky, letáky a brožury
- brožura Kulturní léto 2013
- Veletržní zpravodaj
- Předplatné divadel a koncertů 2012
- Kurz společenského chování a tance
- Taneční kurz pro dospělé - pokročilé
- Jazykové kurzy
Úmrtní oznámení:
Antonín Maschl
Ostatní:
Noviny Vítejte v Bavorsku - nabídka volných pracovních míst
Propagační leták pro vstup do II. pilíře důchodového spoření
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