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ÚVODNÍ POZNÁMKA KE KRONIKÁŘSKÉMU
ZÁPISU ZA ROK 2003
Rok 2003 byl pro samosprávu i státní správu rokem přelomovým.
Od 1. ledna tohoto roku vstoupila v platnost nejdůležitější etapa reformy
státní správy: 31. 12. 2002 přestaly v České republice existovat okresní
úřady a většinu jejich funkcí ve výkonu státní správy převzaly nově
utvořené pověřené úřady III. stupně, někdy také nazývané malé okresy.
Není úkolem tohoto kronikářského zápisu hodnotit účelnost či neúčelnost
tohoto kroku. Existovalo a existuje dost pochybností o jeho smysluplnosti
a teprve budoucnost ukáže, kdo měl pravdu, zda pochybovači a
škarohlídi, či optimisté. Zkušenosti prvního roku se mírně kloní na stranu
škarohlídů, zejména proto, že slibovaný přínos pro občany, přiblížení
výkonu státní správy občanovi a zlevnění státní správy poklesem počtu
úředníků, se prozatím nekoná. Pravdou je spíše opak. Jestliže si předtím
občan vyřídil vše, co potřeboval, na jednom místě, nyní musí jezdit na
dvě, někdy až tři a čtyři místa. Některé pověřené úřady III. stupně nejsou
navíc pro občany spádových území dostupné veřejnou dopravou tak, jak
by bylo třeba, a protože možnost dostat se kamkoli veřejnou dopravou
se z ekonomických důvodů vesměs citelně zhoršuje, je naděje na
nápravu dost slabá, a kdo nemá auto, má jednoduše smůlu. Ani počet
úředníků výrazně nepoklesl; díky vzniku krajských úřadů, které jsme
nejprve v roce 1991 zrušili, abychom je po deseti letech obnovovali, a
různých detašovaných pracovišť jednotlivých ministerstev naopak podle
dostupných údajů mírně vzrostl. Leč vyčkejme času, každá změna, tím
více změna tak podstatná a citlivá, jakou je zásah do vžité struktury
výkonu státní správy a samosprávy, potřebuje na to, aby se zaběhla a
vžila delší čas. Takže uvidíme za dva – tři roky.
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Pro tuto kroniku je podstatná skutečnost, že díky rozšiřování
působnosti radnice, stěhování, změnám kompetencí, došlo i ke změnám
v systému získávání podkladů pro kronikářský zápis a ten tedy bude
v letošním roce o řadu dříve zveřejňovaných materiálů chudší. Nejde teď
o neúplné zprávy z vlastní činnosti radnice a městských organizačních
složek, příspěvkových organizací a obchodních společností. Výpadek
jednoho roku zde není žádným neštěstím. Jejich činnost je v podstatě
stále stejná a došlo-li v některé z nich k něčemu mimořádnému, je to
v kronice podchyceno na jiném místě. Největší problémy vznikly v tom,
co je v kronice jedním z nejdůležitějších údajů, v kapitole obyvatelstvo.
Nově vzniklý správní odbor, na který přešla většina úředníků z bývalého
okresního úřadu, nejprve vůbec odmítal městské kronice požadovaná
data poskytnout s odvoláním na zákon o ochraně osobních údajů. Když
se vyjasnilo, že tento zákon se na údaje pro městskou kroniku
nevztahuje, neboť zde nejde v žádném případě o osobní data
jednotlivých občanů, ale o souhrnné údaje, jejichž uvádění metodika
vedení obecních kronik taxativně předepisuje, nastal další problém –
program dříve radnicí používaný a nový program s rozšířenými funkcemi
používaný od 1. ledna 2003 nebyly kompatibilní. Mezi údaji z roku 2002,
uváděnými starým, a novým programem je určitý nesoulad, který se
nepodařilo odstranit. Proto v roce 2003 uvádíme jen celkový počet
obyvatel města. Po úpravě programu pro potřeby statistiky v městské
kronice se od roku 2004 vrátíme k podrobným údajům o pohybu obyvatel
ve městě.
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I. OBYVATELSTVO

MATRIČNÍ ZPRÁVA
V roce 2003 se v Domaţlicích narodilo 375 dětí, z toho 203 chlapců a
172 děvčat.
Domaţlickým občankám se v domaţlické porodnici narodilo 68 dětí,
z toho 36 chlapců a 32 děvčat. V jiných porodnicích se domaţlickým
maminkám narodilo 26 dětí, z toho 13 chlapců a 13 děvčat.
Celkem

tedy našemu městu přibylo v letošním roce 94 nejmenších

občánků.
Snoubenci uzavřeli 113 sňatků, z toho 16 církevních.
V Domaţlicích zemřelo 387 osob, z toho 193 muţů a 194 ţen. Samo
město Domaţlice se rozloučilo se 103 svými občany, s 53 muţi a 50 ţenami.
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POHYB OBYVATELSTVA
K 31. 12. 2003 ţilo ve městě 10 927 občanů. Ve srovnání
s rokem 2002 (10 964 osob) Domaţlicím ubylo 37 obyvatel.
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Církve a náboţenská sdruţení ve městě
V Domaţlicích v současné době působí 5 církví a náboţenských sdruţení:
Římskokatolická farnost Domaţlice
Českobratrská evangelická církev, Farní sbor Domaţlice (o letošních oslavách
zaloţení sboru viz Kalendárium)
Československá církev husitská
Křesťanský sbor Domaţlice
Církev Svědkŧ Jehovových (jehovisté)
má v Domaţlicích jeden sbor s 68 členy. Sídlí v Masarykově ulici.
Domaţličtí občané se se Svědky Jehovovými mohou setkávat před velkými
nákupními středisky (Panský dvůr, PENNY MARKET), kde, obyčejně
o sobotách, rozdávají svoje tiskoviny, především časopis STRÁŢNÍ VĚŢ a zvou
k návštěvě svých shromáţdění. Často také nabízejí návštěvy a debaty o víře tak,
ţe procházejí městem, zvoní u rodinných domů a jednotlivých bytů na sídlištích
a snaţí se oslovit jejich obyvatele.
Poznámka kronikářky: O ostatních vyjmenovaných církvích jsem uţ psala několikrát, v jejich
působení k ţádným změnám nedošlo, proto se podrobněji zmiňuji pouze o Svědcích
Jehovových, o kterých v kronice dosud není ţádný oficiální záznam. O některých akcích
katolíků a evangelíků ve městě a o výstavbě sídla Svědků Jehovových v Masarykově ulici viz
Kalendárium.
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II. MĚSTSKÁ SPRÁVA
Druhá etapa reformy územní veřejné správy

DOMAŢLICE – úřad s rozšířenou pŧsobností
(Pověřený obecní úřad III. stupně)
K 31. 12. 2002 zanikly okresní úřady. Jejich pravomoci přešly z menší
části na kraje, z větší části na obce s rozšířenou působností. Katastrální úřady,
úřady práce, správy sociálního zabezpečení, soudy a některé další úřady
zůstávají zatím reformou netknuty, budou nadále působit jako úřady s okresní
působností pro celé území svého bývalého okresu.

Úřady s rozšířenou

působností převzaly působnosti prvoinstančního rozhodování: vydávání a
výměna občanských průkazů a cestovních dokladů, působnosti na úseku
ţivnostenského podnikání v rozsahu vedení ţivnostenského rejstříku, příjem
oznámení o provozování ţivností ohlašovaných a vedení správních řízení pro
ţivnosti vázané, vodoprávní řízení, evidenci odpadů v oblasti odpadového
hospodářství, zpoplatňování středních zdrojů znečištění ovzduší, ochranu
zemědělského půdního fondu, výkon působností, spojených se správou lesů,
myslivostí a rybářstvím, vedení registru motorových vozidel a schvalování
jejich technické způsobilosti, rozhodování o registraci k provozování autoškoly
a o jejím odnětí, udělování, pozastavení a rozšiřování řidičských oprávnění,
udělování povolení stanicím technické kontroly a stanicím měření emisí, oblast
sociálně právní ochrany dětí, agendu dávek a sluţeb sociální péče pro staré a
zdravotně postiţené občany, působnosti spojené s dávkami státní sociální
podpory, s příjmem ţádostí o podporu a výplatu těchto dávek a další.
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Odvolacím orgánem obcí III. typu jsou krajské úřady.
Správní obvod bývalého okresu Domaţlice je rozdělen mezi tři úřady
s rozšířenou působností: Městský úřad Domaţlice, Městský úřad Horšovský Týn
a pro oblast Holýšovska Městský úřad Stod. Prakticky tak dochází k návratu ke
stavu před rokem 1960, k malým okresům Domaţlice, Horšovský Týn a Stod
(holýšovská část), které pak správní reforma spojila od 1. července 1960 do
větších celků.
Správní obvod pověřeného úřadu Domaţlice vede při hranici od Bělé nad Radbuzou po
Pocinovice
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Výkon samosprávných funkcí jednotlivých městských úřadů s rozšířenou
působností zůstává nezměněn.
V souvislosti se zrušením okresního úřadu vznikly v bývalých okresních
městech dva nové úřady:
- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se zabývá správou
státního majetku na území bývalých okresů. V Domaţlicích má 40 zaměstnanců.
- Ministerstvo vnitra, odbor pro místní správu, oddělení právního dozoru a
metodiky Plzeň, kontaktní místo Domaţlice. Působí zde tři kontroloři, kteří
sledují správnost rozhodování samosprávných orgánů ve výkonu jejich
samostatné působnosti.
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MĚSTSKÉHO ÚŘADU
V DOMAŢLICÍCH, PLATNÁ OD 1. LEDNA 2003:
Městský úřad Domaţlice měl k 31. 12. 2002 45 zaměstnanců a tři
uvolněné funkcionáře (starosta a dva místostarostové). Po zrušení okresního
úřadu se pro výkon státní správy rozšířil počet zaměstnanců městského úřadu
o 70 lidí na 115 zaměstnanců.
Starosta města: Jan Látka
Místostarostové: Jaroslav Bauer
Pavel Wolf
Tajemnice městského úřadu: ing. Milena Vlčková
Orgány a organizace zastupitelstva a rady města:
Výbory: kontrolní, finanční
Zvláštní orgány: přestupková komise, povodňová komise, sociálně právní
ochrana dětí
Organizační sloţky: jeselské zařízení, Sbor dobrovolných hasičů Domaţlice,
Sbor dobrovolných hasičů Havlovice
Příspěvkové organizace: Městská knihovna Boţeny Němcové, městské
kulturní středisko, Reha – centrum, Dům penzion – byty s pečovatelskou
sluţbou, Zvláštní škola Domaţlice, Základní škola Komenského 17 , Základní
škola Msgre B. Staška, základní umělecká škola, mateřská škola, městské lesy,
plavecký bazén s ubytovnou
Obchodní společnosti: Domaţlické technické sluţby spol. s r. o., Domaţlická
správa nemovitostí spol. s r.o., Domaţlické městské lesy spol. s r. o.
Komise: stavební, výběrová, finanční a draţební, cenová, pro veřejnou zeleň a
ţivotní prostředí, Sbor pro občanské záleţitosti, komise pro regeneraci MPR,
pro sport a mládeţ, dopravní, pro školství a kulturu, bytová, pro posuzování
kronikářských záznamů, prevence kriminality, městského kamerového dohledu.
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Odbory městského úřadu
Odbor správy majetku: 7 zaměstnanců, od 1. 1. 2003 do 30.9. 2003 vedoucí
Alena Raisová, od 1. 10. 2003 Jindřiška Deckerová
úsek správy majetku, oddělení místního hospodářství
Odbor finanční: 7 zaměstnanců, vedoucí ing. Petr Libra
úsek tvorby rozpočtu, úsek vedení účetnictví, úsek správy místních poplatků,
úsek řízení finanční likvidity
Odbor investičního strategického plánování rozvoje města: 7 zaměstnanců,
vedoucí JUDr. Jan Regal
úsek investic, úsek strategického plánování, úsek rozvoje města, úsek vodovodů
a kanalizací
Odbor ICT a GIS: 3 zaměstnanci, vedoucí ing. Ivan Pavle
tvorba a rozvoj informačního systému města, údrţba a provoz informačního
systému města a organizací, organizační a konzultační funkce v informačních a
komunikačních technologiích – ICT a geografických informačních systémech –
GIS, informační servis a prezentace, kontrolní činnost
Odbor obecní ţivnostenský úřad: 7 zaměstnanců, vedoucí ing. Stanislav
Marek
oddělení registrační, oddělení kontrolní
Odbor Kancelář starosty: 23 zaměstnanců, vedoucí Anna Mlezivová
úsek státní správy, úsek organizační – sekretariát, úsek integrovaného
záchranného systému města
oddělení personální a mzdové: úsek personální, úsek vzdělávací, úsek agendy
práce a mzdy, úsek zpracování mezd, úsek bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci
oddělení právní a kontrolní: úsek právní, úsek vyřizování petic, stíţností,
oznámení a podnětů, úsek poskytování informací, úsek kontrolní
oddělení vnitřních věcí: úsek sluţeb občanům, úsek voleb, úsek shromaţďování,
úsek městských a státních symbolů, úsek vnitřní správy, úsek bezpečnosti práce
oddělení školství, kultury, tělovýchovy a vnějších vztahů: úsek školství, úsek
památkové péče
Odbor dopravy: 15 zaměstnanců, vedoucí ing. Zdeněk Koš
úsek silničního hospodářství, úsek silniční dopravy, úsek dopravních správních
agend, přestupkové oddělení
Správní odbor: 11 zaměstnanců, vedoucí Marie Buršíková
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úsek občanských agend, matrika a ověřování, občanské průkazy, cestovní
doklady, přestupky, ztráty a nálezy, úsek voleb, úsek evidence obyvatel
obecního úřadu obce s rozšířenou působností, úsek ohlašovny
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví: 14 zaměstnanců, vedoucí Marie
Doleţalová
úsek péče o staré občany a občany těţce zdravotně postiţené, úsek ekonomický
a kontrolní, úsek zdravotnictví, úsek sociálně právní ochrany dětí, sociální
prevence
Odbor státní sociální podpory: 16 zaměstnanců, vedoucí Mgr. Anna Líkařová
(od 1. 1. 2004 přešel tento odbor pod Okresní správu sociálního zabezpečení
Domaţlice)
výplata dávek státní sociální podpory
Odbor výstavby a územního plánování: 9 zaměstnanců, vedoucí Zdeněk
Krautwurm
úsek územního plánování, úsek územně správní, úsek stavebně správní, úsek
státního stavebního dohledu, úsek regionálního rozvoje, úsek bytového
hospodářství
Odbor ţivotního prostředí: 11 zaměstnanců, vedoucí Mgr. Jiří Beran
oddělení vodoprávního úřadu a ochrany ovzduší,
úsek odpadového hospodářství, oddělení ochrany přírody, lesního hospodářství,
myslivosti a zemědělství, úsek rybářství
Úřední hodiny mají všechny odbory stanoveny na pondělí a středu od 8
do 12 a od 13 do 17 hodin s tím, ţe jednotlivé odbory mohou svoje úřadní
hodiny podle potřeby rozšířit.
Odbory městského úřadu sídlí jednak jako dosud v budově radnice,
jednak v budově bývalého okresního úřadu v Paroubkově ulici čp. 228.
V Paroubkově ulici občané najdou:
agendu sociální a státní sociální podpory, ţivotního prostředí, dopravy a
silničního hospodářství, správní agendy (vydávání dokladů, evidence obyvatel,
přestupky), ţivnostenský odbor, pokladnu a podatelnu. Ostatní odbory, včetně
vedení města, jsou umístěny na radnici.
Grafické znázornění organizace a řízení Města Domaţlice obce s rozšířenou působností je
přílohou tohoto kronikářského zápisu. Zpracováno podle podkladů městského úřadu.
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Zasedání zastupitelstva města
4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 22. 1. 2003, 16 hodin, malý sál městského kulturního střediska
Přítomno 20 členů zastupitelstva.
Úvodem schůze starosta města informoval, ţe členka zastupitelstva a rady města
paní MUDr. Veruňková na obě funkce rezignovala. První náhradník na
kandidátce KDU-ČSL, kterou MUDr. Veruňková zastupovala, PaedDr. Pavel
Schleiss rovněţ předloţil rezignaci na mandát. Dalším náhradníkem byl pan
Antonín Nikodém, který mandát přijal. Starosta ho proto vyzval ke sloţení slibu
městského zastupitele.

Program:
1) Ustanovení mandátové komise
2) Zpráva mandátové komise
3) Schválení programu jednání
4) Volba návrhové a volební komise
5) Volba ověřovatele zápisu
6) Zpráva místostarosty P. Wolfa o splnění usnesení ZM
7) Zpráva zástupce rady města (RM) o činnosti RM
8) Volba člena rady města
9) Ţádost o souhlas s výměnou prodaného bytu
10) Nákup a prodej sluţebního vozu
11) Smlouva o půjčce uzavřená mezi městem Domaţlice a Římskokatolickou farností Domaţlice
12) Ţádost o půjčku z rozpočtu města Domaţlice
13) Odvolání vůči rozhodnutí městské rady
14) Ţádost o prodej části p. č. 2319, k. ú. Domaţlice
15) Ţádost o prodej pozemku části p. č. 1859/l, k. ú. Domaţlice
16) Vymáhání dluţné částky – pí Hradilová
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17) Kupní smlouva
18) Kupní smlouva – pivovar
19) Různé
20) Usnesení, závěr
K jednání:
Zastupitelstvo zavedlo podle zákona o obcích a jednacího řádu zastupitelstva
nový bod programu jednání zastupitelstev, podávání zpráv o činnosti rady
města, aby občané, kteří se zasedání zastupitelstva zúčastňují, byli o činnosti
rady informováni. Zároveň bude z kaţdého zastupitelstva pořizován zvukový
záznam, který bude přílohou zápisu.
Volba člena rady města: navrţen byl pan Nikodém, 10 zastupitelů bylo pro, 10
proti. Po této patové situaci členové zastupitelstva schválili všemi dvaceti hlasy
přesun tohoto bodu na příští zasedání.
K bodu 11) Zastupitelstvo schválilo ţádost římskokatolické farnosti o
prominutí úrokŧ z pŧjčky na opravu věţe a prodlouţení splatnosti půjčky na
tři roky. Důvodem je, ţe věţ pro církev nemá takový význam, jako pro
turistický ruch ve městě. (Poznámka kronikářky: řada občanů města v této souvislosti
vyslovovala podiv nad tím, proč tedy církev o věţ tolik bojovala – viz. i zápis v této kronice
z minulých let)

5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 19. 2. 2003, 16 hodin, malý sál městského kulturního střediska
Přítomno 19 členů zastupitelstva.
Program:
1) Ustanovení mandátové komise
2) Zpráva mandátové komise
3) Schválení programu jednání
4) Volba návrhové a volební komise
5) Volba ověřovatelů zápisu
6) Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení ZM
7) Zpráva zástupce RM o činnosti RM
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8) Volba člena rady města
9) Návrh vyhlášky o stejnokroji Městské policie Domaţlice a jeho nošení
10) Vymáhání pokuty z prodlení
11) Ţádost o prodej části pozemku p. č. 570/2, k. ú. Domaţlice
12) Ţádost o prodej části pozemku p. č. 1078/1, k. ú. Domaţlice
13) Koupě části pozemku p. č. 234, k. ú. Domaţlice
14) Prodej části pivovaru
15) Informace k odvolání vůči rozhodnutí městské rady
16) Různé
17) Usnesení, závěr
K jednání:
Zastupitelstvo se seznámilo s dopisem syna spisovatele Jana Vrby, který ţádá,
aby ze spisovatelova bývalého domu byla odstraněna otcova pamětní deska,
protoţe je nevkusné, aby deska byla umístěna na objektu, ve kterém se
provozují sexuální sluţby. Rada města poţádala pana Vrbu o poshovění, protoţe
město by rádo objekt odkoupilo, tím by se situace s nevhodným vyuţitím domu
význačného regionálního spisovatele vyřešila.
Volba člena rady města: navrţeni dva kandidáti, zastupitelé pánové Nikodém a
Vecka. Pan Nikodém obdrţel v tajné volbě 11 hlasů, pan Vecka 3 hlasy, 5
zastupitelů se zdrţelo hlasování. Novým radním byl tedy zvolen pan Antonín
Nikodém, zastupitel zvolený na kandidátce KDU-ČSL.
6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 19. 3. 2003, 16 hodin, zasedací místnost městského úřadu
Přítomno 20 členů zastupitelstva.
Program:
1) Ustanovení mandátové komise
2) Zpráva mandátové komise
3) Schválení programu jednání
4) Volba návrhové komise
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5) Volba ověřovatelů zápisu
6) Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení ZM
7) Zpráva zástupce RM o činnosti RM
8) Ţádost o povolení výjimky a neuplatnění předkupního práva k převodu
bytové jednotky č. 218/2 v Domaţlicích
9) Stanovení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva
10) Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace REHA- CENTRUM
11) Ţádost o ohlášení ţivnosti
12) Dodatek č. 2 statutu sociálního fondu města Domaţlice
13) Rozpočet města Domaţlice
14) Vnitřní směrnice upravující hospodaření podle schváleného rozpočtu
města Domaţlice
15) Ţádost Klubu českých turistů o příspěvek na rekonstrukci turistické
rozhledny - Kurzovy věţe na Čerchově
16) Různé
17) Usnesení, závěr
K jednání:
Zastupitelstvo poskytlo z rozpočtové rezervy Klubu českých turistŧ na
opravu Kurzovy věţe 75.000 Kč poměrem hlasů 18 pro, 2 proti
Zastupitelstvo schválilo po delší vysvětlující diskusi rozpočet města na rok
2003.
7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 23. 4. 2003, 16 hodin, malý sál městského kulturního střediska
Přítomno 20 členů zastupitelstva.
Program:
1) Ustanovení mandátové komise
2) Zpráva mandátové komise
3) Schválení programu jednání
4) Volba návrhové komise
5) Volba ověřovatelů zápisu
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6) Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení ZM
7) Zpráva zástupce RM o činnosti RM
8) Dotaz TJ Jiskra Domaţlice na údrţbu fotbalového hřiště a atletické
dráhy a správu městského stadionu Střelnice
9) Rozpočtová opatření
10) Změna přílohy č. 1 vnitřní směrnice č. 3/2003 Hospodaření podle
schváleného rozpočtu Města Domaţlice
11) Změna usnesení zastupitelstva města a. 654/2001
12) Ţádost o prodej pozemku p.č. 74/2 k. ú. Havlovice
13) Koupě pozemků p. č. 388 a 565/1 k. ú. Domaţlice
14) Prodej bývalé roty PS na Bystřici
15) Poskytnutí finančních prostředků podle zásad Ministerstva kultury ČR
pro uţití a alokaci státní finanční podpory v Programu regenerace
městských památkových rezervací a městských památkových zón
16) Znovuzavedení pátečních nočních sluţeb MP
17) Různé
18) Usnesení, závěr
8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 21. 5. 2003, 16 hodin, malý sál městského kulturního střediska
Přítomno 20 členů zastupitelstva.
Program:
1) Ustanovení mandátové komise
2) Zpráva mandátové komise
3) Schválení programu jednání
4) Volba návrhové komise
5) Volba ověřovatelů zápisu
6) Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení ZM
7) Zpráva zástupce RM o činnosti RM
8) Návrh obecně závazné vyhlášky Města Domaţlice, kterou se mění
Vyhláška města Domaţlice č. 5/2002 o místním poplatku za provoz
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systému

shromaţďování,

sběru,

přepravy

třídění,

vyuţívání

a

odstraňování komunálních odpadů.
9) Rozpočtová opatření
10) Návrh rozpočtového opatření finančního pokrytí víceprací akce
Tělocvična a sportoviště ZŠ Komenského 127 v Domaţlicích
11) Vyřešení v právním vztahu k pozemku p. č. 2678/3 k. ú. Domaţlice
12) Návrh na poskytnutí prostředků z Fondu rozvoje bydlení
13) Návrh na zadání změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru
Domaţlice
14) Ţádost o souhlas s převodem bytové jednotky
15) Delegování zástupců města na valnou hromadu a do představenstva a.
s. CHVAK
16) Projednání počtu uvolněných funkcionářů města Domaţlice
17) Změna usnesení
18) Různé
19) Usnesení, závěr
K jednání:
Zastupitelé za KSČM vznesli návrh, aby město zrušilo místo jednoho
uvolněného místostarosty. Argumentovali tím, ţe ve městech podobné velikosti
je, podle jejich zjištění, místostarosta pouze jeden. Všichni ostatní zastupitelé
však podpořili současný stav s tím, ţe pro oba místostarosty je práce dost. Při
hlasování hlasovalo 16 zastupitelů pro zachování stávajícího stavu, 2 se
hlasování zdrţeli a 2 hlasovali proti.
9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 25. 6. 2003, 16 hodin, malý sál městského kulturního střediska
Přítomno 18 členů zastupitelstva.
Program:
1) Ustanovení mandátové komise
2) Zpráva mandátové komise
3) Schválení programu jednání
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4) Volba návrhové komise
5) Volba ověřovatelů zápisu
6) Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení ZM
7) Zpráva zástupce RM o činnosti RM
8) Informace o činnosti městské policie a Policie ČR při potírání prostituce
9) Rekonstrukce budovy kláštera-ZUŠ, ulice B. Němcové čp. 119,
Domaţlice
10) Zaloţení nájemního druţstva GOLEM
11) Změna zřizovací listiny mateřské školy Domaţlice
12) Ţádost o odprodej bytu
13) Nástavba domu s pečovatelskou sluţbou Břetislavova ulice
14) Návrh na odprodej pozemku – a. Kubš, Domaţlice
15) Návrh na odprodej pozemku – Barum Continental
16) Prodej parcely č. 2385/11, k. ú. Domaţlice
17) Prodej pozemku st. p. č. 1835, k. ú. Domaţlice
18) ZKD Sušice – ţádost o koupi pozemků – nabídka
19) Ţádost o prodej pozemku p. č. 2328, k. ú. Domaţlice
20) Směna pozemků p. č. 1619/10 za p.č. 5386, k. ú. Domaţlice
21) Stavba komunikace na p.č. 3679/1 v k. ú. Domaţlice
22) Prodej pozemků p. č. 3619/1, 3617/6, k. ú. Domaţlice
23) Vyjádření k převodu pozemků p.č. 628/1 k. ú. Havlovice
24) Prodej pozemku p.č. 710(PK), k. ú. Domaţlice
25) Ţádost o prodej areálu bývalých komunálních sluţeb, Havlíčkova 6,
Domaţlice
26) Rozpočtová opatření
27) Závěrečný účet města Domaţlice za rok 2002
28) Inventarizace majetku města Domaţlice za rok 2002
29) Návrh změny vyhlášky č. 20 o čistotě a veřejném pořádku
v Domaţlicích ve znění vyhlášky č. 1/2000, č. 2/2000 a č. 9/2002
30) Změna územního plánu č. 1 obce Pasečnice, část Stará Huť
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31) Různé
32) Závěr
10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 27. 8. 2003, 16 hodin, malý sál městského kulturního střediska
Přítomno 16 členů zastupitelstva.
Program:
1) Ustanovení mandátové komise
2) Zpráva mandátové komise
3) Schválení programu jednání
4) Volba návrhové komise
5) Volba ověřovatelů zápisu
6) Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení ZM
7) Zpráva zástupce RM o činnosti RM
8) Ţádost o koupi pozemku
9) Prodej areálu bývalého pivovaru
10) Ţádost o souhlas s převodem bytové jednotky
11) Nabídka k odkoupení pozemků
12) Ţádost o udělení souhlasu s převodem bytu č. 1 v čp. 437 v Dvořákově
ulici v Domaţlicích
13) Ţádost o souhlas s vyhlášením „Chodského pohádkového království“
14) Prodej stavební parcely v Havlovicích
15) Ţádost o odklad výkonu rozhodnutí z rozsudku Okresního soudu
v Domaţlicích
16) Ţádost o prominutí penále z prodlení za neplacení nájemného a
pozastavení rozsudku o výpovědi z bytu
17) Změna zřizovací listiny MěKBN
18) Změna zřizovací listiny ZŠ Domaţlice, Komenského 17
19) Změna zřizovací listiny REHA-CENTRUM
20) ZKD Sušice – ţádost o koupi pozemků – nabídka
21) Změna usnesení zastupitelstva města č 118/2003

21

22) Smlouva o sdruţení
23) Půjčky z Fondu rozvoje bydlení
24) Určení názvu ulice
25) Rozpočtová opatření – přijaté dotace
26) Vyuţitelnost objektu nám. Míru čp. 40
27) Rozpočtová opatření – vrácení dotace
28) Plnění rozpočtu města Domaţlice za I. pololetí 2003
29) Návrh na odprodej pozemku
30) Různé
31) Závěr
K jednání:
K prodeji pozemků a budov v bývalém pivovaru: ze tří uchazečů LIDL v.o.s,
InterCora spol. s r. o. a BILLA spol. s r. o. vybralo zastupitelstvo společnost
InterCora, které areál prodalo za cenu 2500Kč/m2 a 3.000.000 Kč jako dar
městu. Jako náhradníka pro prodej stanovilo společnost BILLA. Z přítomných
16 zastupitelů 15 bylo pro, jeden se hlasování zdrţel.
Zastupitelstvo také vyslovilo souhlas s vyhlášením pohádkového regionu
s názvem „Chodské pohádkové království“.
Zastupitelé pojmenovali ulici, která vznikla novou výstavbou na konci ulice
Benešovy na ulici Luţenickou.
11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 24. 9. 2003, 16 hodin, malý sál městského kulturního střediska
Přítomno 17 členů zastupitelstva.
Program:
1) Ustanovení mandátové komise
2) Zpráva mandátové komise
3) Schválení programu jednání
4) Volba návrhové komise
5) Volba ověřovatelů zápisu
6) Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení ZM
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7) Zpráva zástupce RM o činnosti RM
8) Návrh zadání změny č. 3 územního plánu města Domaţlic
9) Ţádost o odklad výkonu rozhodnutí z rozsudku Okresního soudu
v Domaţlicích
10) ZKD Sušice – ţádost o koupi pozemků – nabídka
11) Návrh na vyřazení majetku
12) Vystoupení zástupce Policie ČR podplukovníka JUDr. Miroslava
Vokáče na téma řešení problému pouliční prostituce v katastru města
13) Odbahnění rybníka Babylon
14) Prodej části areálu pivovaru
15) Prodej parcel Havlovice
16) Vrácení dotace – informace
17) Ţádost o koupi pozemků
18) Oprava chodníků a komunikací mimo plán oprav
19) Prodej areálu Bystřice
20) Prodej areálu bývalých Komunálních sluţeb, Havlíčkova 6
21) Rekonstrukce kašny před budovou radnice
22) Uvedení zápisu z 9. zasedání zastupitelstva ze dne 25. 6. 2003 do
souladu s jednacím řádem zastupitelstva města Domaţlice
23) Různé
24) Závěr
12. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 22. 10. 2003, 16 hodin, malý sál městského kulturního střediska
Přítomno 21 členů zastupitelstva.
Program:
1) Ustanovení mandátové komise
2) Zpráva mandátové komise
3) Schválení programu jednání
4) Volba návrhové komise
5) Volba ověřovatelů zápisu
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6) Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení ZM
7) Zpráva zástupce RM o činnosti RM
8) Prodej areálu bývalých Komunálních sluţeb, Havlíčkova 6
9) Ţádost o prošetření
10) Zřízení zóny s dopravním omezením
11) Ţádost o odprodej pozemku
12) Schválení záměru výstavby zimního stadionu
13) Ţádost o udělení souhlasu s převodem bytu č. 3 – Domaţlice, Ladova č.
588
14) Návrh dopisu pro Parlament ČR – pouliční prostituce
15) Informace o prodeji části areálu pivovaru
16) Plnění usnesení zastupitelstva města č. 255
17) Ţádost o poskytnutí půjčky
18) Ţádost o podporu sportovní akce
19) Změna poskytnutí finančních prostředků podle zásad Ministerstva
kultury ČR pro uţití a alokaci finanční podpory v programu regenerace
městských památkových rezervací a městských památkových zón
20) Různé
21) Závěr
K jednání:
Zastupitelstvo schválilo poměrem hlasů 17:2:2 prodej areálu bývalých
Komunálních sluţeb v Domaţlicích, Havlíčkova 6, Domaţlickému stavebnímu
podniku.
Zastupitelé, na četné stíţnosti občanů na parkování velkých kamionů ve městě
schválili s platností od 1. 1. 2004

na 24 hodin denně zónu s dopravním

omezením – zákaz parkování nákladních automobilů, kamiónů a autobusů
kdekoli ve městě mimo vymezená parkoviště.
Zastupitelstvo schválilo záměr výstavby zimního stadionu v lokalitě nových
kasáren za pomoci státní dotace.

24

13. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 19. 11. 2003, 16 hodin, malý sál městského kulturního střediska
Přítomno 20 členů zastupitelstva.
Program:
1) Ustanovení mandátové komise
2) Zpráva mandátové komise
3) Schválení programu jednání
4) Volba návrhové komise
5) Volba ověřovatelů zápisu
6) Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení ZM
7) Zpráva zástupce RM o činnosti RM
8) Ţádost o finanční ručení
9) Návrh dopisu pro Parlament ČR – pouliční prostituce
10) Ţádost o odkoupení bytu
11) Ţádost o koupi rodinného domu
12) Odkanalizování a zásobování pitnou vodou – Havlovice, Valcha
13) Projednání návrhu dopravní komise na sníţení ceny parkovného na
placeném parkovišti v ulici Hruškova
14) Prodej pozemků p.č. 709 (PK) a 710(PK), k. ú. Havlovice
15) Ţádost o souhlas s převodem bytové jednotky
16) Odměny pro fysické osoby, které nejsou členy zastupitelstva města, za
výkon funkce členů výborů
17) Ţádost o směnu pozemku na bývalém cvičišti
18) Ţádost o odprodej pozemku č. 84/1, k. ú. Babylon
19) Návrh na odkoupení pozemku – průmyslová zóna
20) Ţádost o prodej pozemku č. 5141/6
21) Rozpočtová opatření – přijaté dotace
22) Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů
23) Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z ubytovací kapacity
24) Obecně závazná vyhláška o poplatku ze vstupného
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25) Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provozovaný v výherní
hrací přístroj
26) Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému
shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování
komunálních odpadů
27) Dodatek č. 1 vnitřní směrnice č. 3/2003 Hospodaření podle schváleného
rozpočtu města Domaţlice
28) Vyúčtování Vavřinecké pouti – Chodských slavností 2003
29) Schválení rozpočtového opatření – dokončení oprav chodníků –
Kosmonautů + zálivy ulice Chrastavická
30) Rozpočtové opatření na výkup pozemků
31) Různé
32) Závěr
K jednání:
Zastupitelé schválili všemi hlasy přítomných sníţení parkovného v Hruškově
ulici na 5 Kč za 30 minut, 10 Kč za hodinu.
14. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 17. 12. 2003, 16 hodin, malý sál městského kulturního střediska
Přítomno 16 členů zastupitelstva.
Program:
1) Ustanovení mandátové komise
2) Zpráva mandátové komise
3) Schválení programu jednání
4) Volba návrhové komise
5) Volba ověřovatelů zápisu
6) Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení ZM
7) Zpráva zástupce RM o činnosti RM
8) Prodej spodní části areálu pivovaru
9) Ţádost o znovuprošetření vydrţecího práva
10) Návrh směnné smlouvy s SÚS
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11) Ţádost o odloţení rozhodnutí o vyklizení bytu a prominutí poplatků
z prodlení
12) Pravidla rozpočtového provizória
13) Rozpočtové opatření – přijaté dotace
14) Odkanalizování a zásobení pitnou vodou Havlovice – Valcha – směna
pozemků
15) Ţádost o převod bytu
16) Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za uţívání
veřejného prostranství
17) Výkupy pozemků pro obytnou zónu v Havlovicích
18) Převod pozemků v majetku ČR-MO v kasárnách
19) Prodej pozemku č. 628/5, 628/8 k. ú. Havlovice
20) Koupě pozemků p.č. 3800/54, 3800/57 a 380061, k. ú. Domaţlice od
Doagry, a.s.
21) Změna výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva města
22) Bezúplatný převod ohradní zdi u čp. 4, Břetislavova ulice
23) Strategie rozvoje města Domaţlic
24) Splátkový kalendář
25) Různé
26) Závěr
Zápisy ze zasedání městského zastupitelstva jsou součástí tohoto kronikářského
záznamu a jsou uloţeny v přílohách ke kronice.
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III. HOSPODAŘENÍ MĚSTA
v roce 2003
Příjmy:

upravený
rozpočet v Kč:
Daň z příjmu FO ze závislé činnosti
16 800 000
Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti 7 700 000
Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů
1 000 000
Daň z příjmu PO
16 200 000
Daň z příjmu PO za obce
15 878 820
Daň z přidané hodnoty
24 700 000
Správní poplatky
5 200 000
Poplatek za znečištění ovzduší
Odvody za odnětí zemědělské půdy
Poplatek ze psů
260 000
Poplatek za uţívání veřejného prostranství
3 400 000
Poplatek ze vstupného
Poplatek z ubytovací kapacity
Výherní hrací přístroje (odvod z trţeb)
900 000
Výherní hrací přístroje )místní poplatek)
1 500 000
Daň z nemovitostí
5 700 000
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
3 100 000
Splátky půjček od obecně prospěšných organizací
435 790
Splátky půjček od obyvatelstva
1 166 000
Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu (pol.4111) 11 013 920
Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu (pol. 4112) 50 974 500
Ostatní neinvest. dotace ze stát. rozpočtu (pol.4116) 1 991 650
Neinvestiční dotace přijaté od obcí
1 490 610
Neinvestiční dotace přijaté od krajů (pro školy)
54 693 360
Neinvest. dotace ze státních finančních aktiv
1 036 700
Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu (VPS)
7 000 000
Neinvestiční dotace ze státních fondů
440 500
Provoz veřejné silniční dopravy (park. automaty)
3 500 000
Plavecký bazén a koupaliště
2 370 000
Jesle
60 000
Bytové hospodářství (prodej bytů)
850 000
Pohřebnictví
300 000
Komunální sluţby a územní rozvoj:
- pronájem nemovitostí
4 500 000
- prodej nemovitostí
13 500 000
- pronájem pozemků
1 900 000
Příjmy z pronájmu lesních pozemků
4 800 000
Příjmy z pronájmu kotelen
3 500 000
Sběr a svoz komunálních odpadů
1 800 000
Bezpečnost a veřejný pořádek (pokuty + sluţby)
600 000
Příjmy z úroků
Příjmy celkem

276 199 710
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skutečnost
v Kč:
17 458 469
7 878 402
991 325
17 178 880
18 878 820
25 763 029
7 685 482
47 000
9 750
265 438
3 622 793
73 046
17 946
928 804
1 929 435
5 878 723
3 524 313
422 546
1 228 586
11 063 932
50 974 500
2 421 262
1 485 226
54 932 360
1 037 700
7 000 000
323 872
3 771 573
3 215 112
57 617
2 009 959
321 136

%
103,92
102,32
99,13
106,04
100,00
104,30
147,80

102,09
106,55

103,20
128,63
103,14
113,69
96,96
105,37
100,45
100,00
121,57
99,64
100,44
100,10
100,00
73,52
107,76
135,66
96,03
236,47
107,05

5 789 899
8 000 000
1 819 552
4 852 538
3 543 915
1 685 576
1 870 785
693 288

128,66
59,26
95,77
101,09
101,25
93,64
311,80

296 889 885

107,79
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Hospodaření města Domaţlic v roce 2003
Výsledek hospodaření města v roce 2003: přebytek ve výši +10 756291,41 Kč
Výsledek hospodaření města
v hospodářské činnosti (po zdanění): zisk ve výši +2 775 904,54 Kč
Stav finančních prostředků na běţných účtech (v Kč)
k. 1. 1. 2003
52 922 286
k 31. 12. 2003
61 516 181
Přezkoumání hospodaření města za rok 2003
Hospodaření města bylo přezkoumáno v souladu se zákonem č. 128/200 Sb., o
obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů auditorskou kanceláří Jandečka, Fanturová a spol. se závěrem:
„Hospodaření města, údaje účetní závěrky a údaje závěrečného účtu města
odpovídají ve významných hodnotách poţadavkům platných právních předpisů.
Při přezkoumání hospodaření Města Domaţlice nebyly zjištěny ţádné významné
nedostatky ani rozpory se závaznými právními předpisy.“
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IV. MĚSTSKÝ ÚŘAD A MĚSTSKÁ
ZAŘÍZENÍ

O změnách v městském úřadu viz kapitola Městská správa. Ze zařízení a
obchodních společností dodala poklady pro kroniku pouze městská knihovna. O
činnosti některých dalších – městské kulturní středisko, městské lesy – jsou dílčí
informace v Kalendáriu

MĚSTSKÁ KNIHOVNA BOŢENY NĚMCOVÉ
Ředitelka Lenka Schirová, toho času na mateřské dovolené
Zastupující ředitelka Mgr. Hana Mlnaříková
V tomto roce navštívilo knihovnu 38
728 čtenářů, kteří si vypůjčili 110 405 svazků
knih a časopisů. Téměř třetinu výpůjček
tvořily výpůjčky časopisů. Mezi ostatními
výpůjčkami uţ několik let roste podíl naučné
literatury. Knihovna měla v tomto roce 2 920 registrovaných čtenářů, z toho 677
dětí do čtrnácti let.
Internetovou studovnu navštívilo 4 673 zájemců, coţ představuje zvýšení
proti roku 2002 o téměř šest set návštěvníků.
Díky příznivém rozpočtu, který jí schvaluje městské zastupitelstvo,
mohla knihovna nakoupit 3 216 nových knih. 98 čtenářům knihovna
zprostředkovala výpůjčku ţádané literatury z jiných knihoven v celé republice.
Oddělení knihovnických sluţeb připravilo a půjčilo malým knihovnám
regionu 103 soubory knih s téměř 10 000 svazky.
Oddělení speciálních sluţeb vydalo Kalendárium regionálních osobností
na rok 2003 a s předstihem i na rok 2004.
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Oddělení pro děti a mládeţ uspořádalo pro základní školy, školní
druţinu, zvláštní školu a soukromou školu Adélku 121 besed. Dalších 21 besed
a přednášek připravila knihovna pro studenty a dospělé čtenáře. Ve vestibulu
knihovny mohli návštěvníci shlédnout 10 zajímavých výstav – výstavy obrazů,
fotografií, dekorů, keramiky, autogramů, práce dětí mateřských škol.
Akce jako Noc s Andersenem, Týden knihoven, Měsíc internetu, Velké
říjnové společné čtení, Mikulášský den přilákaly do knihovny desítky dospělých
i malých návštěvníků.

MUZEUM CHODSKA
Ředitel Mgr. Josef Nejdl
Muzeum není městským zařízením, protoţe však plní zároveň funkci
městského muzea, zařazuji je do jedné skupiny s kulturními zařízeními města.
Aţ do letošního roku zřizoval muzeum okresní úřad. Uţ rok před jeho
zánikem se pro regionální kulturní zařízení, jakými jsou muzea nebo knihovny,
hledal nový zřizovatel. Knihovny vesměs přešly do
majetku měst, u muzeí byly ve hře tři moţnosti –
města, kraje, ministerstvo kultury. Nakonec přešla
velká regionální muzea do správy krajů, malá pod
města. Zřizovatelem Muzea Chodska je tedy od 1.
ledna letošního roku Plzeňský kraj. Na ten také
přešel veškerý majetek muzea, včetně sbírek. Mnozí
odborníci s tímto postupem nesouhlasí, prohlašují,
ţe muzea měla zůstat ve správě státu a ţe přechod na
kraje je prvním krokem k jejich tunelování. Jak se
nové uspořádání osvědčí ukáţe aţ čas. Zatím první rok působnosti muzea pod
novým

zřizovatelem

proběhl

bezproblémově.

Muzeum

Chodska

je

příspěvkovou organizací Plzeňského kraje. Podle zřizovací listiny, kterou vydal
nový zřizovatel, se nijak nemění poslání muzea ani podmínky jeho činnosti.
Statutárním orgánem muzea je ředitel, kterého jmenuje a odvolává Rada
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Plzeňského kraje. Ta vypsala na místa všech ředitelů krajských kulturních
zařízení konkursy, v konkursu na místo ředitele Muzea Chodska uspěl
dosavadní ředitel Mgr. Josef Nejdl.
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V. ŠKOLSTVÍ

MATEŘSKÉ ŠKOLY
Od 1. ledna 2003 došlo sloučením všech pěti mateřských škol, které ve
městě působí, k vytvoření jednoho právního subjektu s jedním společným
ředitelstvím.
Mateřská škola Domaţlice, příspěvková organizace Zahradní 471, odloučené
pracoviště MŠ Palackého 224
Ve školním roce 2002/2003 navštěvovalo školu celkem 54 dětí,
rozdělených do dvou tříd. Průměrná docházka byla 27,09 dětí. Ve škole
působily 4 pedagogové, vedoucí učitelka Marta Schirová a 3 učitelky, dále pak
uklizečka, kuchařka a pomocná kuchařka.
Všechny učitelky pracují podle výchovného plánu, který nazvaly
„Hrajeme si celý den“.
V rámci spolupráce s městskými kulturními zařízeními a školami se děti
zúčastnily oslav Dne dětí a koncertu základní umělecké školy pro děti
mateřských škol. Škola dvakrát vystavovala v městské knihovně práce učitelek a
dětí.
Ze školních a mimoškolních aktivit lze jmenovat pravidelné saunování
dětí, plavecký výcvik v bazénu, zapojení do soutěţe O největší alobalovou
kouli, divadelní představení v mateřské škole, návštěvu divadla Alfa v Plzni,
návštěvu divadelního představení v přírodě v Kynţvartu, mikulášskou nadílku
v mateřské škole, vánoční nadílku, besídku pro maminky, výlety po okolí za
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poznáním našeho kraje, netradiční rozloučení se školáky – spaní v mateřské
škole, oslava Dne dětí na školní zahradě s diskotékou a soutěţemi.
Ve škole pravidelně působí, ve spolupráci s rodiči, logopedická
asistentka.
(Podle podkladů Marty Schirové)
Mateřská škola Benešova 282
Kapacita mateřské školy 55 dětí byla opět naplněna. Zájem rodičů o
umístění dětí do této mateřské školy byl vyšší neţ jsou její moţnosti.
Školní a mimoškolní aktivity školy zůstaly stejné jako v uplynulých
letech,

nadále

se

osvědčuje předplavecký

minikurz,

cvičení v hale,

spolupráce s Domem dětí, s Domem penzionem a další.
V tomto roce škola získala nové vybavení (koutky pro hry dětí, kopírka,
stolky do ředitelny) a realizovala některé stavební úpravy: nové oplocení areálu
školy, výměna krytiny na zahradním altánu, nové vstupní dveře, vybudování
zahradního posezení.
(Podle podkladů M. Sokolové)

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOMAŢLICE, MSGRE B. STAŠKA 232
Ředitel Mgr. Václav Bufka
Škola má kapacitu 850 ţáků
Součásti školy:
Základní škola:
31 tříd
777 ţáků
Školní druţina:
5 oddělení
129 ţáků (kapacita 150 dětí)
Školní klub:
5 oddělení
46 ţáků (kapacita 50 ţáků)
Školní jídelna:
výdejna kapacita 1000 jídel
Pracovníci školy:
Počet všech pracovníků školy:
69 fyzických, 65,8 přepočtených
Počet pedagogických pracovníků: 52 fyzických, 47,3 přepočtených
Počet ostatních pracovníků:
17 fyzických, 18,5 přepočtených
Počet pracovníků v důchodovém věku:
8
Počet vyučovaných hodin celkem:
883
Počet hodin vyučovaných neaprobovaně: 105
Výsledky výchovy a vzdělávání
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Počet ţáků celkem:
778
Prospělo s vyznamenáním:
108
Prospělo:
661
Neprospělo:
9
Opravné zkoušky:
2
Hodnoceno slovně:
27
2. stupeň z chování:
14
3. stupeň z chování:
4
Zameškané hodiny celkem:
50 290
Z toho neomluvené:
49
Počet absolventů celkem:
101
Z toho přijatých na: a) gymnázia:
3
b) střední školy s maturitou: 68
c) střední odborná učiliště: 27
d) učiliště:
1
e) jiné
2
Počet ţáků přihlášených na víceletá gymnázia:
35
Počet ţáků přijatých na víceletá gymnázia:
18
Nepovinné volitelné předměty: sportovní hry – hoši
ruční práce - dívky
Povinné volitelné předměty:
VII. ročník: sportovní výchova, seminář z přírodopisu, cvičení
z matematiky, angličtina nebo francouzština jako druhý jazyk
VIII. ročník: sportovní výchova, cvičení z českého jazyka, cvičení
z matematiky, angličtina nebo němčina jako druhý jazyk
IX. ročník: sportovní výchova, cvičení z českého jazyka, cvičení
z matematiky, seminář z přírodopisu, angličtina nebo
němčina jako druhý jazyk
Na škole pracuje školní klub, který měl v roce 2002/2003 4 oddělení:
odbíjená a košíková – hoši, košíková – dívky a modelářství. Úspěšný je
filatelistický krouţek.
V rámci mimoškolních aktivit se ţáci zúčastnili poznávacích zájezdů do
Německa a do Anglie.
Při výchově a vzdělávání škola spolupracuje s Asociací školních
sportovních klubů, s TJ Jiskra Domaţlice, s městským kulturním střediskem,
s Domem dětí, s Českým červeným kříţem, se základní uměleckou školou,
s rodinnou poradnou. Na poţádání představitelů města pomáhají ţáci školy při
úpravě a úklidu městských parků.
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V průběhu tohoto školního roku zprovoznila škola druhou počítačovou
učebnu s dalšími výukovými programy.
(Vybráno z Výroční zprávy za rok 2002/2003, zpracované Mgr. V. Bufkou)

ZVLÁŠTNÍ ŠKOLA DOMAŢLICE
Msgre B. Staška 232
Ředitel Martin Tomaier
Počet ţáků
Počet pedagogických pracovníků
Počet ţáků 1. ročníku
Počet vycházejících ţáků

81
12
2
11

V tomto období hospodařila škola s provozními prostředky ve výši
335 000,- Kč.
Dobře pokračuje spolupráce s partnerskou školou v Chamu. Vznikla
desetičlenná skupina vyučujících z obou škol, která se pravidelně schází a
připravuje společně pracovní programy pro ţáky obou škol. Tímto způsobem
proběhla jiţ řada setkání dětí a další jsou jiţ pevně stanovena. Cílem této
pracovní skupiny kantorů je umoţnit co moţná největší skupině dětí poznání
nových sousedů v domě s názvem EU. Tato poznávání budou probíhat na
základě společných proţitků v oblasti umění, sportu a her.
(Zpracoval Martin Tomaier)

GYMNÁZIUM J. Š. BAARA V DOMAŢLICÍCH
Ředitel Mgr. Jaroslav Tobiáš
Základní údaje
počet ţáků
počet interních učitelů
počet externích učitelů
počet ţáků l. třídy osmiletého studia
počet ţáků 1. třídy šestiletého studia
počet ţáků 1. třídy čtyřletého studia
počet maturantů

459
33
8
30
29
32
47
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Doplňující údaje
průměrný prospěch ve školním roce
průměrný prospěch u maturitních zkoušek
celkově prospělo s vyznamenáním
prospělo
neprospělo

2,02
2,06
19,82 %
79,52 %
0,66 %

u maturitních zkoušek prospělo s vyznamenáním
prospělo
neprospělo

34,04 %
65,96 %
0%

Nepovinné předměty: sportovní hry, zdravotní tělesná výchova pro oslabené
ţáky, náboţenství
Zájmové krouţky: biologicko-chovatelský, fotografický, keramický,
šachový, florbalu, volejbalový, basketbalový, atletický
Činnost studentů po maturitě:
Na vysoké školy podalo přihlášku 100% absolventů, z toho 95,7% bylo
přijato. Absolventi studují na vysokých školách nejčastěji obory pedagogické,
technické, lékařské, zemědělské a přírodovědné.
Olympiády a soutěţe
Talentovaní studenti s vyhraněným zájmem o určitý obor či předmět opět
dosáhli

četných

matematických,

úspěchů

při

fyzikálních,

reprezentaci

chemických,

gymnázia

biologických,

v olympiádách
zeměpisných,

dějepisných, z českého jazyka, cizích jazyků, ve sportovních soutěţích a
v středoškolské odborné činnosti.
Další informace
V roce 2003 proběhla rekonstrukce havarijního topného kanálu za 213
000 Kč, dále byla vybavena učebna výpočetní techniky (25 počítačů + server) za
540 000,- Kč.
Gymnázium pořádalo pro občany Domaţlic
turistický pochod Lenochod.
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Běh Terryho Foxe a

Mimo rámec školy byly pořádány maturitní plesy a studentské Majáles
(pochod městem a taneční zábava).
(Zpracoval Mgr. Václav Reitspies, zástupce ředitele gymnázia)

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, OBCHODNÍ AKADEMIE A
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA
Ředitel ing. Jan Sladký
Základní údaje
Počet ţáků k 30. 09. 200: celkem
Obor OA (klasická obchodní akademie)
Obor EZ (ekonomika zemědělství)
Obor VS (všeobecná sestra)
VOŠ (vyšší odborná škola)

402
117
106
111
68

Počty studentů v 1. ročníku:
OA
30
EZ
31
VS
30
Počty maturantů:
OA
29
EZ
18
VS
27
Umístění absolventů z roku 2002:
Obor – OA
Vysoká škola ekonomického,
zemědělského nebo humanitního
směru
VOŠ
Jazykové školy jednoleté
Pracovní poměr
Vojenská sluţba
Úřad práce

Obor – EZ
Vysoká škola ekonomického nebo
zemědělského směru
VOŠ
Jazyková nebo jiná škola

Počet studentŧ:

%

14
2
4
7
1
1

48,28
6,89
13,79
24,14
3,45
3,45

Počet studentŧ:

%

4
1
3
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22,22
5,56
16,67

Pracovní poměr
Úřad práce
Obor – VS
Vysoká škola (lékařská fakulta)
VOŠ
Pracovní poměr
Nezaměstnaní
Jazyková škola
Úřad práce

8
2

44.44
11,11

3
6
10
3
3
2

11,11
22,22
37,04
11,11
11,11
7,41

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
Nové osnovy pro obory OA a EZ platí zatím pro první ročníky obou
oborů. Obsahová náplň jednotlivých předmětů se téměř nezměnila, změny se
promítly do názvu některých předmětů - obchodní korespondence na oboru
ekonomika zemědělství, písemná a elektronická komunikace na oboru OA.
Úspěchy školy a ţáků ve školním roce 2001/2002
1) Vzdělávací soutěţe
Středoškolská odborná činnost
Školního kola se zúčastnilo celkem 12 studentů z obou ekonomických oborů.
Do okresního kola postoupilo 9 studentů, kteří soutěţili v oboru zemědělství,
elektrotechnika a ekonomika. Do krajského kola postoupili 3 ţáci, na 1. místě se
v něm umístila J. Roţňová, která v celostátním kole obsadila 2. místo.
Soutěţ v grafických předmětech
Finálového kola školní soutěţe se zúčastnilo 17 ţáků, v regionálním kole
obsadil ţák Horn 5. místo a ţák Vondraš 8. místo.
Jazykové soutěţe a olympiády
V okresním kole olympiády v českém jazyce se umístila na 3. místě S. Mollerová, rovněţ 5. a 6. místo obsadily ţákyně školy. Studentka Pavlína Mrázová
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obsadila v okresním kole olympiády z německého jazyka 3. místo, stejně se
umístila Alena Randová v olympiádě z anglického jazyka.
2) Sportovní soutěţe
- Okresní přebor středoškolských atletických her – hoši i dívky vybojovali
1. místo
- Okresní kolo v basketbale – hoši 1. místo, dívky 2. místo
- Okresní kolo ve volejbale – hoši 1. místo, dívky 5. místo
- Krajské kolo v basketbale – hoši 2. místo
- Okresní kolo ve sportovní gymnastice – 2. místo v soutěţi druţstev
Hospodaření školy za kalendářní rok 2003
Nově byla zřízena učebna výpočetní techniky z učebny bývalé obchodní
korespondence. V učebně je 15 ţákovských počítačů, 1 počítač pro vyučujícího,
včetně vybavení novým nábytkem. Do učebny byl zakoupen nový diaprojektor,
další byl dokoupen do jiţ vybavené učebny výpočetní techniky. Učebna je
připojena na internet, stejně jako dvě stávající. Dvě učebny byly vybaveny
novými ţákovskými stolky a ţidlemi. Proběhla kaţdoroční běţná údrţba školy.
V domově mládeţe bylo podle vyhlášky č. 108/2001 zrekonstruováno 6
čtyřlůţkových pokojů na 12 dvoulůţkových.
(Zpracovala Mgr. Věra Prantlová, zástupkyně ředitele)

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ DOMAŢLICE
Ředitel Mgr. Jan Ţána
Učiliště působí pro spádový obvod: Domaţlice – celý okres a části
okresů Klatovy, Tachov a Plzeň – jih.
Ve školním roce 2001/2002 zabezpečovalo Střední odborné učiliště
Domaţlice kompletní výuku pro 490 ţáků denního studia a teoretickou výuku
pro 55 ţáků Středního odborného učiliště truhlářského o. p. s. Domaţlice,
Cihlářská 425. Celkem se na škole připravovalo 545 ţáků v oborech:
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čtyřletý studijní obor:
mechanik – seřizovač
tříleté učební obory:
nástrojař; obráběč kovů – soustruţení; obráběč kovů – obsluha číslicově
řízených strojů; krejčí, krejčová – dámské oděvy; krejčí-dámské oděvy; truhlář –
výroba nábytku; kuchař(ka)-číšník (servírka) pro pohostinství; kuchař –
kuchařka; prodavač-prodavačka smíšené zboţí; kadeřník-kadeřnice; kosmetička
Počet ţáků celkem: 545
Počet ţáků, přijatých do prvního ročníku:
Počet absolventů
Prospěch ţáků:
prospěli s vyznamenáním
prospěli
neprospěli
Chování ţáků:
2. stupeň chování
3. stupeň chování

176
153

33
487
9

6,06%
89,36%
1,65%

41
26

7,52%
4,77%

Volitelné předměty:
mechanizační prostředky, textilní techniky, technika administrativy, výpočetní
technika, chemie, základy ekologie. Největší zájem je o techniku administrativy,
následuje výpočetní technika a mechanizační prostředky.
Krouţky
Taneční skupina Avanti – 8 ţáků
Počet pracovníků učiliště celkem:
Počet pedagogických pracovníků:
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Ţáci školy se účastní olympiád v matematice a českém jazyce a různých
soutěţí v odborných dovednostech. Na mezinárodní soutěţi kadeřnic a
kosmetiček Kalibr Cup obsadila ţákyně školy Jaroslava Kadlecová 5. místo.
Ve sportovních soutěţích byli nejúspěšnější atleti – na okresním přeboru
škol v přespolním běhu obsadili 1. a 4. místo.
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Učiliště se účastní i různých aktivit, určených veřejnosti – jeho ţáci
zajišťují obsluhu při různých slavnostních příleţitostech, rautech atd. Například
31. ledna připravili raut pro 300 osob na vyhlášení nejlepších sportovců regionu,
zajistili oběd, občerstvení a raut na setkání čtyř partnerských měst
v Domaţlicích 22.-23. března a podobně.
2. června přivítalo učiliště milou návštěvu – mezi učně zavítala
poslankyně Parlamentu ČR Michaela Šojdrová.
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V. VEŘEJNÝ ŢIVOT

VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY
Volba prezidenta republiky byla jistě spolu s referendem o vstupu České
republiky do Evropské unie nejdůleţitější vnitropolitickou událostí, a proto se
o ní zmiňuji i v tomto kronikářském zápisu.
Prezidenta republiky volily na společném zasedání ve Španělském sále
Praţského hradu obě komory Parlamentu ČR – tedy Poslanecká sněmovna i
Senát. Kandidáty na funkci hlavy státu navrhovaly jednotlivé politické strany.
První volba se uskutečnila 15. ledna od 10 hodin dopoledne. Volilo se tříkolově.
Zahájil ji krátkým vystoupením odstupující prezident Václav Havel, který
sněmovně poděkoval za dvanáctiletou úspěšnou spolupráci a popřál šťastnou
volbu svého nástupce. O zvolení prezidentem se v této volbě ucházeli čtyři
kandidáti: JUDr. Jaroslav Bureš (navrţený ČSSD), JUDr. Miroslav Kříţenecký
(KSČM), JUDr. Petr Pithart (KDU-ČSL) a ing. Václav Klaus (ODS). Z prvního
do druhého kola postoupili Petr Pithart a Václav Klaus. Ani jeden z nich ani
v tomto, ani v následujícím třetím kole nezískal potřebnou většinu hlasů.
Překvapením byl neúspěch Petra Pitharta, kterého řada lidí měla za favorita této
volby a uţ dávno před ní se o něm hovořilo jako o nástupci Václava Havla.
Druhá volba proběhla 23. ledna. Media o ní hovořila jako o „souboji
titánů“. Pozornost všech se soustřeďovala na dva hlavní protagonisty: Václava
Klause a Miloše Zemana. To, co se při této volbě odehrálo, bylo po celý letošní
rok předmětem dohadů, fám i seriozních rozborů. Někteří poslanci a senátoři
ČSSD totiţ patrně nevolili svého kandidáta, Miloše Zemana, ale dali svůj hlas
protikandidátovi, coţ je přinejmenším neobvyklé. Ani při této volbě prezident
zvolen nebyl.
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Třetí volba se uskutečnila 28. února. ODS kandidovala opět Václava
Klause, společným kandidátem koalice byl profesor Jan Sokol.
Prezidentem republiky byl v této třetí volbě nakonec na první
pětileté období zvolen Václav Klaus.

REFERENDUM O VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO
EVROPSKÉ UNIE (EU)
Referendum se připravovalo více neţ rok a provázely je někdy i dost
bouřlivé diskuse. Hodnotily se všechny klady a zápory našeho členství
v „evropském klubu“. Největší obavy panovaly ze ztráty identity a suverenity
naší země a z přístupových podmínek, které znevýhodňují nejen nás, ale i
Polsko, Maďarsko a ostatní uchazeče o členství v EU z bývalého východního
bloku. A je skutečností, ţe některá ustanovení skutečně tyto země znevýhodňují
– například jen částečné otevření trhu práce pro naše občany v některých zemích
EU či dotace na zemědělskou výrobu, které jsou pro uchazeče citelně niţší neţ
pro stávající členy. Všechny tyto obavy měly samozřejmě ohlas i v našem
městě.
S textem smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii se
občané Domaţlic mohli seznámit v denním tisku či z komentářů v rozhlase a v
televizi. Městský úřad zpřístupnil text přístupové smlouvy ve svém informačním
kiosku, umístěném na radnici a na svých webových stránkách, zájemci mohli
text získat také v podatelně městského úřadu na domaţlické radnici. Zájem o
text smlouvy byl celkově nevysoký.
Referendum o vstupu do EU se uskutečnilo ve dvou dnech: v pátek 13.
června od 14 do 22 hodin a v sobotu 14. června od 8 do 14 hodin. Domaţličtí
občané hlasovali v 11 okrscích, dvanáctým okrskem byla městská část
Havlovice. Odpovídali zaškrtnutím obdélníčku ano nebo ne na otázku:
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„Souhlasíte s tím, aby se Česká republika stala podle smlouvy o přistoupení
České republiky k Evropské unii členským státem Evropské unie?“
V Domaţlicích se referenda zúčastnilo 59,8% všech oprávněných
občanů, z nichţ 75,05 % odpovědělo „ano“, tedy vyslovilo se vstupem svůj
souhlas.
V rámci celého bývalého okresu Domaţlice přišlo k referendu 57,47%
občanů, z nichţ pro vstup se vyslovilo 74,40%, proti vstupu 25,60%.
Domaţlická účast i výsledek referenda byly tedy v rámci okresu mírně
nadprůměrné.

VÁLKA V IRÁKU
Nebývá zvykem zabývat se v kronice mezinárodními událostmi, ty patří
jinam. Vyhlášení války v Iráku však našlo překvapivě vysoký ohlas i u občanů
našeho města. Uţ v lednu americký prezident Bush prohlašoval, ţe je třeba
zúčtovat s reţimem Saddáma Husajna, který podle Američanů vlastnil či vyvíjel
zbraně hromadného ničení. Američané tlačili na OSN i na evropské země, aby je
v jejich taţení proti Iráku podpořily. Reakce OSN byla zamítavá, reakce Evropy
byla rozporuplná. Zatímco Anglie, Španělsko, Polsko prezidenta Bushe
bezvýhradně podpořily, Francie a Německo se postavily ostře proti. Stanovisko
naší diplomacie by se dalo nejlépe nazvat váhavou podporou. 20. března ve 3.35
hodin středoevropského času zahájili Američané a Britové válku proti Iráku.
Jako všude ve světě se i naše domaţlická veřejnost rozdělila na dva tábory –
odpůrce války a její příznivce. Průzkum veřejného mínění ve městě samozřejmě
nikdo nedělal, podle toho, jaké názory jsme mohli slyšet, se však dá soudit, ţe
mezi těmi občany, kteří se o válku vůbec zajímali, převaţovali její odpůrci.
Američané počítali s bleskovou válkou, tato strategie ale nevyšla, Saddám uţ
nevládne, nicméně ani po devíti měsících, na konci tohoto roku, nebyl v Iráku
klid. Nyní i v samotných Spojených státech sílí hlasy, ţe válka byla omyl, ţe
Saddám Husajn zbraně hromadného ničení vůbec neměl (do konce roku se po

47

nich nenašla ani stopa). Kuriózní důvod vzniku války jsem slyšela od jednoho
místního občana a stojí za zaznamenání, protoţe byl myšlen zcela váţně: prý za
to mohou komety, které jsme v lednu mohli pozorovat při proletu kolem Země,
protoţe jak se ukáţe kometa, tak je někde válka, to prý je jasně staletá
zkušenost.

POLITICKÉ STRANY A HNUTÍ
V tomto roce zaslaly pro městskou kroniku svoje výroční zprávy pouze ČSSD a
KDU-ČSL
ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ (ČSSD)
Místní organizace Domaţlice, předseda Jan Látka
Česká stran sociálně demokratická má v Domaţlicích jednu místní
organizaci s 37 členy.
Akce roku 2003:
4. března uspořádaly sociálně demokratické ţeny pro Svaz tělesně postiţených
oslavy dne ţen s rozdáváním perníkových srdíček a vajíček.
18. března navštívil Domaţlice na pozvání ČSSD ministr zemědělství ing. Jan
Palas.
28. dubna navštívil Domaţlice na pozvání ČSSD ministr financí Mgr.
Bohuslav Sobotka.
30. dubna navštívily sociálně demokratické ţeny z Domaţlic společně
s členkami z partnerské SPD (SPD = německá sociálně demokratická strana –
poznámky kronikářky) radnici a domov důchodců ve Schwandorfu.
12. července navštívily recipročně sociální demokratky z Domaţlic a jejich
kolegyně, členky SPD ze Schwandorfu nově otevřený domov důchodů ve
Kdyni.
4. září sociálně demokratické ţeny z Domaţlic a z SPD navštívily mateřskou
školu v přírodě ve Furth i/W.
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6. listopadu uspořádali mladí sociální demokraté pro Gymnázium Jindřicha
Šimona Baara a Základní školu Msgre Staška seminář o drogové závislosti
mládeţe. Přednášel JUDr. Miloslav Dočekal.
26. listopadu sociálně demokratické ţeny z Domaţlic uspořádaly pro ţeny
z SPD ukázky vánočních dekorací paní Kupilíkové a poté společně navštívily
výstavu andělů v Chodském hradu.
28. listopadu se sociálně demokratické ţeny z Domaţlic sešly na semináři
aranţování vánočních dekorací, který vedla paní Basiková.
4. prosince uspořádaly sociálně demokratické ţeny pro Svaz tělesně
postiţených mikulášské odpoledne s nadílkou.
(Zpracovala Eva Látková, tajemnice OVV ČSSD)

KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE – ČESKOSLOVENSKÁ
STRANA LIDOVÁ (KDU-ČSL)
Místní organizace Domaţlice, předsedkyně Anna Procházková
Místní organizace v Domaţlicích se zabývá zejména charitativní prací a
podporou rodiny a dětí. Jako kaţdoročně i letos její členové připravili pro
domaţlické ţeny oslavu Dne matek. S městem a MKS spolupracovaly při oslavě
Dne dětí na domaţlickém náměstí. Společně s místní Jednotou Orla připravili
podzimní turistický Pochod za Kozinou. Členky místní organizace celoročně
pečují o opuštěné kněţské hroby na hřbitově a o kapličku v ohradní zdi kostela a
hřbitova U Svatých.
(Podle podkladů pí Marie Johánkové, tajemnice okresní organizace KDU-ČSL)
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SDRUŢENÍ, SPOLKY, ORGANIZACE OBČANŦ A PRO
OBČANY
ČESKÝ SVAZ BOJOVNÍKŦ ZA SVOBODU (ČSBS)
Předseda ing. Jan Štěpán
Pro nedostatek členů byla jiţ před šesti lety zrušena základní organizace
Domaţlice. Její záleţitosti byly převedeny na okresní výbor.
Organizace zahrnuje dva samostatné subjekty:
Český svaz bojovníků za svobodu
Československou obec legionářskou
Pro malý počet členů a s ohledem na jejich věk, který jiţ u aktivních účastníků
odboje ve všech případech přestoupil sedmdesát let, dohodly se obě skupiny na
společné spolupráci se společným okresním výborem pro obě sloţky.
Členové:
Počet členů:

z toho město

okres celkem:

členů celkem:
z toho:
zahraniční vojáci-východ
zahraniční vojáci-západ
praţské povstání
domácí odboj a partyzáni
političtí vězni
pozůstalí

Domaţlice :

76

17

21
2
1
2
13
37

1
1
3
12

okresní výbor členů
10
Předsedou okresního výboru je ing. Jan Štěpán.

3

Obdobně jako v předchozích letech spolupracujeme s městským úřadem
při vzpomínkových akcích, konaných u příleţitosti výročí konce 2. světové
války v květnu, výročí vzniku Československé republiky (28. 10.) a Dne
veteránů (11. 11. - ukončení 1. světové války).
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Vydáváme známky na bezplatné jízdné ţelezniční a autobusovou
dopravou, zajišťujeme podle potřeb osvobození členů od základního poplatku za
pouţívání telefonních stanic.
Zajišťujeme tiskopisy a pomáháme při podávání ţádostí na rekreaci,
lázně a zahraniční zájezdy dotované příspěvky ministerstva obrany nebo
ministerstva zdravotnictví. Podáváme návrhy na sociální výpomoc z fondu ÚV
ČSBS členkám (vdovám) po účastnících bojů za svobodu ve II. světové válce.
Pro tyto úkoly a k vyřizování dalších potřeb členů máme kaţdou středu
úřední den v kanceláři okresního výboru. Mimo to se k projednání a zajištění
všech úkolů schází kaţdý měsíc okresní výbor ČSBS.
(ing. Jan Štěpán, předseda okresního výboru Svazu bojovníků za svobodu)

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŢ, OBLASTNÍ SPOLEK DOMAŢLICE (ČČK)
Předsedkyně: Jitka Wogelová
Počet domaţlických členů: aktivně pracovala místní skupina Hygiena
Domaţlice s 20 členy.
Oblastní výkonná rada ČČK:
předsedkyně. Jitka Wogelová
místopředseda: MUDr. Jiří Skočdopole
členové:
MUDr. Taťjana Šindelářová
MUDr. Jiřina Pabiánová
PhDr. Anna Kuţelková
Antonín Kuţelka
Vendula Klimentová
Marie Hronková
Marie Kestová
Jana Hánová
Jiří Frei
Bezpříspěvkové dárcovství krve: za 80 odběrů přejal letos v Praze
z rukou manţelky předsedy vlády paní Viktorie Špidlové Zlatý kříţ 3. stupně
pan

Pavel

Kaiser,

Švabinského

556,
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Domaţlice.

Při

oceňování

bezpříspěvkových dárců krve v Domaţlicích ČČK úzce spolupracuje s městem
Domaţlice a s domem –penzionem v Baldovské ulici.
14. února se ve velkém sále městského kulturního střediska konal II.
společenský ples pro dárce krve a přátele ČČK.
14. května se konalo v objektu Základní školy Msgre B. Staška okresní
kolo hlídek mladých zdravotníků. Zúčastnilo se jej 7 hlídek I. stupně a 12 hlídek
II. stupně. Vítězné hlídky ze Kdyně postoupily do krajského kola, jehoţ
pořadatelem byl Oblastní spolek ČCK Domaţlice. Soutěţ proběhla 7. června
v areálu letního rekondičního tábora na Rudolfově pile. Město Domaţlice na
obě kola soutěţe poskytlo příspěvek 3.000,- Kč.
(Podle podkladů pí Marie Kestové, ředitelky OS ČČK Domaţlice)

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŦ (ČSCH)
V Domaţlicích působí Základní organizace ČSCH Domaţlice I a okresní
organizace Českého svazu chovatelů.
Základní organizace (dále jen ZO ČSCH) měla v roce 2003 45 dospělých
členů a 4 mladé chovatele. Předsedou organizace je Miroslav Delastráda,
Havlíčkova 367, Domaţlice, funkci jednatele zastává Pavla Borová,
Vrchlického 122, Domaţlice.
Domaţlická organizace sdruţuje chovatele těchto odborností: králíci,
holubi, drůbeţ (hrabavá i vodní), kozy, ovce, psi, ušlechtilé kočky, okrasné
ptactvo, zpěvní kanáři a akvarijní rybky. Pro chovatele králíků jak z Domaţlic,
tak podle zájmu i z dalších míst okresu organizuje kaţdoročně stolní bodování.
V tomto roce se konalo 11. ledna.
Okresní organizace Českého svazu chovatelů (OO ČSCH) sídlí
v Kostelní ulici čp. 90, předsedou je ing. Bohumil Zeman, bytem Kout na
Šumavě 206, jednatelem organizace je Zdeňka Velflová, Trhanov čp. 119.
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Okresní organizace ČSCH metodicky řídí 16 základních organizací v okrese
Domaţlice. Její největší akcí je kaţdoročně okresní výstava drobného
hospodářského zvířectva, pořádaná vţdy po oba dny Chodských slavností. Má
vysokou návštěvnost, líbí se zejména dětem. Její cíl vyjadřuje heslo „Pro krásu,
radost a uţitek“.
(ing. Bohumil Zeman, předseda OO ČSCH – stylisticky upraveno)

VETERAN CAR CLUB DOMAŢLICE
Předseda: Zdeněk Kelíšek, Domaţlice
Předmět činnosti: uchování a renovace historických vozidel, jejich představení
veřejnosti při soutěţích a srazech, pořádání mezinárodní veteránské
jízdy Chodskem
Dne 23. 8. uspořádal Veteran car club Domaţlice jiţ 29. ročník Jízdy
spolehlivosti historických vozidel, na níţ přijelo 71 účastníků na motocyklech a
55 v automobilech, vyrobených do roku 1945. Nejstarší stroj pocházel z roku
1917. Účastníky z České republiky a z Německa doplnil také jeden anglický
motocyklista. Start jízdy byl na domaţlickém náměstí, trasa vedla okolím
Domaţlic a Kdyně a cíl byl v autokempu Babylon. O této akci informovaly
nejen regionální tisk a odborné časopisy, ale také některé celostátní deníky a
noviny v sousedním bavorském okrese Chamu.
(Jan Pek, mluvčí klubu)

JEDNOTA ORLA DOMAŢLICE
Starostka Marie Maňasová
Členové se 27. ledna sešli na výroční schůzi, na které zvolili výbor jednoty:
starostka:
Marie Maňasová
místostarostka:
Anna Procházková
sekretář:
Václav Křepel
pokladník:
Boţena Kvítková
kultura:
Marie Johánková
sport:
Jaromír Bartoň
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Ţupní sjezd se konal 1. března, byl přítomen i zástupce ústředí Orla bratr
Ladislav Kotík. Na sjezdu byl předán Jednotě Kdyně její starý orelský prapor,
který dosud opatrovala Jednota Domaţlice. Jednota Kdyně obnovila svoji
činnost 18. ledna 2003.
Členové se zúčastnili církevních slavností: v klášteře triduum k Matce
Dobré rady, Boţího Těla, Vavřinecké pouti, orelské pouti na sv. Hostýně,
putování sochy Panny Marie a Fatimy při návštěvě v Plzni a ještě dalších
slavností.
Účastnili se také oslav osvobození města a pietní vzpomínky na 28. říjen.
Spolu s KDU – ČSL připravili besídku k Svátku matek.
Ústřední orelskou turistickou akcí je Pochod za Kozinou, na který
pravidelně přijíţdějí i členové ostatních jednot.
Členové domaţlické jednoty se zúčastnili ještě dalších akcí, zajeli si
společně i do sousedního Německa, v prosinci uspořádali Mikulášskou zábavu.
(Marie Maňasová, starostka – stylisticky upraveno)

KLUB ČESKÝCH TURISTŦ ODBOR DOMAŢLICE (KČT)
Předseda Mgr. Petr Matějka
Klub českých turistů v Domaţlicích měl k 31. 12. 225 členů. Patří tak
k nejpočetnějším odborům v Plzeňské oblasti.
Během roku přistoupilo 8 nových členů, 13 členů se odhlásilo.
V prosinci stihla odbor těţká ztráta – řady domaţlických turistů navţdy opustila
dlouholetá členka odboru paní Vlasta Paroubková.
Práci odboru řídil jedenáctičlenný výbor. O velkých turistických akcích
letošního roku informuje Kalendárium. Turistické vycházky jsou však pořádány
o víkendech, s výjimkou prázdnin, během celého roku. Letos se jich zúčastnilo
348 osob, které ušly 278 kilometrů. Počet účastníků na jednu vycházku poklesl
z průměrných 18 na 13 osob na vycházku. Vycházky jsou délkou i náročností
přizpůsobovány uţ vesměs vyššímu věku účastníků. Nejčastěji je vedou zkušení
turisté pan Bílek, pan Lukášek a paní Senohrábková.
V tomto roce uskutečnili turisté i čtyři autobusové zájezdy
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11. ledna Tříkrálový výstup na Dyleň,
15. února lyţařský zájezd na Šumavu do okolí Prášil, Modravy a
Rejštejna,
3. května zájezd do Českého středohoří na Tobiášův vrch, Ranou,
Červený vrch, do Března, Loun a na Schillerovu rozhlednu v Kryrech,
27. září houbařský zájezd do Drkolné, Lesišova a Břetetic. Všechny
zájezdy vedl Karel Bílek.
Domaţličtí turisté si zajeli i na výlet vlakem do německého Amberku na
výstavu Zimní král. Výlet vedla Jaroslava Wollerová.
23. a 24. srpna pořádali turisté dálkový etapový pochod Krajem
stráţcŧ hranic, memoriál Karla Holuba, jehoţ se však přes všechnu propagaci
zúčastnilo pouze 27 osob, většinou ze vzdálenějších míst republiky. Turisté
z Domaţlic a okolí se, aţ na výjimky, tohoto pochodu nezúčastňují.
Podzimní Vzpomínkovou pěší pouť z Klenčí do Furthu po stopách J.
Š. Baara poznamenala váţná choroba jejího zakladatele a jednoho z hlavních
organizátorů pana Oskara Köglera z Furth im Wald. Díky snaze jeho syna
Jürgena, který převzal otcovu štafetu, se však pouť přece jen konala
v plánovaném termínu 20. září. Sešlo se na ní 80 českých a 100 německých
turistů.
Domaţlický KČT pořádal pro svoje členy v letošním roce i dva zájezdy
do divadla a 8 přednášek.
Od 15. března do 11. srpna upravovali turisté dříve oblíbenou, aţ do
letošku však uţ několik let zcela neprůchodnou cestu z Domaţlic na Baldov. 28
členů domaţlického odboru během osmi víkendů odpracovalo přes dvě stovky
hodin při vyřezávání náletové zeleně a při dalších úpravách cesty. Ta je nyní
domaţlickými občany vyuţívána stejně hojně, jako před tím, neţ úplně zarostla.
Na vyhlídkovém místě za šaldovskou kaplí umístili domaţličtí turisté 5 metrů
dlouhé vyhlídkové panorama, které se studenty domaţlického gymnázia
namaloval profesor Ervín Jeţek. Část nákladů na pořízení desky uhradilo město
Domaţlice. S prací na Faldově vydatně pomáhali členové CB klubu Domaţlice,
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písek na úpravu cesty věnovaly kdyňské strojírny Kohout. Třetí vylepšení pak
zaznamenala informační deska na baldovské kapli. Starou, jiţ nečitelnou desku
turisté odstranili a nechali zhotovit novou. Text dodal bývalý ředitel
domaţlického muzea pan Jiří Hana, desku díky jednomu z nejaktivnějších
domaţlických turistů, panu Lukáškovi, věnovala firma Corekt.
Další práce turisté odvedli při údrţbě turistických prostor na Čerchově.
Čerchovská rozhledna je stále vyhledávanějším místem. V tomto roce ji
navštívilo 7 511 lidí, o 500 osob více, neţ v roce předchozím. O rozhlednu jiţ
čtvrtým rokem vzorně pečuje pan Jiří Mathauser.
Mezi nepřehlédnutelné aktivity KČT patří práce značkářská. O tu se
starali pánové Kadlec, Lukášek, Maxa, Milisderfer, Ryšánek, manţelé
Mathauserovi a manţelé Mašlovi. Značkaři obnovili celkem 86,6 km
turistického značení a odpracovali 155 hodin při údrţbě informačních panelů a
vyvěšování směrovek.
(Podle výroční zprávy Mgr. Petra Matějky. O dalších akcích turistů viz Kalendárium.)
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JAK JSME ŢILI V ROCE 2003
Co se ţivotní úrovně týká, byl rok 2003 v Domaţlicích vcelku
pohodový. Inflace nebyla vysoká. Nezaměstnanost se ve městě pohybovala
v rozmezí 4 – 5%, zatímco celookresně vystoupila nad 6%. Hovoří se ale o tom,
ţe začíná pomalu propouštět nově postavený a jen pár let fungující Galíoptik.
Také Hodetě se prý, díky konkurenci levných textilních výrobků z Číny, příliš
nevede. Uvidíme, co přinesou příští měsíce.
Stálým problémem jsou ve městě ceny, a to všeho sortimentu a ve všech
obchodech, dokonce i ve velkých potravinářských řetězcích (výjimkou jsou
samozřejmě obchody vietnamské). V minulých kronikářských záznamech jsem
několikrát uváděla, ţe ceny u nás jsou neúměrně vysoké, ţe jsou nastaveny „na
kapsy“ německých a ne našich zákazníků. V tom se nezměnilo vůbec nic, a
pakliţe se změnilo, tedy k horšímu. Výsledkem je, ţe naši lidé buď nakupují
u Vietnamců, nebo na jiných místech republiky. Jeden místní občan mi
například řekl, ţe jeho rodina vše potřebné, mimo potraviny, samozřejmě,
nakupuje při svých návštěvách příbuzných na Vysočině, kde jsou ceny
průmyslového zboţí, textilu, obuvi někdy i o polovinu niţší. Sama jsem udělala
obdobnou zkušenost. A to dokonce s Brnem, prý jedním z nejdraţších měst
republiky. Jedny a tytéţ dámské značkové boty stály v Brně 1.899 Kč, zatímco
v Domaţlicích 2.199 Kč.
Deník Mladá fronta dnes zveřejnil v září srovnání některých potravin –
zeleniny a masa v západních Čechách a ve velkých městech České republiky.
U zeleniny jsou Domaţlice, s výjimkou mrkve, v nejvyšší cenové skupině (1 kg
pomerančů 20,- Kč, mandarinek 33 Kč, banánů 35 Kč, mrkve 12 Kč, papriky 69
Kč, rajčat 38 Kč).
Ceny masa – průměr cen u tří řeznictví (Vanický, Nikodém, Bautzová):
1 kg špekáčky 56 Kč, párky obyčejné 56 Kč, šunkový salám 125 Kč, salám
Vysočina 117,50 Kč, anglická slanina 129 Kč, hovězí přední s kostí 74 Kč,
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hovězí přední bez kosti 122 Kč, vepřová krkovice s kostí 105,50 Kč, vepřová
kýta 114,50 Kč, mleté maso 77 Kč. Zde je ve srovnání s jinými místy
překvapivě drahé mleté maso.
Ceny se samozřejmě během roku mění směrem nahoru i dolů. Určité
disproporce mezi Domaţlicemi a třeba jen nejbliţšími městy jsou ale konstantní,
v neprospěch domaţlických zákazníků. Velice trefně se říká, ţe Domaţlice jsou
městem, vhodným pro ţivot chudých německých důchodců a bohatých Čechů.
Kdo tohle vymyslel, se neví, ale hodně pravdy má.
Naříkat nad „vietnamizací“ domaţlického historického jádra a spolu
s ním městského obchodu nemá cenu, je zkrátka daným faktem a zdá se, ţe
pomalu vţitým. I hodně domaţlických občanů si zvyklo nakupovat
„u Vietnamců“, některé jejich obchody uţ začínají získávat i stálé zdejší
zákazníky, ţádané zboţí si u nich dokonce můţete objednat. Domaţlické
náměstí však stále, díky stylu prodeje vietnamských obchodníků, vypadá jako
hodně špatné vetešnictví v historických kulisách.
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Potoky leden 2003

Kalendárium
59
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Pamětní kniha – přijetí u starosty města
25. března přijal starosta města Jan Látka delegaci
partnerského města Ludres.
5. května navštívil Domaţlice u příleţitosti oslav
osvobození města vojenský ataché USA v Praze
plukovník Edward Gallagher. Při této příleţitosti se zapsal
do pamětní knihy města.
9. srpna přijal starosta města Jan Látka u příleţitosti
Chodských slavnostní – Vavřinecké pouti pomocného
biskupa praţského P. Karla Herbsta, kterého doprovázel
P. Marcel Šmejkal, rodák z Domaţlic.
10. srpna se do městské pamětní knihy zapsal další host
Chodských slavností-Vavřinecké pouti, ministr financí Mgr.
Bohumil Sobotka
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Leden
Zahájení nového roku
Uţ počtvrté přivítaly Domaţlice nový rok
popůlnočním ohňostrojem, i tentokrát v 0,45 hodin na
domaţlickém náměstí. Veselo bylo ovšem dost a dost uţ od
večerních hodin a při mnoţství amatérského odpalování
všelijakých bouchacích kuliček, plynových patron a světlic
je téměř zázrakem, ţe se nikde ve městě nikomu nic nestalo.

Turistické vítání nového roku
uţ také patří k tradici. Novoroční popůlnoční setkání
na Vavřinci má silného konkurenta v ohňostroji a účast na
něm rok od roku klesá. Letos se na jubilejní třicátý výstup
vydalo 72 lidí. Druhé novoroční akce, výstupu na Čerchov,
se účastnilo 70 osob a odpolední novoroční vycházka na
Díly přilákala 24 turistů.
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Konkurz na místo ředitele/ředitelky mateřské školy
Městské zastupitelstvo rozhodlo spojit všech pět
dosavadních domaţlických mateřských škol do jednoho
zařízení, s jedním ředitelstvím. V lednu vypsalo konkurz na
místo ředitele/ředitelky tohoto nově utvořeného zařízení.
Vítězkou konkurzu se stala dosavadní ředitelka mateřské
školy v Zahradní ulici paní Anna Bauerová, kterou rada
města jmenovala do funkce k 1. 7. tohoto roku.

Změna v redakci městského zpravodaje
K 31. prosinci 2002 ukončila pracovní poměr
v městském kulturním středisku dosavadní redaktorka
městského zpravodaje paní Helena Tichá. Její nástupkyní,
novou redaktorkou tohoto periodika, se od 1. ledna
letošního roku stala paní Jindřiška Wimmerová

Městský informační kiosek
Od 1. ledna uvedli zaměstnanci městského úřadu do
provozu informační kiosek města Domaţlic. Kiosek stojí u
budovy radnice, vlevo od hlavního vchodu. Obsahuje
všechny povinně zveřejňované údaje, jako jsou městské
vyhlášky, usnesení městské rady a městského zastupitelstva,
struktura úřadu, jeho telefonní seznam a údaje o úředních
hodinách. Mimo tato data jsou v kiosku uloţeny informace
pro návštěvníky Domaţlic: plán města s názvy městských
částí a ulic a s vyznačením ubytovacích a restauračních

63

zařízení, informace o kulturním dění a další. Displej je
dotekový, k uvedení do chodu stačí dotknout se prstem
příslušné značky. Kiosek pouţívá operační systém Linux.

Zahájení Tříkrálové sbírky
poţehnal letos 6. ledna v Domaţlicích president
Diecézní Charity v Plzni P. Ludolf I. Kazda, opat
plzeňských premonstrátů. Do ulic města se pak vydalo
třináct trojic malých koledníků. A ţe je občané přijímali
vlídně, o tom svědčí vybraná částka, celkem 44 945 Kč.
65% z peněz, vybraných na území domaţlické farnosti je
určeno k dovybavení Domova sv. Zdislavy pro matky
s dětmi v tísni v Havlovicích.

Přátelské setkání
Na prvním novoročním přátelském setkání se ve
středu 8. ledna sešla v restauraci Lija městská
zastupitelstva partnerských měst Domaţlice a Furth im
Wald. Setkání iniciovali starostové obou měst pánové Jan
Látka a Reinhold Macho. Hosté z Futhu při něm
obdivovali slavnostní vánoční osvětlení Domaţlic.

Regiontour 2003
Po zániku okresních úřadů se letos po prvé ujal
prezentace všech bývalých okresů Plzeňského kraje krajský
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úřad. Na Regiontouru 2003, který proběhl na brněnském
výstavišti od čtvrtka 9. do neděle 12. ledna, měly západní
Čechy jednu společnou expozici. I kdyţ řešení pavilonu
Plzeňského kraje bylo architektonicky zajímavé a při tom
finančně úsporné, mnozí návštěvníci si stěţovali, ţe nenašli
uţ tradiční a známé stánky jednotlivých okresů, mezi
kterými nechyběl uţ od 2. ročníku brněnského veletrhu
cestovního ruchu i oblíbený stánek Domaţlicka. Také
někteří starostové z Domaţlicka, kteří do Brna zavítali,
nebyli spokojeni s malou plochou, která byla věnována
turisticky nesporně jedné z nejzajímavějších oblastí
Plzeňska, Chodsku, a kde nebyl dostatek místa ani na
pulty s propagačními tiskovinami, ani na potřebné zázemí.
Úsporné pojetí krajského pavilonu podle nich setřelo
specifika jednotlivých regionů a navíc lidem, kteří
zajišťovali jejich prezentaci, nevytvářelo dobré pracovní
prostředí.

Nová tajemnice městského úřadu
K 20. lednu tohoto roku odvolalo městské
zastupitelstvo z funkce dosavadní tajemnici městského
úřadu ing. Pavlínu Andrlovou. Téhoţ dne se ujala funkce
nová tajemnice ing. Milena Vlčková. Milena Vlčková je
rodačka z Domaţlic. Vystudovala Vysokou školu báňskou
v Ostravě, na městském úřadě pracovala uţ před nástupem
do funkce tajemnice jako vedoucí odboru ţivnostenský
úřad. Je vdaná, má dvě dcery.
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Sportovec roku 2002
V pátek 31. ledna uspořádalo Město Domaţlice ve
spolupráci s redakcemi Domaţlicko a Domaţlický deník
slavností vyhlášení výsledků ankety o nejlepšího sportovce
a nejlepší sportovní kolektiv okresu Domaţlice za rok
2002. Po zrušení okresních úřadů převzali záštitu nad
večerem Město Domaţlice a jeho starosta Jan Látka.
V kategorii kolektivů obsadila první tři místa Jiskra
Domaţlice – atletika a basketbal, v kategorii jednotlivců
byl 3. Jan Mazanec, Jiskra (atletika), 5. Josef Křivka,
Shaolin Tigers Domaţlice (kickbox) a 6. Lenka
Ledvinová, Jiskra (atletika). Také vítěz kategorie
jednotlivců, Martin Werner z Komety Brno, vyšel
z oddílu plavání Jiskry Domaţlice. Domaţličtí sportovci
měli svoje ţelízka i v poslední kategorii- mládeţ do 18 let,
kde byla 3. Michaela Křenová, Jiskra (plavání),
5. Lenka Ledvinová, Jiskra (atletika) a 9. Vladimír
Švarc, Jiskra (atletika).

Zemřel Ivan Slavík
24. prosince minulého roku (2002) zemřel
v Hořovicích na Berounsku ve věku nedoţitých
třiaosmdesáti let český básník, esejista a překladatel Ivan
Slavík. Ivan Slavík se narodil 23. ledna 1920 v Praze.
Po ukončení vysokoškolských studií působil jako profesor
filozofie a češtiny na středních školách. Jeho prvním
pedagogickým působištěm bylo domaţlické gymnázium, na
kterém vyučoval v létech 1948 – l952. Od školního roku
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1952/53 nastoupil místo středoškolského profesora
v Hořovicích, kde učil plných 27 let, aţ do roku 1980.
Jeho poezie má meditativní charakter, je silně prostoupena
vírou v přítomnost Boha v lidském ţivotě a s křesťanskou
pokorou se táţe po smyslu lidské existence a lidského
konání vůbec. Svoji první básnickou sbírku, Snímání,
vydal v roce 1947. Od šedesátých let sílí v jeho poezii
snaha o maximálně úsporný verš. Působil i jako
překladatel, českému čtenáři zpřístupnil neznámé aztécké a
mayské texty, překládal rovněţ z francouzštiny, němčiny,
angličtiny, španělštiny a ruštiny. Jednou z jeho básní,
napsaných v Domaţlicích, zahájili vydavatelé text
gymnaziálního almanachu, věnovaného 100. výročí vzniku
tohoto ústavu.
Nevybíral jsem si místo
nezvolil jsem si ve vesmíru
městečko s věţí
která trčí jako výhruţný prst
Náhoda- řeknete
náhoda - řeknu
a kdo ví?
Ale coţ jsme si určili svět
svět v kterém platí zákony tíţe
svět v kterém rostou vlasy nehty tráva a orchideje
svět který je vţdy o maličko méně
skutečný neţ ráj
a o stín určitější neţ nicota?
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Byly Domaţlice mezi dvěma válkami německým
městem?
Lidové noviny přinesly v pátek 17. ledna na straně 6
článek „Liberec nebo Reichenberg?“ Článek je věnován
údajným protestům sudetských Němců proti tomu, ţe
Rakušané a Němci prý zapomínají německé názvy měst a
obcí v bývalých Sudetech. Autor materiálu Marek Kerles
připojil ke svému článku tabulku „Některé německé názvy
českých měst na území bývalých Sudet“. Města v ní uvádí
v pořadí Liberec, České Budějovice, Český Krumlov,
Cheb, Harrachov, Špindlerův Mlýn, Kaplice, Vyšší Brod,
Domaţlice. Domaţlice v Sudetech? Několik zdejších
občanů to dost dopálilo a ţádali mne, abych jako městská
kronikářka reagovala, také v tisku. To jsem nechtěla,
nicméně do redakce Lidových novin jsem napsala
vysvětlující dopis (je přílohou této kroniky). Následoval
telefonický hovor. V redakci se tomu, ţe Domaţlice nejsou
sudetoněmecké město, nelíčeně podivili: „Vţdyť jsou přece
v pohraničí, ne?“
Ejhle, jak daleko uţ je historické zapomínání. Kdyţ
jsem vysvětlila, ţe Domaţlice jsou tak ryze české město, ţe
si je za „sudetské“ nedovolil označit ani Adolf Hitler,
ačkoli mu celistvost jeho tisícileté říše nepochybně dost
narušovaly, zástupce redakce se slušně omluvil a projevil i
ochotu uvést mylnou informaci Lidovek na pravou míru.
Jenomţe ţádná oprava nezmůţe nic s tím, ţe mladší
generace mají uţ někdy i o nedávné historii naší země
znalosti jen velice mlhavé. A jak to tedy bylo
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v předválečných Domaţlicích? K získání potřebných údajů
stačí zalistovat ve Statistickém lexikonu obcí v Zemi české,
vydaném v Praze v roce 1934 a najít výsledky posledního
předválečného sčítání lidu, které proběhlo k 1. prosinci
1930. Podle tohoto sčítání měly Domaţlice ke
stanovenému datu a hodině sčítání celkem 9 068 obyvatel.
Z toho 8 685 občanů uvedlo národnost českou, 292
národnost německou, 48 lidí jinou a u 43 občanů zůstala
národnost nezjištěna. Z celkového počtu 292 domaţlických
Němců uvádělo 69 lidí příslušnost k ţidovské náboţenské
obci. Protoţe však ne kaţdý zdejší Ţid byl
členem náboţenské obce, byl patrně počet domaţlických
Ţidů hlásících se k německé národnosti ještě vyšší. Němčinu
za svůj mateřský jazyk tedy povaţovala pouhá 3% občanů
města.

Taneční
29. ledna zahájilo městské kulturní středisko jarní
kurz tance a společenské výchovy. Kurz vedli taneční mistři
manţelé Kociánovi z Klatov

Výstava
Město Domaţlice a Městské kulturní středisko
Domaţlice pořádaly ve dnech 20. – 31. ledna výstavu
„Den teroru ve světovém tisku“. Vystavované materiály
zapůjčil American Center, o.p.s. Plzeň.
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Výstava v knihovně
Ve vestibulu městské knihovny se v lednu uskutečnila
výstava PF 2003, sestavená z novoročenek, které
knihovna obdrţela.

Výstava v galerii
Letošní výstavní sezónu v Galerii bratří Špillarů
zahájila 7. ledna v 17 hodin vernisáţ výstavy barevných
linorytů Pavla Peikara „Krajina“. Výstavu uvedl Marcel
Fišer, ředitel Galerie Klenová, v hudebním programu
vystoupili Ivana Brouková, zpěv (soprán), Vladimír
Richteer, zpěv (tenor), Lukáš Vendl, cembalo. Výstava
trvala do 28. února.

Divadla a koncerty:
Pořadatel městské kulturní středisko ve velkém sále MKS
v 19.30 hod.:
pondělí 20. ledna:
opereta Mamzel Nitouche v podání praţských herců,
v hlavní roli Otakar Brousek ml.
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Únor
Ples čtvrti Šumava
Hezkou tradici zaloţili uţ před pěti lety obyvatelé
domaţlické čtvrti rodinných domků Šumava. Chodívali prý
jako parta společně na plesy a jednou si řekli, ţe by mohli
zkusit uspořádat ples vlastní. Nápad také uskutečnili, a
protoţe se ples vyvedl, opakovali ho za rok znovu, a pak
uţ šlo o kaţdoroční samozřejmost. Letošní jubilejní 5. ples
čtvrti Šumava se konal v pátek 7. února v sále městského
kulturního střediska. Hudbou ho doprovázela Klatovská
kapela. Kdyţ šlo o ples „Šumavanů“ byla to stylová
volba a navíc prý tihle muzikanti hrají moc hezky.

Chodský zpravodaj
Na pultech informačních středisek regionu se objevila
nová tiskovina, nezávislý měsíčník Chodský zpravodaj.
Zpravodaj je rozšiřován zdarma. Jeho vydavatelem je
Jan Novotný z Chebu, redakce sídlí rovněţ v Chebu,
Studio Black Queen, Svobody 19. Na dvanácti stránkách
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textu najde čtenář přehled úřadů a institucí v Domaţlicích,
Horšovském Týně a ve Kdyni, informace o programech
kin a o nejdůleţitějších kulturních akcích ve jmenovaných
třech městech, přehled bohosluţeb a další zprávy.
Dvoustrana Mosty je věnována literatuře a výtvarnému
umění. A samozřejmě nechybí inzerce, které je věnována
celá obálka a zhruba třetina vnitřního obsahu. Vcelku
průměrný tisk má jednu nespornou výhodu – uţivatel
v něm najde v přehledném uspořádání „pod jednou
střechou“ informace o kulturním a společenském dění ve
třech největších městech regionu. Uvidíme, jak dlouho bude
tisk, věnovaný Domaţlicku a vydávaný v Chebu patrně
jako prezentace jednoho tamního grafického studia,
vycházet. Zatím měl uţ několik předchůdců, vydávaných
v Plzni, v Praze, v Klatovech, všechny ale po delší či
kratší době zanikly.

Přejezd Gibach – Capartice
V neděli 2. února pořádal domaţlický Sportovní klub
Sněhaři ve spolupráci s furthským SKI Clubem a
s partnerskými městy Domaţlice a Furth i/W 6. ročník
turistického lyţařského přejezdu státní hranice z německého
Gibachu přes hraniční přechod Tři znaky do Capartic.
Délka vcelku nenáročné trasy po upravených stopách je 12
kilometrů. Počasí účastníkům přálo, sněhové podmínky
byly výborné. Na startu u restaurace na Gibachu se sešlo
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kolem 240 lyţařů, coţ prý byl v historii tohoto turistického
podujetí zatím nejvyšší počet.

Chřipková epidemie
zasáhla letos celý stát s nebývalou silou. V polovině
února došla i do Plzeňského kraje, kde od pondělí 24.
února vyhlásil krajský hygienik s platností pro celý kraj
chřipkové prázdniny. Děti se samozřejmě radují, je sníh a
tak si uţijí nečekaného volna při sáňkování a lyţování.
V Domaţlicích jsou čekárny ordinací praktických lékařů
přeplněné. V nemocnici je zákaz návštěv. Lékaři varují, ţe
stále roste počet těch nemocných, kteří chřipku přecházejí.
Při tom zdravotní následky takové přechozené chřipky
mohou být někdy velice zlé. Důvody k přecházení mívají
lidé různé, v poslední době je stále častější i strach ze ztráty
zaměstnání při delší nemoci.

Výstava ve vestibulu knihovny
Výstava prací dětí ze 3. mateřské školy v Domaţlicích

Divadla a koncerty:
Pořadatel městské kulturní středisko ve velkém sále MKS
v 19.30 hod.:
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Čtvrtek 13. února
1. abonentní koncert: Simona Hečová – violoncello,
Radovan Heč – kontrabas.
Program:Francois Couperin, Luigi Boccherini, Ignacz
Joseph Pleyel, Goacchino Rossini, Zdeněk Lukáš.
neděle 16. února
divadelní představení – hra autorů Pierra Barilleta a
Jeana Pierra Grédy Kaktusový květ v podání herců
praţských divadel
čtvrtek 20. února
koncert zpěvačky Pavly Břínkové Muzikálem kříţem
kráţem – árie z muzikálů Hallo Dolly, West Side Story,
Cats, Mes Misérables, My Fair lady, Evita a jiných
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Březen
Podpis partnerské smlouvy
V sobotu 22. března zaţil velký sál Městského
kulturního střediska Domaţlice slavnostní událost: podpis
partnerské smlouvy mezi městy Domaţlice a Furth bei
Göttweig. Podpisem této smlouvy se uzavřelo
„čtyřpartnerství“ mezi městy Domaţlice, Ludres (Francie)
– Furth im Wald (Německo) a Furth bei Göttweig
(Rakousko). Proto také podpisu dohody, kterou za
Domaţlice stvrdil starosta Jan Látka a za Furth b/G
rovněţ starosta města Josef Ramoser, přihlíţely delegace
obou dalších partnerských měst v čele se starosty
Reinholdem Machem (Furth i/W) a Charlesem Choné
(Ludres), senátor ing. Petr Smutný a zástupce hejtmana
Plzeňského kraje ing. Vladislav Vilímec. Slavnost ve
velkém sále městského kulturního střediska doprovodil
pestrý kulturní program, ve kterém vystoupili představitelé
všech věkových kategorií domaţlických občanů: děti ze
základní umělecké školy, mládeţ taneční skupiny Avanti,
domaţlické profesionální taneční páry Hrušková-Hadrava,
Strádalová-Vachulka, seniorky z tanečního krouţku
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domu-penzionu, Domaţlická dudácká muzika Josefa
Kuneše a dechovka Domaţličanka pod taktovkou Jana
Mlezivy. Program setkání pokračoval v neděli účastí
delegací všech čtyř měst na mši svaté v arciděkanském
chrámu a poté společným koncertem Domaţlické dudácké
muziky a dechové hudby z Furth bei Götweig v zahradě
pod Chodským hradem. Delegacím všech tří partnerských
měst se podle vyjádření starosty Domaţlic Jana Látky
v našem městě velice líbilo a jejich členové odjíţděli domů
s těmi nejlepšími dojmy.

Internet Pod Branou
Dalším zařízením, které v našem městě poskytuje
zájemcům přístup k internetu je INTERNET POD
BRANOU v Břetislavově ulici čp. 88. Mimo vlastního
připojení k internetu si zde návštěvník můţe koupit
odbornou počítačovou literaturu, počítačová media (CD a
diskety) nebo si nechat vytisknout či nascanovat nejrůznější
dokumenty.

Skončila rekonstrukce přízemí pošty
V pondělí 3. března dopoledne se v budově domaţlické
hlavní pošty konala malá, zato pro občany města dost
významná slavnost. V přízemí budovy, v prostorách bývalé
telefonní ústředny, otevřela pošta po náročné, téměř čtyřleté
rekonstrukci nové obsluţné prostory pro svoje návštěvníky.
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Soustředila zde všechny obsluţní přepáţky – peněţní,
listové i balíkové. Zejména starší občané si pochvalují, ţe
za peněţními přepáţkami uţ nemusí do prvního patra po
dost nepohodlných schodech. Novinkou je také vyznačení
„diskrétní zóny“ na podlaze před přepáţkami, tedy
prostoru, který klientům, zejména se to týká klientů
poštovní spořitelny, zaručuje při všech poţadovaných
operacích nejnutnější nezbytnou míru soukromí. Dřívější
praxe, kdy lidé stáli u přepáţek namačkáni jeden na
druhého, uţ dávno nevyhovovala.

Zajímavé setkání kynologů
Ti z domaţlických občanů, kteří se zajímají o chov
psů, si v sobotu 1. března večer jistě nenechali ujít
zajímavé setkání, konané v sále kina Čakan. Známý
kynolog pan František Hrach je seznámil s národním
plemenem, československým ovčákem, které vzniklo
kříţením vlka a německého ovčáka. S myšlenkou pokusit se
o vyšlechtění nového psího plemene přišli podle F. Hracha
před léty, v roce 1955, kynologové pohraniční stráţe a byli
to právě kynologové z domaţlických kasáren, kteří se
zaslouţili o to, ţe mezinárodní kynologická organizace
FCI uznala na sklonku osmdesátých let nové národní
plemeno československý ovčák. Besedě přihlíţela, mimo
několika psích představitelů plemene československý ovčák,
také Hrachova vlčice Lupina.
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Březen – měsíc internetu
Měsíc březen je v našich knihovnách měsícem
internetu. Také domaţlická knihovna připravila na tento
měsíc zájemcům o internet bohatý program. Deset
internetových dní věnovala všem věkovým skupinám
čtenářů: s rodinou na internet, internet pro muţe, internet
pro ţeny, internet pro seniory, internet pro zdravotně
postiţené, internet pro maminky, internet pro střední věk,
internet dětem, nebojte se internetu, začínáme s internetem.
A o internetu v knihovnách ještě jednu zajímavost –
internet přivedl do městských knihoven, působících mimo
velká centra, jako knihovníky i bytosti, dříve tam jen velmi
zřídka vídané, totiţ muţe. Také v domaţlické městské
knihovně je po 34 létech opět jeden knihovník rodu
muţského.

5. Chodský bál
15. března se v prostorách městského kulturního
střediska uskutečnil uţ 5. Chodský bál. Letos mezi sebou
jeho účastníci přivítali vzácné hosty – starostu
partnerského města Furth im Wald pana Reinholda
Macho a dr. Václava Kupilíka, předsedu Sdruţení rodáků
a přátel Chodska a Pošumaví Psohlavci z Prahy.
Program byl jako vţdy pestrý, o to, aby se všichni dobře
bavili se postarali všichni účinkující - národopisné soubory
a muzikanti z Chodska, ponocný Roman Holub i dechovka
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Horalka Václava Wiesnera. Bál uvedl, také jak uţ velí
tradice, starosta Domaţlic Jan Látka.

Ochrana Škarmanu
Rada města Domaţlic na svém 14. zasedání 24.
března souhlasila s návrhem na zřízení registrovaného
významného krajinného prvku Malý Škarman na
pozemcích parcelní číslo 657/1 a 644/1. Historickému
parku, vysazenému před více jak sto léty domaţlickou
sadařskou jednotou, se tak konečně dostane zaslouţené
ochrany a péče.

Koncert Meluzínů.
Ţe chodby domaţlického augustiniánského kláštera
mají výbornou akustiku se ví uţ dlouho. Nejnověji o tom
Domaţličany přesvědčila zdejší kapela Meluzíni, která si
právě tohle netradiční prostředí, vyzdobené plastikami
Jany Šlechtové, vybrala v neděli 30. března ke svému
koncertu. Meluzíni – Kamil Jindřich, zpěv a bicí,
Ladislav Tichý, zpěv a kytara, Josef Kuneš, zpěv,
kontrabas, Josef Petrţík, zpěv, housle a Josef Stočes
(flétny) obnovili svoje koncerty po dvouleté přestávce loni o
Vánocích. Na nedělním koncertu zazněly v jejich podání
starodávné lidové melodie z Čech i z ciziny, písně ze starých
českých kancionálů a další.
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A kdo to vlastně Meluzíni jsou? Dnes jsou všichni
učiteli domaţlické základní hudební školy a absolventy
konzervatoře, hudebního odboru pedagogické fakulty či
AMU. Všechno to ale začalo uţ před léty v historické
krčmě U Meluzíny v objektu pana Zdeňka Procházky ve
Vodní ulici. To prý tam takhle naše pětice studentů muziky
jednoho dne Léta Páně 1996 seděla, a zcela v duchu
konání studentů snad všech dob od vzniku stavu
studentského popíjela a veselila se. A tu jim šenkýř povídá:
„Co kdybyste se nejen veselili, ale i trochu pracovali?
Spojili příjemné s příjemným a zpříjemnili posezení v krčmě
nejen sobě, ale i hostům příjemnou muzikou?“ (citace
pochází ze článku Aleny Šatrové „Meluzíni“). Stalo se, a
ţe nápad vznikl v krčmě U Meluzíny, nemohl se nově
utvořený soubor jmenovat jinak neţ Meluzíni. Repertoár
Meluzínů je postaven na písních z dávnějších dob, gotiky,
renesance a baroka. Také jejich „ koncertní oděv“ je
historizující, nejde ovšem o čistě vyhraněný styl,
kaţdopádně nejblíţe má k renesanci.

Vezměme si příklad z historie
Uţ letitým problémem našich příhraničních měst, a
nejenom jich, je prostituce. I leckde po našem městě lákají
lehké dámičky všeho druhu zákazníky vyzývavým
oblečením, postojem, gesty. Jen se „udělalo trochu počasí“
uţ se zase, jako taţní ptáci, vrátily na svoje obvyklé „letní
štace“. Snad největší koncentrace „kněţek lásky“ je
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v současné době v Kozinově ulici, najdou se ale i na
příjezdu do města od Klatov, u Hanova parku, dokonce i
na náměstí. Ještě horší je situace na Babylonu, kde jsou
všechny vycházkové cesty posety desítkami a stovkami
památek na „prodejnou lásku“. Města, která jsou pod
tlakem rozzlobených občanů, podnikají to i ono, ale vesměs
bezvýsledně. Povětrné ţínky si nic moc nedělají ani
z policie. Policisté prý, podle zástupce velitele domaţlického
okresního oddělení Policie ČR podplukovníka Vokáče,
předvedou někdy jednu slečnu z ulice k výslechu za den i
šestkrát, obvykle ji ale nic nedokáţí a do 15 minut ji musí
propustit. Kdyţ jí přestupek prokáţí a vyměří pokutu,
stejně ji nezaplatí – nemá peníze, ani majetek, ani bydliště.
Nabízení sexuálních sluţeb na veřejnosti prý za dané
situace prostě postihovat nelze. V jiných evropských státech
to ovšem jde. A tak člověka občas napadá, jak lehké to
měli radní královských měst ve středověku. Tak třeba
z listopadu 1518 se dochovalo usnesení domaţlické městské
rady „o zastavení neřádů“ ve městě. Děvka (podle
tehdejšího významu tohoto slova rozuměj dívka počestná,
pověsti zachovalé, nikoli nevěstka, na ty se vztahovala
jiná, daleko přísnější, pravidla), jeţ by se dopustila se
svobodným, kdyby se zbraňoval se s ní oţenit, měla „trpět
právo“ a kdyby s nesvobodným, měla pryč od města
vyhnána býti a muţ měl být potrestán. Nevěstka, která by
chtěla ve městě svádět počestné měšťany, měla být
potrestána, a pak z města vyhnána. Trestán a pokutován
měl být i kaţdý, kdo by takovou osobu z města
vypovězenou přechovával ve městě nebo na předměstích.
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Zajímavá jsou ostatně i jiná usnesení městské rady
k udrţení pořádku ve městě. Na tehdejší dobu opravdu
vysoká pokuta 4 kop míšeňských byla například stanovena
za čepování piva po určené večerní hodině. Rychtářův
pacholek měl všechny šenkovní domy obcházet a
kontrolovat. A ač je to pro náš svobodomyslný svět téměř
k nevíře, málokdo si tenkrát dovolil rozhodnutí městské
rady ignorovat. Dnes jsme o pár století dál, daleko
modernější a vzdělanější, ale moţná právě proto si
s městským neřádstvem jaksi poradit neumíme. Moţná by
nám trocha přísnosti našich předků vůbec neškodila.
Domaţlické zastupitelstvo projednávalo letos „výskyt
prostitutek“ ve městě několikrát. V listopadu tohoto roku se
dokonce obrátilo s dopisem k tomuto problému na
Parlament ČR. Zatím je ale kaţdá snaha o nápravu
neúspěšná.

Učíme se prodávat sluţby
Na počátku letošní turistické sezóny lákají k pobytu v
Domaţlicích v informačních centrech i na některých jiných
místech Domaţlicka propagační letáky hotelů Sokolský
dům a Kalous, Restaurantu U krbu a Penzionu, pizzerie
a restaurace Konšelský šenk. Zdá se, ţe i naši podnikatelé
uţ objevili a respektují jednoduchý fakt, známý a hojně
vyuţívaný všude na západ od našich hranic, totiţ ţe dobrá
reklama a propagace je půl úspěchu. Na propagačních
tiscích Sokolského domu a obou restaurací je sice poznat
ruka stejného grafika, nicméně ve své kategorii představují
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určitě lepší průměr. Leták hotelu Kalous má poněkud
jinou, ale také velice slušnou grafickou úpravu. Hotel na
něm nabízí své sluţby dokonce v sedmi jazycích: česky,
anglicky, německy, polsky, rusky, francouzsky a italsky.

Veřejné představení knih Vladimíra Baiera
Muzeum Chodska v Domaţlicích uskutečnilo v sobotu
29. března v 16 hodin v restauraci Chodská rychta veřejné
představení knih muzikanta a největšího ţijícího znalce
chodského národopisu Vladimíra Baiera „Úsměvy z kraje
pod Čerchovem“, „Muzikantské historky“ a „Daremný
pjísničky z Chodska“, o kterých se zmiňuje uţ loňský
kronikářský zápis. Všechny tři útlé kníţky vydalo Muzeum
Chodska a letošní akci připravilo u příleţitosti sedmdesátin
jejich autora.

Výstava v galerii
6. března měla v Galerii bratří Špillarů vernisáţ
výstava kombinovaných technik a objektů Ericha Grubera
„Kdyţ štěstí mlčí“. Úvodní slovo přednesl vedoucí galerie
Václav Sika, hudbou vernisáţ doprovodili Ladislav Tichý
(kytara) a Josef Stočes (klarinet).
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Divadla a koncerty:
Pořadatel městské kulturní středisko ve velkém sále MKS
v 19.30 hod.:
pondělí 3. března
představení Divadla Járy Cimrmana Afrika. Češi mezi
lidoţravci autorů Svěráka a Smoljaka
čtvrtek 13. března
2. abonentní koncert – Ivan Klánský, klavír, Čeněk
Pavlík, housle, Marek Jerie, violoncello. V programu
zazněla díla L. van Beethovena, B. Martinů a F.
Schuberta
úterý 18. března
Houslový recitál Eduarda Bayera, stipendisty Nadace
Českého hudebního fondu. Program: H. I. F. Biber, J.
S. Bach, N. Paganini, A. Katmeridu, E. Ysaie, G.
Rochberg, N. Milstein. Výtěţek koncertu věnoval tento
rodák z Mrákova, absolvent domaţlické základní hudební
školy, domaţlické nemocnici.
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Z historie města
Neměli bychom zapomínat
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V ledovém zápisu jsem vylíčila podivení redakce
Lidových novin nad tím, ţe Domaţlice nebyly
sudetoněmecké město. Nejen ţe nebyly městem
sudetoněmeckým, ale byly jedním ze tří českých měst, kde
nacisté pozatýkali větší počet občanů jako rukojmí a
odvlekli je do koncentráku. Přímých pamětníků domaţlické
tak zvané Smudkovy aféry, útěku domaţlického studenta a
skauta Jana Smudka před gestapem a následků tohoto
útěku, ţije uţ jen několik. Tím cennější jsou jejich
vzpomínky, které nám přibliţují a dokumentují tehdejší
dobu. Domaţlický zpravodaj otiskl ve svém březnovém
čísle vzpomínku paní Jiřiny Paroubkové, bývalé aktivní
členky a dnes čestné předsedkyně domaţlických skautů,
která vzpomínky a doklady na válečnou historii skautů
v našem městě a na domaţlický protinacistický odboj
v prvních létech války sbírá a uchovává uţ několik
desetiletí. Jde o cenný materiál, tím spíše, ţe se týká
historie sice relativně nedávné, ale v samotných
Domaţlicích uţ hodně zapomenuté. Na slavné kapitoly
z dějin našeho města bychom ale zapomínat neměli, a proto
vzpomínky paní Paroubkové přenáším, pro budoucí
badatele, i do této kroniky.
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Duben
Nové byty
V úterý 29. dubna převzali investoři, město
Domaţlice a Nájemní druţstvo Domaţlice, 15 nových
bytových jednotek o velikosti od 55 do 98 m2, vzniklých
rekonstrukcí v areálu bývalých „nových“ kasáren.

Odemykání České studánky
Letos jubilejně, po desáté, zahájili 12. dubna
domaţličtí turisté letní sezónu v podčerchovských lesích
odemykáním České studánky. Na symbolické otevírání
čerchovských pramenů, které bylo zároveň jarním setkáním
turistů Plzeňského kraje, přišlo na čtyři sta vyznavačů
turistiky. Jako obvykle nechyběli ani „klencký muskí“,
klenečský muţský sbor Haltravan, který zazpíval
starostovi Domaţlic Janu Látkovi a zástupci furthských
turistů Walterovi Spiessovi, aby se jim studánka lépe
odemykala. Další program pak zajistila hudební skupina
p. Táborského a taneční krouţek Domu-penzionu
z Domaţlic. Někteří zdejší občané se ale pomračují, ţe
studánek je v okolních lesích víc, o leckteré někdo pečuje,
ale „sláva“ţe se dělá jen té jediné.
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Koncert Domaţličanky
Domaţlická
dechová
hudba
Domaţličaka
koncertovala 24. dubna od 17.00 v Měšťanské besedě
v Plzni v pořadu „Beze spěchu s Josefem Pospíšilem“.

Přednáška dr. Staňka
Městská knihovna Boţeny Němcové uspořádala ve
spolupráci s Muzeem Chodska-Galerií bratří Špillarů ve
středu 9. dubna přednášku PhDr. Jiřího Staňka CSc.
„Od reduty k Cimrmanovi“.

Výstava ve vestibulu knihovny
Velikonoční vajíčka

Nová muzejní expozice
Ve středu 30. dubna otevřelo Muzeum Chodska
v prostorách Muzea Jindřicha Jindřicha v Domaţlicích
expozici věnovanou spisovateli Janu Vrbovi. Muzeum tak
konečně po více neţ třiceti létech realizovalo tu část
spisovatelovy závěti, která byla podmínkou pro odkaz
Vrbovy pracovny a jeho knihovny městu. Jan Vrba totiţ
ve své závěti stanovil, ţe jeho pracovna a knihovna, která
byla v pracovně umístěna, má být uchována jako jediný
celek buď přímo ve vile nebo v domaţlickém muzeu,
podobně jako bývala uchována pracovna Jaroslava
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Vrchlického. Realizace odkazu byla podmíněna tím, ţe
vejde v platnost aţ po smrti druhé Vrbovy manţelky, paní
Heleny Vrbové, která se stala dědičkou veškerého Vrbova
movitého majetku a měla ho aţ do své smrti uţívat všechen
kompletně, včetně pracovny. Vrbův nemovitý majetek, vila
se zahradou, přešel po Vrbově smrti do majetku jeho tří
dětí z prvního manţelství s Jindřiškou Milotovou, opět
s tím, ţe aţ do své smrti bude vilu uţívat paní Helena
Vrbová. Několik dní po smrti paní Heleny v sedmdesátých
létech minulého století se na domaţlický městský úřad
dostavila dědička paní Vrbové, její sestra s manţelem,
s dost ultimativním poţadavkem, aby město do 24 hodin
vyklidilo Vrbovu pracovnu, protoţe vila má být za dva
dny předána dětem. Námitky odboru kultury okresního
národního výboru, na který město dědice odkázalo jako na
zřizovatele domaţlického muzea kompetentního předměty
převzít, ţe nelze za jediný den protokolárně převzít takové
mnoţství předmětů, protoţe mimo jiné tak rychle nepůjdou
sepsat příslušné seznamy apod., odbyla dědička tvrzením,
ţe nestojí o podrobné seznamy, ţe stačí posčítat předměty
na kusy. Aby se tedy věc stačila vyřídit za jediný den
rozhodl odbor kultury, ţe převzetí rozdělí mezi knihovnu a
muzeum s tím, ţe knihovna převezme knihy, zatímco
muzeum ostatní předměty. Autorka tohoto zápisu, tehdy
pracovnice domaţlické knihovny, byla tenkrát pověřena
převzít knihy přímo ve vile a zorganizovat jejich převoz do
knihovny. Kdyţ jsme s pracovníky muzea do vily přišli,
vládl v ní nepředstavitelný chaos. Všude bedny, rozestrkaný
nábytek, mezi tím stohy různých papírů, lustry, latě a
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papíry na balení beden a podobně. V samotné pracovně
stály jen prkenné regály s knihami a dvě velké knihovní
skříně, jinak byla prázdná. Určit, co v ní bývalo, bylo za
tohoto stavu nemoţné, muzejníci se museli spolehnout na
to, co jim dědička za bývalé vybavení pracovny označila –
pár beden se sklem, koţenou sedací soupravu, asi dvě
skříňky, co si tak pamatuji. Do celkového chaosu přijeli
ještě jacísi stěhováci, a tak se stěhovalo trojmo – do
muzea, do knihovny a asi na nádraţí, odkud dědička
posílala zděděné předměty domů. Nakládali všichni
všechno. Soupisy převzatých předmětů vypadaly podle toho
– stále se něco přehazovalo, aţ nakonec se vše sepsalo ke
spokojenosti dědičky a muzejníci i knihovnice mohli se
svěřenou částí dědictví odjet. Dluţno podotknout, ţe druhý
den se dědička i s manţelem dostavili jak do knihovny, tak
do muzea, aby jejich pracovníkům za pomoc poděkovali.
Teprve v obou institucích se pak dodatečně sepisovaly
jmenovité seznamy převzatých předmětů. Při tom se ovšem
přicházelo na řadu podivností. V pracovně například měla
být uloţena Vrbova korespondence s mnoha českými
literáty ještě z dob, kdy ve svém mládí pracoval jako
nakladatelský redaktor v Plzni. Nic takového ovšem
předáno nebylo. Podle očitých svědků, kteří za Vrbova
ţivota do vily za spisovatelem docházeli, byla jeho
knihovna doslova nabita díly regionálních autorů, Vrba
měl vlastnit i jakési staré tisky. Je pozoruhodné, ţe mimo
jediné řady Vrbových děl, svázané v bílém pergamenu, o
které se Vrba často jmenovitě zmiňoval, nebyla v knihovně
ani jediná jeho kníţka, dokonce ani jediná kníţka
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jakéhokoli regionálního autora, o starých tiscích nemluvě.
Knihy, které jsme přivezli, a bylo jich několik set, mohly
patřit do knihovny kteréhokoli vzdělance, ovšem niţšího
literárního vkusu: silně byla zastoupena například
okultistická literatura, literatura pro ţeny a podobně. Ke
kuriozitám případu patřila skutečnost, ţe něco kolem
padesátky kníţek byly knihy, které vyšly aţ po Vrbově
smrti a nemohly tedy být součástí jeho původní knihovny.
Kolovaly o tom tenkrát po městě všelijaké řeči, ale šlo o
nedoloţené klepy, proto se o nich nelze zmiňovat. Podobně
prý na tom byli v té době i muzejníci, kteří také, například
podle vyprávění bývalého ředitele muzea pana Jiřího
Hany, převzali asi jen část vybavení pracovny. Nicméně,
co se převzalo, převzalo se a povinností města, respektive
tehdy okresního národního výboru, jako zřizovatele
muzea, bylo splnit svoji část závěti a Vrbovu pamětní síň v
muzeu zřídit. Vrba byl ale v té době autorem dost
neuznávaným, (předtím v padesátých létech byl dokonce,
podobně jako J. Š. Baar, autorem neţádoucím), jeho
knihy, s výjimkou přírodních obrázků, prakticky
nevycházely, vilu dědici prodali, muzeum místo nemělo, a
tak se s naplněním závěti nepospíchalo. Znovu na přetřes
přišla otázka Vrbovy pamětní síně aţ počátkem
devadesátých let, kdy dosavadní vlastník vily, který ji
zakoupil od dědiců, domaţlický podnik Šumavan, prodal
vilu zájemci, který v ní zřídil veřejný dům. O pobouření,
které to u části veřejnosti vyvolalo, se v předchozích
kronikářských záznamech zmiňuji několikrát. Ani pak se
ale nic nedělo. Aţ v roce 2001 do muzea dopsal synovec

93

paní Heleny Vrbové, pan Svoboda, který se velice zajímal
o naplnění městské části Vrbovy závěti a o důsledky jejího
případného neplnění ze strany obdarovaného. Výsledkem
nejprve písemného, a pak i osobního jednání pana Svobody
s Muzeem Chodska je zřízení Vrbovy pamětní síně, která
spisovatele připomíná. Město Domaţlice přispělo muzeu na
její zřízení 50 000 Kč, a tím naplnilo i svoji povinnost,
plynoucí mu ze závěti.

Domaţlice mají turistickou známku a pohledy
K českým městům, které vydaly svoji
turistickou známku, přibyly v dubnu i
Domaţlice. Dřevěná známka, která má
podobu větší mince, je k dostání pouze
v místě, které zobrazuje a měla by být
tedy důkazem, ţe majitel ono místo
skutečně navštívil. Kaţdému místu je
přiděleno sériové číslo a turisté si pak
z nich skládají celé číselné řady. Domaţlická známka má
číslo 640 a jsou na ní vyobrazeny domaţlické věţe.
Prodává se za 20 Kč, to je cena jednotně stanovená pro
všechny známky v celé republice.
Za deset korun si pak návštěvníci města mohou koupit ještě
dva pohledy, První je z turistické sběratelské série č. 28Města a zobrazuje náměstí s věţí arciděkanského kostela a
s bránou, druhý je ze sběratelské série č. 34-Hrady a
zpodobňuje Chodský hrad. Pohledy
jsou vyrobeny z ručního dřevěného
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„papíru“ (tenkých plátků lepeného dřeva), vyrábí je firma
Toman a Toman, Krnov. Je to jistě zajímavá památka
na návštěvu našeho města, turisty prý ceněná, ale ….
Zatímco u Chodského hradu jde o poměrně přesnou
stylizaci skutečnosti, náměstí, zejména brána, vypadá na
pohledu jako opilé a moc krásy zrovna nepobralo.

Jubileum Jana Skaly
24. dubna se v plné duševní svěţesti doţil 85 let
známý představitel domaţlického kulturního ţivota pan
Jan Skala. Od mládí jej přitahovala hudba. V dětství
navštěvoval městskou školu sborového zpěvu a u Jana
Procházky se učil hře na housle, od svých 18 let zpíval
v domaţlickém Čerchovanu. Později, v padesátých létech
minulého století, hrál na housle a na violu v několika
domaţlických amatérských hudebních tělesech. V roce 1956
zaloţil spolu s Jaromírem Jindřichem a Zdeňkem Liškou
Kruh přátel dobrého umění, na který v roce 1969 navázal
Kruh přátel hudby, ve kterém je pan Skala činný podnes.
Kruh má především jeho zásluhou velice dobré jméno mezi
špičkovými českými koncertními umělci a domaţlické
hudební publikum mělo tak moţnost přivítat na zdejších
koncertech umělce, kteří jinak na scény menších měst
zajíţděli jen zřídka. Panu Janu Skalovi přišli
k významnému ţivotnímu jubileu blahopřát zástupci
městských kulturních zařízení i města Domaţlic.
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Výstava v muzeu
Muzeum Chodska připravilo pro milovníky
národopisu ve výstavním sále Chodského hradu zajímavou
výstavu „Od kolébky do hrobu“ věnovanou rodinnému
zvykosloví. Výstava trvala od 25. dubna do 29. června.

Divadla a koncerty:
Pořadatel městské kulturní středisko ve velkém sále MKS
v 19.30 hod.:
pondělí 7. dubna
koncert Petra Muka a p. m. bandu „Dotyky snů“
čtvrtek 10. dubna
2. abonentní koncert – praţské dechové kvinteto: Jan
Riedelbauch – flétna, Jurij Likin – hoboj, Vlastimil
Mareš – klarinet, Vladimíra Klánská – lesní roh, Miloš
Wichterle – fagot. V programu zazněla díla W. A.
Mozarta, F. A. Rosettiho, O. Kvěcha a G. Bizeta.
úterý 15. dubna
Divadelní společnost Háta Olgy Ţelenské uvedla anglickou
komedii Alana Ayckbourna „Postel pro hosty aneb Můj
dům, můj hrad“.
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Tradiční Domaţlický půlmaraton Emila Zátopka
se letos běţel v sobotu 27. dubna. Trať závodu,
dlouhá 21,1 km, měla jako obvykle start a cíl na náměstí a
vedla po okruhu v centru města. Závodníci museli okruh
oběhnout šestkrát. O aktuálním pořadí běţců průběţně
informovala světelná tabule, umístěná před radnicí. Vítězem
závodu se stal Keňan Victor Gatundu v čase 1:05 hodin
před svým krajanem Mukunylem. Třetí místo obsadil
domaţlický závodník Pavel Faschingbauer ml. Na
výborném 8. místě se umístil další zdejší běţec, Tomáš
Veber z Jiskry Domaţlice. Vítězkou kategorie ţen se stala
Irena Šádková před Radkou Churaňovou. Na trať
závodu vyběhlo přesně v 15 hodin 84 muţů a 14 ţen, celou
trať zdolalo celkem 83 běţců, z toho 12 ţen. Pořadatelem
půlmaratonu byl atletický klub AC Domaţlice, který jako
vţdy připravil i doprovodný program – lidový běh na
3500 m a soutěţ v netradičních atletických disciplinách pro
děti od 8 do 12 let.
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Květen
Pietní akty
k uctění památky padlých ve druhé světové válce a na
počest jejího ukončení před 58 lety se konaly v úterý 6.
května.
9.30 hodin poloţení kytic u Hrobu v dáli na ústředním
hřbitově
10.00 hodin poloţení kytic na ţidovském hřbitově
10.30 poloţení kytic u pomníku obětem nacismu na
Chodském náměstí
11.00 hodin poloţení kytic a věnců u pamětní desky
na radnici, po slavnostní části vystoupil dechový
orchestr základní umělecké školy Liduška řízený
J. Huřťákem

Májová vycházka
I letos připravili domaţličtí turisté na 1. květen
tradiční odpolední prvomájovou vycházku pro rodiče
s dětmi. Start byl mezi půl druhou aţ půl třetí na
parkovišti v Hruškově ulici, cíl byl na Vavřinci.
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Zaregistrovalo se na ní 153 dětí a 58 dospělých, děti při ní
plnily podmínky pro získání figurky toulavého náprstku.

Vítání ptačího zpěvu
V neděli 4. května v 5.30 hodin ráno se v Hanově
parku, před sochou jeho zakladatele Petra Hany, sešli
ochránci a milovníci přírody na 12. ročníku Vítání ptačího
zpěvu. „Vítání“ pořádaly Česká společnost ornitologická a
městský úřad Domaţlice, odbor ţivotního prostředí.
Účastníci si nejen vyslechli první ranní ptačí zpěv, ale
zároveň se seznámili i s ptákem letošního roku, za kterého
je vyhlášen vrabec domácí. Malý vrabčák býval ještě před
20 – 30 léty hojným druhem ve městech i na vesnicích. Na
venkově byl nerozlučným společníkem drůbeţe a jeho
rozčilené čimčarování, kdyţ ho hospodyně proháněly ze
dvora, bylo slyšet široko daleko. Ve městech sídlil ve
dvorech činţáků, v městských parcích, zkrátka – bylo ho
všude plno. Obyčejný rozčepýřený ptáček, hrdina dětských
říkanek, který patřil do našeho ţivota jako samozřejmost.
A najednou není – zejména z měst uţ téměř vymizel. Další
druh, který člověk musí chránit, kdyţ ho předtím svojí
činností téměř vyhubil. I to patří k paradoxům dneška.

Domaţlice ve vedení Sdruţení měst a obcí
Starosta města pan Jan Látka se stal prvním
místopředsedou nově zvoleného vedení Sdruţení měst a obcí
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Plzeňského kraje. Sdruţení vzniklo v roce 1999,
v současné době sdruţuje 124 obcí s 360 000 obyvateli.
Nové vedení si jako svůj hlavní cíl stanovilo zlepšení
komunikace s krajským úřadem.

Přednáška v galerii
Muzeum Chodska ve spolupráci s městskou
knihovnou pořádaly ve čtvrtek 22. května od 17 hodin
v Galerii bratří Špillarů přednášku Mgr. Jiřího
Militského, pracovníka prehistorického oddělení Národního
muzea v Praze, na téma „Keltské mincovnictví“.

Stavba sídla Svědků Jehovových
Za pouhých 9 dní, ve dvou termínech od 30. dubna
do 4. května a od 15. do 16. května postavili členové
církve Svědků Jehovových svůj „Sál Království svědků
Jehovových“ v Masarykově ulici. Na stavební parcele
čp.773/11 stojí od května přízemní zděný objekt. 157 m2
obestavěné plochy obsahuje přednáškový sál s padesáti
místy k sezení, učebnu s knihovnou, vstupní halu a sociální
zázemí. Dům je bezbariérový, má centrální vytápění,
návštěvníkům je k dispozici 13 parkovacích míst. Stavba
stála kolem 3,3 milionů korun, členové církve ji stavěli
svépomocí.
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Nová cestovní kancelář
působí v Domaţlicích ve Školní ulici 108. Cestovní
agentura s názvem Last minute nabízí zájezdy „na poslední
chvíli – last minite“, které jsou proti zájezdům objednaným
ve stanovených termínech prodeje zpravidla o 10 – 30%
levnější. Podle svého propagačního letáčku zastupuje
desítky renomovaných cestovních kanceláří z tuzemska a
z Německa a nabízí jejich sluţby za stejnou cenu, jako
kdyţ si je zákazník objednává přímo u vybrané cestovní
kanceláře.

Nekuřácký penzion
K ubytovacím zařízením, které vyhledávají především
středně nároční turisté, patří také tak zvané penziony
rodinného typu. K těm, které uţ se v našem městě zavedly,
patří nesporně penzion paní Marie Křenové v Kozinově
ulici 271 (proti benzinové pumpě). Penzion má čtyři
dvoulůţkové pokoje s moţností přistýlky, kaţdý s vlastním
WC a sprchou, společenskou místnost s kuchyňkou a
pěknou venkovní terasu.

Zvířecí farma na Vavřinci
Před rokem 1990 byla odborářská zotavovna na
Vavřinečku jedním z nejvyhledávanějších rekreačních míst.
O jeho oblibě svědčí skutečnost z těch let, ţe někteří
rekreanti se sem opětovně vraceli rok co rok. Po roce 1990
hotel s restaurací několikrát změnil majitele a chátral.
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V současnosti je jeho vlastníkem Radek Hušek, bývalý
stráţce krkonošského národního parku. Pan Hušek vlastní
realitní kancelář a právě výtěţek z tohoto podnikání mu
umoţnil vavřinecký hotel koupit. Kolem budovy buduje
malou zvířecí farmu. Zatím jsou zde k vidění lamy, poníci,
pštrosi, rodinka kamerunských koz, koně, ale i zvířata tak
běţná, jako třeba rozvětvená kočičí rodina a psi.
Vavřinecká zvířecí farma je velkým lákadlem pro děti, a
tak se stává oblíbeným cílem víkendových vycházek rodičů
a jejich ratolestí. Ţe většina z nich přinese zvířatům nějaký
dárek – mrkev, tvrdý chleba, jablka, je samozřejmé.
Některé občany města však zvířata v blízkosti
vavřineckého kostelíka pobuřují, povaţují je za jakési
znesvěcení pro zdejší lidi památného místa. Většina však
uznává, ţe lepší zvířecí farma neţ chátrající neudrţované
objekty a novým obyvatelům Vavřince přeje, aby se jim u
nás líbilo.

Výstava v Galerii
Od 5. května do 20. června vystavují v Galerii bratří
Špillarů Pavel a Martin Slačíkové své barevné
velkoformátové digitální fotografie z mistrovství světa
v rallye. Výstavu uvedl na vernisáţi, konané 5. května v 17
hodin, vedoucí galerie Václav Sika, v hudebním programu
vystoupili Kamil Jindřich a Josef Kuneš.
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Obnovená tradice ponocného
Tradici domaţlických ponocných se rozhodlo obnovit
domaţlické městské kulturní středisko. Ještě do poloviny
šedesátých let minulého století (do r. 1966) mělo město
svého ponocného, i kdyţ uţ od předválečných let ponocný
pouze doplňoval historické kulisy města. Po uvedeném roce
se ponocný na domaţlickém náměstí objevoval pouze při
zvláštních příleţitostech, jakými byly například Chodské
slavnosti, jako turistická atrakce. Nejznámějšími
domaţlickými „příleţitostnými“ ponocnými byli po roce
1966 pánové Jírovec, Josef Šmíd a Antonín Konrády.
První z nich zastával kolem roku 1967 i funkci pověţného
a do dějin města vstoupil svými originálními
vyprávěnkami, kterými obšťastňoval důvěřivé návštěvníky
věţe - k nejznámějším patřil příběh, jak za mimořádně
jasných dní můţe člověk z domaţlické hlásky zahlédnout i
slovenské Tatry. Od padesátých let minulého století
provázela ponocného ještě jedna zvláštnost – oficiálně
musely být z ponocenského zpěvu vypuštěny verše, které
prý „propagovaly náboţenství“. A tak i na mnohých
suvenýrech z té doby s vyobrazením domaţlického
ponocného – pohlednice, vypalované talíře, dárková alba
na fotografie a jiné předměty – je text tradičního
ponocenského zpěvu o jedno čtyřverší chudší:
Chval kaţdý duch Otce, Syna,
Boha Ducha, Hospodina.
Odbila (devátá, desátá atd.) hodina.
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Vypouštělo se: Sláva Otci nebeskému,
i jeho Synu milému,
téţ i Duchu svatému,
zdrávas Maria.
Opatrujte světlo, oheň,
ať není ţádnému škoden.
Odpočívejte s Pánem Bohem.
Zdrávas Maria. (Poslední řádka závěru se někdy opět
vypouštěla)

Zmíněné „nařízení“ se ovšem dodrţovalo jen volně,
obvykle tak, jak se měnila politická situace v zemi – kdyţ
přituhovalo, verš, který zněl některým „rozhodujícím uším“
nelibě, ze zpěvu zmizel, jen se situace trochu uvolnila, zase
se vrátil.
Nový domaţlický ponocný, kostelník zdejší
římskokatolické farnosti pan Roman Holub, vyšel na svoji
první ponocenskou obchůzku v sobotu 17. května v 9 hodin
večer. Na náměstí na něj čekalo několik desítek lidí, kteří si
ponocenskou premiéru nechtěli nechat ujít. A všem se moc
líbila. Oblečení má zatím pan Holub vypůjčené z Muzea
Chodska, uţ brzy ale bude mít svoji vlastní tradiční
ponocenskou uniformu, kterou mu městské kulturní
středisko nechalo ušít. S ponocným se budeme na
domaţlickém náměstí setkávat po celou turistickou sezónu
kaţdou sobotu vţdy v 9, 10 a 11 hodin večer, chodit bude i
o Vánocích.
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40 let TJ Start
Jubilejním 40. ročníkem, tradičních jezdeckých
závodů Cena Chodska, oslavili domaţličtí milovníci
jezdeckého sportu i čtyřicet let trvání jezdecké jednoty TJ
Start Domaţlice. Iniciátorem jejího vzniku byl domaţlický
veterinář MVDr. Jiří Rojt s partou zdejších nadšenců
nestejného věku, ale se stejnou láskou ke koním. Jezdecký
oddíl zaloţili domaţličtí „koníčkáři“, jak se jim ve městě
dobromyslně říkalo, v roce 1963 a ve stejném roce
uspořádali i první závody. Pro propagaci TJ Start udělal
velký kus práce známý domaţlický fotograf pan Příbek,
stálý spolupracovník regionálního tisku. Na úplném
počátku působila jednota jako součást Sokola Zahořany.
Uţ po dvou létech, v roce 1965, se ale osamostatnila jako
jednooborová Tělovýchovná jednota Start Domaţlice.
V té době také začala budovat svůj areál pod Vavřincem:
závodiště, stáje, klubovny, stodoly. Výstavba areálu, který
si koníčkáři postavili vlastními silami, skončila v roce 1971.
Vlastními silami také členové jednoty pečovali a i dnes
pečují o svoje koně. Současným předsedou TJ Start je
veterinář MVDr, František Chromý. Jednota má 55
členů. Dříve mívala aţ 8 koní, nyní pro finanční náročnost
chovu má 4 koně. Veškerý provoz areálu i k tomu potřebné
finanční prostředky si členové zajišťují sami – vlastní prací,
členskými příspěvky i získáváním sponzorů.
Letošního 40. ročníku Ceny Chodska, konaného
v sobotu a v neděli 24. a 25. května se zúčastnilo
čtyřiadevadesát koní ze čtyřiačtyřiceti jezdeckých stájí ze
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všech koutů republiky. Soutěţ zahájili v sobotu ve 13
hodin odpoledne dvě nejlehčí kategorie. Vlastní Cena
Chodska se jela v neděli odpoledne, jejím vítězem se stal
Ondřej Vojta na koni Regent ze stáje Sokol hřebčinec
Písek. Letos poprvé se v rámci závodů uskutečnil
Memorial MVDr. Jiřího Rojta loni zesnulého
spoluzakladatele oddílu.

Cvičení pro dvojčata
Cvičební hodiny pro maminky s dětmi předškolního
věku připravuje cvičitelka domaţlického Sokola paní
Jaroslava Kaucká uţ několik let. Letos domaţlický Sokol
oblíbené cvičební hodiny pro předškoláčky rozšířil o
zvláštní cvičení pro dvojčata. Těch je totiţ v Domaţlicích
v této době uţ tolik, ţe cvičební hodinu naplní. I cvičení
pro dvojčata má příznivý ohlas, dětem se líbí a chodí na ně
rády. Cvičitelkou je také paní J. Kaucká

Něco pro šikovné ruce
Kurz ubrouskové techniky připravily na 25. května
prodejna HOPO H + H ing. Aleny Herbrikové,
Muzeum Chodska a Hobby Kohout Plzeň.

Oslavy Dětského dne
uspořádala domaţlická radnice v horní části náměstí
Míru letos uţ v předvečer tohoto dětského svátku, tedy 30.
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května. Pro malé oslavence byly jako obvykle připraveny
soutěţe, kolotoč, houpačky skákadla a od 14.30 diskotéka
Radia KISS PROTON. V rámci dětského dne děti také
vybíraly jméno pro budoucího maskota Chodského
pohádkového království – tetřeva, kterého pojmenovaly
Matěj.

Divadla a koncerty:
Pořadatel městské kulturní středisko ve velkém sále MKS
v 19.30 hod.:
čtvrtek 15. května
4. abonentní koncert – Klavírní recitál Jitky Čechové.
Program: Beethoven, Janáček, Smetana
čtvrtek 29. května
5. abonentní koncert – Linda Healy – Steck (USA),
zpěv, Štěpánka Kutmanová, violoncello, Eduard Spáčil,
klavír. Program: G. F. Händel, W. A. Mozart, A.
Dvořák, L. Bernstein, W. Schulze, H. Neuman, K. A.
Hueber, B. Martinů, R. Strauss.
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Červen
Ţeny jako staroţitnost?
Malostranské staroţitnictví z Prahy nakupovalo 18.
června v salónku Chodského hradu staroţitnosti a
sběratelské kuriozity. Seznam předmětů, o které měli
nákupčí zájem, byl bohatý: počínaje starými pohlednicemi
a přáními, přes biţuterii, hodiny a hodinky, fotoaparáty,
staré hračky, porcelán, sklo, stříbro, mince a medaile,
stolní a kuchyňské nádobí aţ k obrazům a sochám. Jedna
poloţka se ale běţnému staroţitnickému sortimentu trochu
vymykala. Pod zvýrazněným nápisem „zvláštní nabídka“
se zájemce dočetl, ţe staroţitnictví vykupuje i fotografie ţen
– akty a poloakty za 100 korun českých kus. Zájemců
o tento druh „staroţitností“ je prý stále dost.

Hasiči slaňovali věţ
Den s Policií ČR se konal ve čtvrtek 19. července na
domaţlickém hlavním náměstí. Policisté na něm představili
svoji zásahovou techniku – auta, motocykly, vybavení. Ke
spoluúčasti pozvali domaţlické profesionální hasiče, a ti se
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skutečně „vytáhli“. Z malého okénka pod ochozem věţe se
po laně spouštěli dolů na náměstí. Slaňování věţe mělo
ukázat jak záchranu lidských ţivotů z výšek, tak také
v hloubkách (propastech a podobně). Všichni přihlíţející,
mezi kterými samozřejmě převládaly děti, byli výkony
domaţlických hasičů nadšeni. Ono sjet po laně
z šestapadesátimetrové výšky – to uţ je opravdu
zaznamenání hodný výkon, který zatím v Domaţlicích
předváděli jen profesionální artisté – provazolezci.

Další obnovená tradice
Uţ několik let, vţdy v neděli po svátku Těla a krve
Páně, zdobí domaţlické náměstí čtyři oltáře jednotlivých
obcí domaţlické římskokatolické farnosti. Lidové označení
pro katolickou slavnost Těla a krve Páně, která připadá
na druhý čtvrtek po svatodušních svátcích, je Boţí tělo.
Tento svátek slaví římští katolíci na památku ustanovení
svátosti oltářní. Kořeny tradice Boţího těla sahají aţ do
13. století. Velké boţítělové slavnosti se konaly v baroku,
které si vůbec v duchovním ţivotě potrpělo na oslňující
nádheru, procesí, poutě. V Domaţlicích se Boţí tělo
slavívalo kaţdoročně s velkou okázalostí. Na náměstí stály
čtyři oltáře z březového listí, s obrazy, soškami,
brokátovými a hedvábnými závěsy. Průvod věřících vyšel
z kostela, obešel náměstí, zastavil se u kaţdého oltáře, kde
se přečetlo vţdy z jednoho ze čtyř evangelií (Matouš,
Marek, Lukáš a Jan) ustanovení o svátosti oltářní, věřící
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se pomodlili a dostalo se jim poţehnání. V průvodu před
baldachýnem, pod kterým šel kněz s monstrancí, šly děti.
Malé holčičky, ustrojené do bílých šatiček nebo do
chodských krojů, s věnečky z květin na hlavách, nesly
košíčky s natrhanými okvětními lístky nejčastěji pivoněk a
růţí, které rozhazovaly kolem sebe – symbolicky tak
zdobily cestu Páně, jako to za Kristových dob bývalo
zvykem ve staré Judei. Mít u svého domu oltář, byla
veliká čest, proto se domaţličtí měšťané ve stavění oltářů
kaţdoročně střídali a kaţdý si dával záleţet, aby ten jeho
byl co nejlepší, či, řečeno moderně – aby přetrumfl souseda.
Průvody po náměstí skončily na počátku padesátých let
minulého století, kdy byly církevní slavnosti odkázány
pouze do prostor kostelů. Hned po sametové revoluci,
v roce 1990, poţádali domaţličtí věřící místně příslušné
biskupství, tehdy ještě Biskupství českobudějovické,
o souhlas s obnovou tradice boţítělových průvodů.
Biskupství tenkrát souhlas nedalo. Vypukl kvůli tomu spor,
který měl dokonce za následek přeloţení zdejšího kaplana
pátera Weise z Domaţlic na jinou farnost. Nicméně později
se tradice přece jen obnovila. Letos se Boţí tělo konalo
v neděli 23. června. Jako vţdy to byla pro přihlíţející
hezká podívaná. Zaráţející na této obnovené tradici je ale
skutečnost, ţe mnoho účastníků procesí, jak jsem se dotazy
sama přesvědčila, na Boţí tělo sice jde, ale co slaví a proč
to slaví, při tom nevědí. Jako tolik věcí v našem ţivotě i
tato slavnost tak slouţí spíše jako pastva pro oči neţ
k povzbuzení a zušlechtění duše.
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Domaţlice v kresbách Jana Paroubka
Tak se jmenuje útlá kníţečka, formátu A4, kterou
vydalo Město Domaţlice ve spolupráci s rodinou
Paroubkovou. Paroubkovy kresby jsou nejen půvabné,
ale mají i velkou dokumentární hodnotu. Malíř na nich
zachytil romantická domaţlická zákoutí z přelomu 19. a
20. století, tedy místa, která dnes uţ dávno neexistují.
58 kreseb Jana Paroubka proto jistě potěší srdce kaţdého
milovníka starých Domaţlic. Zájemci si ji budou moci po
prvé koupit o letošních Chodských slavnostech za rovných
100 korun.

Výstava ve vestibulu knihovny
Fotografie a dekory porcelánu – výstavka z díla
Petry Michalcové ze Stoda.

Výstava v galerii
Od 25. června do 31. srpna vystavoval v Galerii
bratří Špillarů svoje obrazy Viktor Karlík. Na vernisáţi,
která se konala 25. června v 17 hodin, přiblíţil přítomným
Karlíkovo dílo ředitel Galerie Klenová Mgr. Marcel
Fišer.
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Koncert základní umělecké školy
V pondělí 2. června uspořádala zdejší základní
umělecká škola v Rajské zahradě kláštera augustiniánů
„Večer hudby“. Na pódiu, ze kterého zněla hudba našich i
světových mistrů, se představili učitelé školy a dětský
pěvecký sbor ZUŠ.

Koncert v letním kině
V pátek 20. června v 19.30 se v letním koně
uskutečnil country koncert Tomáše Linky a skupiny Přímá
linka. Koncert nazvaný „Vzpomínka na Michala
Tučného“ přilákal do letního kina několik set milovníků
country.

Nová Česká píseň
koncertovala ve čtvrtek 26. června od půl osmé na
schodech domaţlické radnice. Pod taktovkou Zdeňka
Vimra, sbormistra opery Divadla Josefa Kajetána Tyla
v Plzni, zazněly skladby pro sborový zpěv známých
autorů i úpravy lidových písní.

Divadla a koncerty:
Pořadatel městské kulturní středisko ve velkém sále MKS
v 19.30 hod.:
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pátek 27. června v 18 hodin
„Přivítejte prázdniny s Dádou Patrasovou“

Chodský pohár v chůzi
V neděli 26. června uspořádali členové SK BAS
Babylon v Domaţlicích jubilejní 5. ročník Chodského
poháru v chůzi. Start a cíl byl na parkovišti u mostu na
křiţovatce ulic Hruškovy a Elišky Krásnohorské (jak se
v Domaţlicích stále říká u bývalého Svazarmu).
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Červenec
Kam s nimi?
Obdoba Nerudovského „kam s ním“ se netýká věcí
nepotřebných, ale bytostí ţivých, a přece často vyhozených
a odhozených jako ten nerudovský slamník, bytostí,
dokonce označovaných za nejlepší přátele člověka, totiţ
psů. Stane se, samozřejmě, ţe se pes ztratí. V tom případě
ho ale většinou „páníček“ hledá a udělá všechno pro to,
aby ho také našel. Často nelituje ani peněz a za nalezení
zvířete vypisuje vysoké finanční odměny. Letos v létě se
takhle ztratil na domaţlickém Kavkaze majiteli z Klatov
salašnický pes. Rodina majitele zoufale projíţděla od rána,
kdy se pes zaběhl, aţ do pozdního večera kříţem kráţem
město i jeho okolí a druhý den znovu. Pes se našel aţ třetí
den někde u Trhanova. O těchhle zatoulaných pejscích či
hafanech tedy řeč není, ti mají obvykle štěstí a vrátí se
spokojeně domů. Problémem jsou psi, které člověk nechce,
a tak je jednoduše někde vyhodí nebo přiváţe ke sloupu,
zábradlí nebo ke stromu a zmizí. A takhle odhozených psů
v posledních létech valem přibývá – po celých Čechách,
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situace je prý všude stejná. Psí útulky praskají ve švech,
na další nejsou peníze. Nenajde-li se sponzor – milovník
psů, bývá zabezpečení moţnosti psů přeţít dost sloţité.
Před stejným problémem stojí uţ delší čas i naše město.
Ne, ţe by u nás zrovna pobíhali psi bez pána na kaţdém
rohu, ale najdou se a přibývá jich. A město řeší otázku
kam s nimi. Nejbliţší útulek je v Klatovech, a ten uţ
dávno tak-tak stačí Klatovsku. Koncem června dostali
domaţličtí městští stráţníci alespoň vybavení pro odchyt
toulavých psů. V jednom z oken přízemí radnice udělali
nástěnku, na které zveřejňují fotografie a popis psů pro
případné zájemce. Psi jsou zatím „ubytováni“ ve dvoře
radnice, kde se o ně stará správce budovy. Vybudování
vlastního útulku ale asi město stejně nemine. Nejlepším
řešením by ovšem bylo, kdyby si lidé pořizovali psa a vůbec
jakékoli zvíře s větší odpovědností za to, co dělají.
Vyhazovat zvířata, kdyţ nás omrzí, jako odpadky, je
nelidské a kruté. Nehledě na to, ţe, dovedeno do absurdity,
dnes je to pes nebo třeba onen krokodýl vylovený
z Radbuzy, zítra to mohou být uţ lidé. Ostatně někteří
opuštění staří lidé nebo někteří bezdomovci by mohli
vyprávět.

Cesta zarúbaná
nebo spíše zarostlá - byla, ale nebude. Jaká cesta a
kam? Turistická cesta z Domaţlic na vrch Baldov. Ta
bývala oblíbenou nedělní procházkou Domaţlických. Uţ
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před léty ale zpustla a zarostla tak, ţe se stala
neprůchodnou a kdo se chtěl na Baldov ke kapičce a
památníku dostat, musel jít po poli. Někteří občané města,
pan Jiří Hana, bývalý ředitel muzea či učitelka paní
Řezníčková, například, na zdevastovanou cestu opětovně
upozorňovali. K nápravě snad nebyla vůle, snad čas, snad
uţ památná místa historie našeho kraje tolik netáhnou,
jako dříve. Aţ letos se vyčištění cesty i samotného
Baldova ujal domaţlický Klub českých turistů. V polovině
března vyčistili jeho členové prostranství na samotném
kopci a odkryli tak znovu pohled do kraje. Z cesty vykáceli
prozatím náletové dřeviny, takţe se po ní uţ dá projít.
V dalších měsících pak ukončili její konečnou úpravu. (více
viz v zápisu o činnosti KČT v předchozím oddílu kroniky)

Nové poštovní známky
Mezi poštovními známkami emise Osobnosti, které
letos vydala Česká pošta, se objevily i dvě významné
osobnosti se vztahem k Domaţlicku a Domaţlicím, od
jejichţ narození uplynulo letos 150 let – Josef Thomayer
(1853 – 1927) a Jaroslav Vrchlický (1853 – 1912). Jde
dokonce o dva nerozlučné přátele, jejichţ přátelství,
uzavřené za studentských let na klatovském gymnáziu,
přeţilo všechny ţivotní bouře a skončilo aţ smrtí druhého
z nich. Josef Thomayer, trhanovský rodák, proslulý
internista, univerzitní profesor - zakladatel české lékařské
školy a spisovatel je na známce v hodnotě 8 Kč, Jaroslav
Vrchlický, jeden z nejvýznamnějších českých básníků
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poslední čtvrtiny 19. století, který v dětství proţil několik
let v Domaţlicích a na sklonku svého ţivota se sem vrátil,
je na známce šestikorunové.

Běh Domaţlice – Furth
V červenci se uskutečnil 7. ročník Přeshraničního běhu
Domaţlice – Furth im Wald.
Start byl na náměstí v Domaţlicích u arciděkanského kostela, cíl na náměstí ve Furthu. Letošní
ročník vyhrál Etiopan, ţijící dlouhodobě v Čechách. Druhý
byl Tomáš Veber z Tatranu Chodov a pro třetí místo si
doběhl Milan Śkarda ze Srbic.

117

Srpen
Chodské slavnosti – Vavřinecká pouť
Domaţlice 9. a 10. srpna

Václav Malý

Pořadatelé: Město Domaţlice, Folklorní sdruţení České republiky, Městské
kulturní středisko Domaţlice
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Letošní Chodské slavnosti – Vavřinecká pouť přivedly
opět do Domaţlic stovky návštěvníků, které od pouťových
radovánek neodradila ani tropická vedra. Slavnosti
zahájili v pátek 8. srpna v podvečer šermíři a s nimi
domaţlický starosta Jan Látka, stylově oblečený do
napodobeniny renesančního purkmistrovského šatu. A ţe je
postavy urostlé, docela mu to slušelo. Starostu mezi
rozdováděné šermíře doprovodil městský ponocný Roman
Holub. Aţ do nočních hodin se pak náměstím rozléhal
pokřik po zuby ozbrojených bojovníků, zněly výbuchy
z houfnic a nakonec málem vypukl opravdový poţár, kdyţ
šermíři odpalovali ohňostroj. Poţár by ostatně byl stylový
a plně by odpovídal historii města, však Domaţlice stíhal
aţ do půli devatenáctého století s ţeleznou pravidelností
kaţdých padesát let.
V sobotu zavítali do Domaţlic oficiální hosté – biskup
Msgre Karel Herbst a s ním domaţlický rodák, absolvent
Papeţské církevní akademie, JUDr. Marcel Šmejkal,
který se přijel rozloučit před nástupem do funkce attaché
Apoštolské nunciatury v Tbilisi. Nečekaně se na pouť
přijela podívat ministryně zdravotnictví Marie Součková.
V Muzeu Chodska podepisovala svoji kníţku
chodských pohádek „Pročpohádky“ Marie Majtánová.
Zájemců o podpis se sešlo dost, nechyběli ani sponzoři díky
jejichţ finanční pomoci kníţka mohla vyjít.
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Je dost těţké hodnotit, který ze sobotních programů
byl nejhezčí. Přitaţlivost neztratilo noční dudácké štandrle,
svůj okruh diváků si uţ stačila získat Národní přehlídka
dudáků v parku pod Chodským hradem, kam letos přilákal
v sobotu večer desítky diváků pořad Antonína Konrádyho
Sluníčko zapadá za klencký hory.
Slavnosti mají ovšem ještě jeden typ návštěvníků. Ti
sem nejezdí za folklórními záţitky, ale nakupovat. Je
potěšitelné, ţe letos opět o něco ubylo klasických
vietnamských stánků s oblečením a všelijakým „pelmelem“,
o které o pouti zájem klesá, a ţe stánky uměleckých řemesel
a vůbec řemeslníků jsou k vidění nejen na náměstí, ale uţ i
mezi ostatními stánky. A právě u nich bývá nejvíce ţivo.
Ţivo bylo i na doprovodných výstavách, u kolotočů a,
zejména v noci ze soboty na neděli, ve všech domaţlických
hospodách, hospůdkách, barech a kavárnách
Oficiálním hostem slavností byl ministr financí
Mgr. Bohuslav Sobotka, pod jehoţ záštitou se letošní
slavnosti konaly. Do Domaţlic přijel v neděli dopoledne,
účastnil se přijetí na radnici, prohlédl si trhy a odpoledne
shlédl klenotnicový pořad v letním kině. Spolu
s Bohuslavem Sobotkou se nedělního programu, počínaje
přijetím u starosty města, zúčastnili senátor ing. Petr
Smutný, předseda senátorského klubu ČSSD, zástupci
krajského úřadu, předseda Folklorního sdruţení ČR pan
Pšenica, zástupci partnerských měst Furth im Wald,
Furth bei Göttweig a další hosté.
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Městské kulturní středisko vydalo u příleţitosti
slavností zvláštní číslo Domaţlického zpravodaje
s programem slavností a se zajímavými články z historie
Domaţlic a chodského národopisu.
Zvláštní přílohu „Chodské slavnosti – Vavřinecká
pouť srpen 2003“vydal ke slavnostem i Domaţlický deník.
Mimo podrobného programu slavností najdeme na
třiadvaceti stránkách přílohy pestrý kaleidoskop
národopisu, historie i současnosti. Čtení je to zajímavé a
protoţe je doprovázejí i pěkné fotografie, jistě se líbilo.
Jako městská kronikářka si ale nemohu odpustit
poznámku ke vzpomínce Vladimíra Baiera „Tři
pozoruhodné příhody z někdejších Chodských slavností“.
Vzpomínky si nedělají nárok na úplnou přesnost, přes to ale
by měly alespoň zhruba odpovídat skutečnosti, zvláště,
kdyţ ještě ţijí pamětníci. Tak třeba vzpomínka, která se
týká vystoupení tehdejšího presidenta Antonína Novotného
na slavnostech v roce 1965. Pomáhala jsem tenkrát
v informační kanceláři slavností, a tak jsem měla moţnost,
celou tu „slávu“ pozorovat na vlastní oči. Vladimír Baier
píše, ţe Novotný řečnil asi hodinu a řeč ukončil, protoţe
lidé začali odcházet. Antonín Novotný skutečně vystoupil
na pódium u brány a začal řečnit, coţ byl, zejména pro
nás, tehdejší mládeţ, šokující záţitek, protoţe řečníkem
rozhodně nebyl. Mluvil ale poměrně krátce, snad 10 – 15
minut. Jeho řeč totiţ ukončil nikoli nezájem přihlíţejících,
ačkoli ten byl také nezpochybnitelný, ale déšť, ke kterému se
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schylovalo od rána. Jak začalo pršet, lidé se zvedali a
schovávali se v podloubí. A presidentova ochranka je zase
z podloubí vytlačovala, aby Antonínu Novotnému
prorazila cestu na radnici. Byla to tehdy dost pěkná
strkanice. Jenomţe pánové od ochranky byli postav
hromotluckých, Antonín Novotný byl malý a štíhlý. I
stalo se, ţe se podloubím mezi kupou lidí celkem snadno
protáhl a na radnici dorazil dřív, neţ jeho ochránci, kteří
v davu uvízli. Také vzpomínka na pana Kona,
zpravodaje japonské televize, a skutečnost se trochu
rozcházejí. Panu Konovi, který opravdu neznal česky ani
slovo, jak Vl. Baier píše, totiţ nakonec inspektor kultury
tehdejšího ONV Domaţlice Miroslav Soukup sehnal
tlumočníka do angličtiny, a protoţe tímto tlumočníkem byl
můj vlastní manţel, vím, ţe autorova vzpomínka fakta,
řekněme, mírně stylizuje. Ale anekdotické příhody čtenáře
jistě pobavily a o přesný popis událostí v tomto případě asi
nešlo.
Celkově všichni návštěvníci slavností odjíţděli
spokojeni, a tak pořadatelé mohou být také spokojeni, ţe
opět obstáli na jedničku s hvězdičkou. Častější kritika
padala jen na ceny – u stánků, v pohostinských zařízeních
a v obchodech vůbec. Je tady příšerně draho, mohli jsme
slyšet v obměnách ze všech stran. My, pravda, jsme si uţ
na zdejší ceny zvykli, návštěvníky odjinud však mohou
udivit, ba přímo šokovat. V jednom případě prý
nespokojená návštěvnice tvrdila, ţe takové ceny za kávu a
zákusek nezaplatí ani v centru Prahy. To jsou ovšem
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problémy, které na pořadatelích pouti nezávisí, ani je
nemohou ovlivnit.

Divadelní představení v Rajské zahradě
V sobotu 30. srpna sehrály děti z literárnědramatického odboru Základní umělecké školy
v Domaţlicích na scéně pod širým nebem v Rajské zahradě
augustiniánského kláštera v Domaţlicích divadelní hru
sestavenou na motivy kníţky kdyňského rodáka Zdeňka
Šmída „Dudáci a vlčí hlavy“.

Turistické vzpomínání
Ve dnech 1. – 10. srpna se v prostorách domaţlického
gymnázia konala výstava ke 110. výročí zaloţení odboru
Klubu českých turistů v Domaţlicích. Příprava patnácti
výstavních panelů trvala téměř tři čtvrtě roku. Vernisáţe se
zúčastnil předseda KČT ing. Jan Havelka a další pozvaní
hosté, o kulturní program se jako vţdy u turistických akcí
postaral klenečský muţský sbor Haltravan. Výstavu pak
shlédlo 452 zájemců.
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Čerchov hostil turisty
U příleţitosti 110. výročí zaloţení Klubu českých
turistů (KČT) v Domaţlicích se v sobotu 23. srpna
uskutečnilo na Čerchově 3. mezinárodní setkání turistů.
Zúčastnilo se ho 437 organizovaných turistů z celých Čech
i ze sousedního Bavorska a několik desítek dalších
účastníků. Čestnými hosty setkání byli starosta Domaţlic
Jan Látka, starosta Furth i/W Reinhold Macho,
předseda Klubu českých turistů ing. Jan Havelka a
předseda KČT oblasti Plzeňsko František Moser.
V programu setkání, po jeho oficiální části, vystoupili
muţský pěvecký sbor Haltravan z Klenčí, Domaţlická
dudácká muzika Josefa Kuneše a Chodovanka. Počasí
setkání přálo. Hezký den na Čerchově bude všem jeho
účastníkům připomínat, mimo vzpomínek, pamětní list
s grafikou Josefa Doubka. Se zajištěním akce pomohly
Domaţlické městské lesy, Hasičský záchranný sbor
Domaţlice, obec Klenčí a CB klub Domaţlice. Pro
domaţlické důchodce, kteří by jiţ výstup na Čerchov
nezvládli, zajistil klub dopravu autobusem aţ na vrchol
Čerchova.

Autem najíţdějí na ponocného
Ještě ani jednu celou sezónu nechodí ponocný Roman
Holub po domaţlickém náměstí a uţ se málem
„ponocenství“ vzdal. Všechno začalo tím, ţe v době, kdy
ponocný vykročil na svoji ponůcku, začaly na náměstí
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party výtrţníků rámusit a všelijak pokřikovat. Pak se
k nim přidali výtrţníci motorizovaní a náměstím najednou
v době zpěvu ponocného jezdilo nepřiměřené mnoţství aut.
Nejprve jenom rychle projíţděli, pak houkali, aţ vše
vyvrcholilo tím, ţe řidič jednoho, prý bílého, sportovního
vozu na ponocného najíţděl. A tady uţ šprýmy přestávají.
Je pravdou, ţe co se líbí jedněm, nemusí se líbit druhým a
ţe ponocného jedni obdivují, zatímco druhým je
starodávná strůj a zpěv k smíchu. Výtrţnosti a dokonce
ohroţování ţivota ponocného by však město trpět nemělo.

Almanach tenisového oddílu
Velice pěkně grafický ztvárněný almanach „100 let
tenisu v Domaţlicích, 1903 – 2003“ vydal ke svému
letošnímu stoletému jubileu tenisový oddíl Jiskry
Domaţlice. Přehledně zpracovaná publikace má značnou
vypovídací a dokumentární hodnotu a stane se jistě cenným
pramenem
k dějinám
tělovýchovy
v Domaţlicích.
Almanach, jehoţ jeden exemplář věnovali tenisté i městské
kronice, je přílohou tohoto zápisu.

Horská mše svatá
pořádaná kaţdoročně koncem srpna nebo počátkem
září na Čerchově okresní organizací
Křesťanské a
demokratické unie – Československé strany lidové
v Domaţlicích patří ke tradicím, spontánně vzniklým po
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roce 1989. Ta letošní, uţ dvanáctá, se uskutečnila 31.
srpna v 15 hodin a souţil ji plzeňský biskup Msgre
František Radkovský.

A je rozhodnuto
Domaţlické zastupitelstvo na svém 10. zasedání 27. srpna
definitivně rozhodlo prodat větší část areálu bývalého
domaţlického pivovaru (s výjimkou historické budovy)
k vyuţití pro stavbu obchodního domu a parkoviště.
Oslyšelo tak hlasy oněch občanů, kteří poukazují na fakt,
ţe areál obklopují dvě školy – základní a gymnázium a ţe
by tedy bylo vhodnější vyuţít celé prostranství k bytové
výstavbě, případně k vybudování zimního stadionu nebo
k vysazení parku. O tom, o jak atraktivní pozemky se
jedná, svědčila tuhá bitva, kterou mezi sebou na
zastupitelstvu svedli tři zájemci o koupi, shodou okolností
všechno zástupci velkých obchodních řetězců – LIDL,
InterCora (zastupující Kaufland) a BILLA. Zajímavý byl
vývoj nabídek:
V prvním kole LIDL (v areálu chtěl stavět prodejnu s prý
nejlevnějším zboţím) nabízel dar 500.000 Kč na opravu
kašny, stejnou nabídku předloţil i zástupce firmy Inter
Cora (klasický obchodní dům). BILLA argumentovala tím,
ţe jí stačí malé parkoviště, protoţe prodává z 80%
potraviny a ţe tak bude nejméně zatěţovat své okolí,
zatímco ostatní dva uchazeči, zejména InterCora budou
potřebovat parkoviště veliká. Zastupitelé se v prvním kole
klonili nejvíce k nabídce firmy BILLA. Tu ale přebil
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zástupce InteCory, kdyţ nakonec nabídl cenu 2500 korun
za metr čtvereční plochy a 3 miliony dar městu na jeho
rozvoj. To rozhodlo. Jediný ze zastupitelů, ing. Hrubý,
varoval, ţe obchodní dům s velkým parkovištěm není příliš
vhodný do prostoru mezi školami. Ostatní nabídku
InterCory na výstavbu Kauflandu přijali. Soudě podle
toho, co se povídá ve městě, hodně lidí v Domaţlicích
s rozhodnutím zastupitelů nesouhlasí.

Zemřel Jaroslav Tykal
31. srpna zemřel známý domaţlický výtvarník,
dlouholetý předseda druţstva Chodovia, Jaroslav (Jara)
Tykal. Ještě v dubnu přinesl Týdeník Domaţlicko
rozhovor, který se svým dědečkem vedla jeho vnučka,
Petra Hrádková. Jaroslav Tykal v něm vyjádřil přání,
namalovat ještě spoustu obrazů. Škoda, ţe mu to uţ
nebylo dopřáno.
Jaroslav Tykal se narodil 5. listopadu 1919 na
domaţlickém Bezděkově v čp. 184 (dnes ulice
A. Klášterského). V chudé rodině s osmi dětmi nebylo ani
pomyšlení na výtvarná studia, přes to, ţe chlapec
projevoval od nejútlejšího dětství pozoruhodné výtvarné
nadání. Po ukončení jednoletého učebního kursu byl
obchodním příručím a aranţérem, zkušenosti z tohoto
povolání, stejně jako své výtvarné nadání pak zúročil
právě při řízení Chodovie. Znalosti o malířství, malířských
technikách a o dějinách umění získával z knih, od svých
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domaţlických učitelů Jana Paroubka a Karla Kuneše a
od dalších regionálních malířů. Rozšíření výtvarného
vzdělání mu poskytla Škola kreslení a dekorativního umění
malby akademického malíře Masáka. Plány na výtvarné
studium přerušila válka a totální nasazení v Německu.
Přes to, ţe podle některých znalců výtvarného umění jeho
malba zůstávala stále na poloamatérské úrovni, byl
v šedesátých létech nejţádanějším malířem Domaţlic. Jeho
obrazy zdobily a zdobí mnohé úřady i četné domácnosti,
nejen v Domaţlicích. V Jaroslavu Tykalovi odešel
zapálený milovník Domaţlic a Chodska, který, i kdyţ
v posledních létech svého ţivota ţil v ústraní, se svým dílem
provţdy zapsal do jejich kulturních dějin.
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Září
Stávka škol
Na první den nového školního roku, 1. září, vyhlásili
učitelé základních škol po celém území České republiky
stávku na podporu svých mzdových poţadavků, které uţ
několik let marně vznášejí na ministerstvo školství i na
vládu. Stávku základních škol se rozhodli podpořit i
pedagogové některých středních škol a odborných učilišť.
V Domaţlicích se k základním školám připojily i
gymnázium, Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a
Střední zdravotnická škola v Domaţlicích a základní
umělecká škola. Zdejší učiliště nestávkovalo.

Další tetřevi na Čerchově
Pracovníci Domaţlických městských lesů vypustili
24. září do čerchovských lesů dalších dvacet tetřevů–
hlušců, 12 slepic a 8 kohoutů, které přivezli z německé
Vechty. Populace těchto velkých ptáků, kdysi
v podčerchovských lesích hojná, se začala uţ od třicátých
let minulého století zmenšovat, aţ posléze tetřevi z našeho
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kraje vymizeli úplně. Program návratu tetřeva-hlušce,
který uskutečňují městské lesy, má zatím dobré výsledky.

Tetřev s dudami
Turistickým symbolem regionu, který zaujme asi
především děti, se má stát postavička tetřeva v turistickém
obleku a s dudami, kterému v pátek 30. května na
oslavách Dne dětí Město dětem vybrali jejich malí
návštěvníci jméno Matěj. Tetřev Matěj se tak přiřadí
k turistickému symbolu jiţních Čech, kaprovi Jakubovi.
Oba pocházejí z dílny malíře Jaroslava Kerlese, který
připravuje ještě další podobné postavičky – vydru Alţbětu
pro Ţeleznorudsko, sovu Adélku pro Kraslicko a štiku
Mirku pro Náchodsko. S vyhlášením Chodského
pohádkového království a s jeho maskotem, tetřevem
Matějem, vyslovili na svém zářijovém zasedání souhlas i
domaţličtí zastupitelé. Čas ukáţe, zda nové symboly splní
svoje poslání a přitáhnou k turistice děti a s nimi i jejich
rodiče. Zatím o tom sami turisté dost pochybují.
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Narozeniny Jakuba Blackého
Svoje 88. narozeniny (narozen 6. září 1915) oslavil
pan Jakub Blacký, čestný občan Domaţlic, děkovnou mší
svatou, kterou v sobotu 30. září v podvečer slouţil
v plzeňské meditační zahradě pana Libora Hrušky vikář
plzeňské diecéze P. Adrian Zemek. Slavnosti se zúčastnila
i početná delegace z Domaţlic – starosta města pan Jan
Látka, bývalý přednosta okresního úřadu Mgr. Pavel
Faschingbauer, předseda domaţlického Klubu českých
turistů Petr Matějka a mnozí zdejší členové Konfederace
politických vězňů.

Výstava v galerii
3. září v 17 hodin měla v Galerii bratří Špillarů
vernisáţ výstava „Fotografie 4 k.“ Autory vystavených
fotografií jsou Anna Kocourková, Pavla Kocourková,
Karel Kocourek a Ondřej Kocourek. Výstava trvala do
31. října.

Nové občanské sdruţení
vzniklo na základě iniciativy několika domaţlických
občanů. Klade si za cíl obnovu historické kašny na
domaţlickém náměstí. Jeden z iniciátorů vzniku sdruţení,
zdejší architekt ing. Jan Koptík, předloţil návrh na
kašnu, kterou chtěl věnovat americké armádě, jako dík za
osvobození města. Návrh představuje velice pěknou stavbu,
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která by jistě byla ozdobou kaţdé moderní výstavby. Do
historických kulis domaţlického náměstí, zejména před
barokní kostel s dochovanými prvky gotiky by však nebyla
příliš vhodná, a tak sdruţení posléze rozhodlo navrhnout
rekonstrukci poslední kašny, která před kostelem stála od
roku 1885 do přelomu roku 1939/1940 a ze které se
dochovalo několik fragmentů, uloţených v Muzeu
Chodska. Návrh kašny připravil opět pan ing. arch.
Koptík. Protoţe město prozatím nemá na realizaci
projektu dost finančních prostředků, zaloţilo sdruţení účet,
na který vybírá příspěvky od občanů. Ve výboru sdruţení
zastupují Město Domaţlice místostarosta Pavel Wolf a
radní Stanislav Antoš. Předsedou sdruţení, které se
nazvalo „Společnost pro kašnu“ je Stanislav Antoš.

Obnovené prostory základní hudební školy
Na základě dohody Města Domaţlic a vedení České
provincie Řádu sv. Augustina obdrţelo město Domaţlice
do pronájmu na třicet let celý objekt klášterního konventu
pro potřeby základní umělecké školy (ZUŠ). Podle
podepsané smlouvy činí čisté nájemné za celou dobu
pronájmu 1,5 milionu Kč, náklady na údrţbu za dobu
pronájmu jsou limitovány výší 10 milionů korun, náklady
na stavební úpravy pro provoz ZUŠ jsou 6.497.700 Kč.
Celkem tedy dělají náklady na 30 let necelých 18 milionů
Kč. Přepočteno na roční nájem je to zhruba 600.000
korun za jeden rok, coţ je pro město a jeho kulturní ţivot
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rozhodně dobře vynaloţená investice. Ihned po podpisu
smlouvy začala rekonstrukce celého konventu, který uţ
opravy naléhavě potřeboval. Na přelomu osmdesátých a
devadesátých let minulého století sice částečná oprava
budovy konventu proběhla, ta se však soustředila
především na obnovu střechy a vysprávku krovů, ve druhé
etapě pak na opravu barokního refektáře (s ranně
barokními malbami neznámého autora a s nástropními
malbami Josefa Luxe), jehoţ zdivo v důsledku statické
poruchy hrozilo zborcením. Nové úpravy, se kterými město
začalo hned po podpisu nájemní smlouvy na počátku
tohoto roku, řeší kompletní rekonstrukci všech prostor,
které škola uţívá: rekonstrukci stávajícího nevyhovujícího
sociálního zařízení, rekonstrukci rozvodů elektřiny a vody,
opravu schodiště do prvního patra, nové podlahové krytiny
a malby, plynové topení. Aţ během stavebních prací se pak
objevil alarmující fakt, totiţ výskyt dřevomorky ve stropě
mezi učebnou výtvarné výchovy v přízemí a tanečním sálem
v patře. Rekonstrukce budovy stála město 6,6 milionů
korun. Skončila v červenci, v září pak škola slavnostně
zahájila výuku v nových prostorách. Teď čeká na úpravy
a vyuţití ještě „velká“ klášterní zahrada.

Přestavba „starých“ kasáren
Město Domaţlice spolu s nájemním druţstvem Golem
chystá rekonstrukci starých tereziánských kasáren na
bytový dům. Budova, jedna ze tří jediných empírových
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staveb ve městě, by měla v obvodovém plášti zůstat
zachována v současné podobě. Uvnitř objektu dojde
k přestavbě na luxusní byty o rozloze 45, 65, 80 a 100
m2. Bytů bude 38, kaţdý z nich bude mít v areálu domu i
svoji vlastní garáţ.

Muzeum vzpomíná 120 let své existence
Po celou letní sezónu aţ do 15. října se návštěvníci
Muzea Chodska mohli seznamovat s doklady stodvacetileté
historie muzea, shromáţděnými na výstavě, uspořádané
k tomuto výročí. V roce 1883 vznikl v Domaţlicích
z podnětu učitele Hanuše Věnceslava Tůmy spolek Muzejní
společnost v Domaţlicích, který začal shromaţďovat
předměty do budoucí muzejní expozice. Městská muzea
tehdy ve svých počátcích nemívala profesionály, vše záleţelo
na práci nadšených dobrovolníků. Od té doby vţdy další a
další generace muzejníků přebírají štafetu svých předchůdců
a pečují o muzeum, dnes uţ, pravda, ve větším rozsahu a
na profesionální úrovni.

Koncert v Rajské zahradě
V úterý 2. září se v 19.30 hodin konal v Rajské zahradě
kláštera Augustiniánů koncert Lenky Kozderkové (housle)
a Bronislavy Klahblenové (harfa).
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Divadla a koncerty:
Pořadatel městské kulturní středisko ve velkém sále MKS
v 19.30 hod.:
čtvrtek 18. září
6. abonentní koncert
Lubomír Brabec – kytara
Úterý 23. září
D. L. Coburn: The Gin Game
Pořad Violy Praha, účinkovali Blanka Bohdanová a
Josef Somr.
pátek 26. září
Záskok – divadelní hra Járy Cimrmana v nastudování
Příleţitostného divadla Staňkov.
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Říjen
Literární večer
Městská knihovna Boţeny Němcové a Dům penzion
– byty s pečovatelskou sluţbou v Domaţlicích uskutečnily
16. října od 15.30 v jídelně Penzionu literární pořad
„Román, který jsme zapomněli“, věnovaný dopisovým
dialogům Karolíny Světlé a Jana Nerudy.

Dudáci v Americe
Počátkem října odletěla na měsíční turné po
amerických státech Minnesota a Wisconsin Domaţlická
dudácká muzika Josefa Kuneše ve sloţení muzikanti Josef
Kuneš, Kamil Jindřich, Josef Stočes, Josef Petrţík,
Jaroslav Gabriel, Jan Lstibůrek a zpěvačka Martina
Johánková. Koncertní turné jim zorganizoval majitel
hudebního vydavatelství ve státě Wisconsin, Joel Blahnik,
jehoţ předkové pocházeli z Čech. Kromě folklóru
uskutečnili domaţličtí hudebníci i koncerty klasické hudby a
přednášeli o chodském folklóru.
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Dvanáctiletý chlapec zapálil klášter
V noci ze soboty na neděli 28. září vypukl
v klášterním kostele poţár. Hořel barokní oltář, který
kdosi zapálil tak, ţe jej polil lihem ze dvou lahví, uloţených
na chodbě před sakristií. Poţár likvidovaly tři hasičské
sbory: profesionální a dobrovolní hasiči z Domaţlic a
hasiči z Horšovského Týna. Po druhé hořel klášterní
kostel 18. října, tentokrát byl poţár naštěstí včas
zpozorován, a tak shořel „jen“ jeden okenní rám.
V souvislosti s oběma poţáry se po městě vyrojily všelijaké
divoké fámy, zejména kdyţ učitelé základní umělecké školy
našli v poštovní schránce školy dopis, v němţ kdosi
poţadoval 100.000 korun, jinak ţe bude hořet znovu.
Policisté posléze pachatele vypátrali a nestačili se divit.
Obávaným ţhářem byl teprve dvanáctiletý ţák místní
školy, kterému se prý líbí oheň a rád se dívá na to, jak
hoří. Škodu, způsobenou na oltáři a dvou poškozených
sochách, odhadují odborníci minimálně na půl milionu
korun, majitelé kláštera však s poukazem na to, ţe některé
části cenného barokního oltáře uţ nejdou zachránit, hovoří
o ztrátách daleko větších a z historického hlediska mají
jistě pravdu. Malého pachatele ovšem vzhledem k jeho
věku nelze trestně stíhat.
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Domaţlicím schází přednáškový sál
Kdyţ před devíti lety, v roce 1994, skončila
rekonstrukce západního křídla Chodského hradu, dostala
v něm domaţlická veřejnost do uţívání přednáškový sál
pro 50 – 100 lidí. Sálek to byl pěkný, při prvních akcích,
které v něm proběhly, si jej občané pochvalovali. Pak hrad
vyhořel a po poţáru, při jednání o vyuţití přízemí
západního křídla, začalo vedení města tvrdě prosazovat
restauraci. Na argumenty památkářů i muzejníků, ţe
město zůstane bez přednáškového sálu, který citelně chybí,
měli představitelé města jen jednu odpověď – stačí malý sál
v MKS. Stačil by, kdyby se uţ tehdy nebylo vědělo, ţe
sálek je v podstatě blokován svým napojením na velký sál.
A to ještě kulturní středisko nebylo nuceno vydělávat.
V posledních měsících je však malý sál, mimo vlastní akce
kulturního střediska, téměř permanentně zaplněn různými
prodeji, výprodeji a prezentacemi zboţí všeho druhu, takţe
získat v něm volný termín je nemoţné. Kulturním
zařízením tak k přednáškám zbývá buď Galerie bratří
Špillarů, nebo vstupní hala městské knihovny. V obou
případech jde o malé prostory, kam se pohodlně vejde
sotva 30 lidí. A na přednášky v Domaţlicích chodí lidí
přece jen víc. Oba prostory jsou také špatně větratelné a uţ
několikrát se stalo, ţe někdo musel z akce odejít, protoţe se
mu jednoduše udělalo špatně z těţkého vzduchu. Škoda, ţe
město muselo přednáškový sál obětovat hospodě, kterých je
v Domaţlicích i tak víc neţ dost.
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O reklamě
Domaţlické poštovní schránky denně doslova
přetékají reklamními nabídkami všeho druhu. K
„nejvlezlejším“ patří nabídky prezentací různých výrobků
s pohoštěním a zájezdů s prezentacemi. Návštěva takové
prezentace, byť za sebelákavějších podmínek, je velice často
spojena s nákupem věcí, podle nabízejícího vţdy
„zázračných“, které člověk nakonec vůbec nepotřebuje
nebo, kdyţ je chce pouţívat, ukáţe se, ţe zázračné vůbec
nejsou. I v našem městě se uţ několik lidí takto „spálilo“.
V několika případech podepsali občané, zmámení nabízenou
večeří a dárky smlouvy na koupi věci za mnoho tisíc. Kdyţ
si doma přečetli, co vlastně podepsali a chtěli koupi zrušit,
uţ to nešlo. Prodávající vyhroţují nákladným soudním
sporem, ohánějí se paragrafy a jen člověk ve věci zběhlý
jim dokáţe účinně oponovat. Proto se také tihle kšeftaři ve
větší míře soustřeďují na nejzranitelnější cílové skupiny –
důchodce a sociálně slabší lidi s příslibem čehosi zdarma.
Jindy vábí manţelské páry na dárky a prima zábavu do
restaurací. Svoje nabídky dokonce rozesílají na konkrétní
adresy vytypovaných občanů, kterým sdělují, ţe to či ono
vyhráli, byli vybráni, mají moţnost získat, a tak podobně.
Jindy svoje pozvánky jen tak házejí do schránek. A co ţe
nám nabízeli letos? Tak například:
-„Vyuţijte svou šanci. Přijďte a budete nadšeni!
Dnes zdarma pro vás dvě chutná teplá jídla pro kaţdý
manţelský pár.“ Dále se dozvídáte, ţe kaţdý manţelský
pár obdrţí jako poděkování „tyto super dárky“, podle
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vyobrazení patrně nějakou firmou vyhozené jako totální
šmejd. To vše v akci v restauraci U Votavů. Kdo vás to
do restaurace láká a co od vás bude vlastně chtít, se
z letáčku nedozvíte.
- „Jarní výlet do Karlových Varů. Cenová bomba
pouze 129,90 Kč včetně dárku“ a samozřejmě „reklamní
prezentace s moţností výtečného oběda“. Jak si tu
„moţnost oběda“ cestovka Huber-Reisen, Horňátecká,
Praha 8 představuje, zůstává poněkud záhadné.
Svatá
Hora
u
Příbrami,
jedno
z nejnavštěvovanějších poutních míst v Čechách. Pro dámy
froté prostěradlo zdarma, pro pány zahradní gril zdarma a
navíc překvapení pro kaţdý manţelský pár. Máme pro vás
připravenou jedinečnou prezentaci nových výrobků, které
zavádíme na český trh. Pojeďte si s námi pro své dárky.
Dnes výjimečně za pouhých 129 Kč. Parapo a.s.,
Tovární 3, Svitavy.“
- Společnost Bremi Ca s. r. o. nabízí za 119 Kč
zájezd na zámek Kynţvart. Dárkům říká bonus, pro pány
je to sada steakových noţů či sada nerezových misek, pro
dámy manikúra. To vše velkým zvýrazněným písmem.
Společnost ani nehlásí obvyklou prezentaci. Zato pod
textem se krčí tak droboučkým písmem, ţe je i normálně
vidící člověk přečte, jak mi několik lidí potvrdilo, jen
obtíţně: „Vyplněním této přihlášky potvrzuji, ţe v souladu
se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
souhlasím s pouţíváním uvedených osobních údajů, a to
výhradně pro potřeby společnosti Bremi Ca s. r. o.
Společnost Bremi Ca je oprávněna vyuţívat tyto údaje ke
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své činnosti a k propagaci vlastních sluţeb.“ Tak, a víme
co společnost chce – k čemu to chce, je velkou neznámou.
To společnosti Euro Bak z Liberce, Aesculab Reisen
z Kralup nad Vltavou a Beck z Klecan alespoň otevřeně
přiznávají, ţe jejich zájezdy na Orlík, Blatnou a dokonce
na Slovensko jsou spojeny s prezentacemi nových výrobků.
Tohle je jen pár ukázek z mnoha, kterými nás denně
obšťastňují podnikatelé i podnikavci. A druhá skupina
nabídek? O té píšeme v zápisech snad kaţdý rok uţ
hezkých pár let. Jsou to různé výprodeje a prodeje
„nového“ zboţí. Letos se s nabídkami doslova roztrhl
pytel:
Prodejní akce nového zboţí – textil,
spotřební zboţí, drogerie, pantofle, vše od 39,v městském kulturním středisku
Totéţ v discoklubu Fontána
Přivítejte jaro s námi. Prodej zcela
nového, ojedinělého jarního a letního zboţí
Velký výprodej nového textilu a obuvi
Velký výprodej obuvi
To musíte vidět! Prodejní trhy nového
textilu, obuvi a spotřebního zboţí jaro – léto 2003
Prodejní akce nového zboţí – textil,
spotřební zboţí – drogerie – pantofle. Vše od 19 Kč
Prodej nového zboţí. Vše za 19 – 59.
Výprodej skladových zásob

145

Ono to tak nevypadá, kdyţ přicházejí letáčky
jednotlivě, kdyţ je ale dáte na jednu kupu, nepřestanete
se divit. Rok za rokem se vyrábí nové zboţí, aby šlo
hned do výprodeje za zlevněnou cenu. Nevím, kolik těch
výprodejů ve skutečnosti v Domaţlicích v tomto roce
bylo, sama jsem jich napočítala přes 200, a to jsem jistě
nezaznamenala všechny. A protoţe to všechno trvá uţ
pár let, zdá se, ţe se zrodilo zcela nové prodejní odvětví,
jakési putovní prodejny, které pendlují od města
k městu, všude nabízejí to samé a počítají s tím, ţe lidé
se vţdycky nechají zlákat. Nechají se, mají to ostatně
v genech, vţdyť po staletí se leccos nakupovalo od
putujících obchodníků. Jen se jim tenkrát říkalo
kramáři.

Výstava ve vestibulu knihovny
Od 15. 10. do 14. 11. „Barevné fotografie přírody“
ing. Vratislava Baštáře

Koncert v kostele
Zdejší pěvecký sbor Čerchovan za doprovodu Plzeňské
filharmonie přednesl pod taktovkou Marka Vorlíčka
v pátek 3. října v 19.30 hodin v arciděkanském kostele
díla Antonína Vivaldiho (Gloria D-dur), W. A. Mozarta
(Symfonie A-dur) a Jana Zacha (Sinfonia A-dur).
Jako vţdy, i tentokrát Čerchovan nezklamal a připravil
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posluchačům, kteří kostel zcela zaplnili, pěkný hudební
záţitek.

Divadla a koncerty:
Pořadatel městské kulturní středisko ve velkém sále MKS
v 19.30 hod.:
pondělí 6. října
zábavný pořad Zdeňka Izera a Petra Freunda „Izerská
padesátka“
pátek 10. října
koncert Plzeňské filharmonie, řízené Jiřím Malátem, se
sólistkou Michiko Otaki (USA) – v programu skladby L.
van Beethovena, F. Chopin a F. MendelsshonaBartholdyho
pátek 16. října
7. abonentní koncert
Martinů Collegium Praga – Lucie Sedláková-Hůlová,
housle, Martin Sedlák, violoncello, Vladimír Strnad,
klavír
pátek 31. října
Marc Camoletti: Láska, sex a ţárlivost
Představení Divadelní společnosti Háta Olgy Ţelenské
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Listopad
Odhalení pamětní desky třetímu odboji
V pátek 14. listopadu odhalili v parku pod Chodským
hradem členové Konfederace politických vězňů České
republiky, Svazu Pomocných technických praporů, senátor
ing. Petr Smutný, zástupci Krajského úřadu v Plzni a
domaţlické radnice, za přítomnosti mnoha pozvaných
starostů měst a obcí regionu pamětní desku třetímu odboji.
Milým hostem slavnosti byla paní MUDr. Naděţda
Kavalírová, předsedkyně ústředí Konfederace politických
vězňů. Výrobu desky uhradilo město Domaţlice, jeho
starosta Jan Látka ve svém vystoupení slíbil, ţe o ni bude
také pečovat. Domaţlická deska je druhým památníkem na
třetí odboj v regionu. Prvním je pomník u Všerub, o jehoţ
postavení se nejvíce zaslouţili především domaţličtí členové
okresní pobočky Konfederace.
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Oslavy výročí zaloţení evangelického sboru
22. listopadu uplynulo 80 let od zaloţení prvního
Farního sboru Českobratrské církve evangelické
v Domaţlicích (22. 11. 1923). Členové domaţlického sboru
si toto jubileum připomněli na společné oslavě sborových
osmdesátin v sobotu a v neděli 25. a 26. října. V sobotu
v 15 hodin se v modlitebně Husova domu shromáţdilo 83
členů a příznivců sboru. Přijeli i bývalí členové, ţijící dnes
mimo Domaţlice, v Praze, Plzni a jinde. U stolu hostí
zaujali místo domaţlický starosta Jan Látka, senior
Západočeského seniorátu Českobratrské církve evangelické
Jan Marván, dva bývalí domaţličtí evangeličtí faráři Jiří
Veber s dcerou Janou, která v Domaţlicích vyrůstala a se
zetěm, a Pavel Fojtů, kterého doprovázela manţelka,
přeštický farář Jan Satke s kurátorem tamního sboru,
kurátorka evangelického sboru ve Kdyni Radka
Zemanová, farářka Československé církve husitské ze
Stoda a farář partnerského sboru z Furth i/W s chotí.
Celý sbor upřímně litoval, ţe se oslav pro těţkou nemoc
nemohl zúčastnit domaţlický farář z let 1936 – 1950,
čestný občan našeho města, profesor Miloš Bič. Domů do
Prahy mu poslali alespoň modlitbu za uzdravení a
vzpomínku.
Starosta Domaţlic Jan Látka, jehoţ účasti na
oslavě si všichni přítomní velice váţili, pozdravil sbor
jménem vedení města Domaţlic. Vyjádřil překvapení,
s kolika známými, o kterých ani nevěděl, ţe jsou
evangelíky, se na oslavě setkává. Sboru pak popřál do
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dalších let vše dobré. Poboţnost, která následovala po
zahájení setkání a vystoupení hostů, vedl senior Jiří
Marván. Po ní vyslechli přítomní koncert hudební skupiny
De profundis, řízené Miloslavem Esterlem, z plzeňského
evangelického Korandova sboru, která přednesla úpravy
starých protestantských chorálů. Po koncertu pak ještě
dlouho do večera besedovali členové sboru o jeho minulosti
i přítomnosti. Vzpomínání nebralo konce, zejména oba
bývalí zdejší faráři museli vyprávět, jak ţili po odchodu
z Domaţlic. Aţ po 22 hodině zhasla světla a účastníci
oslavy odešli domů. Slavnost pak pokračovala nedělní
děkovnou bohosluţbou, společným obědem a odpoledne
koncertem pěveckého sboru evangelíků z Furth i/W. A po
něm uţ následovalo rozloučení a dva milé dny definitivně
skončily. Kéţ by se pohoda a přátelství, které při nich
vládly, daly přenést do ţivota celé naší společnosti.
Oslavy doprovodila malá výstavka knih, která
přítomným představila mimo jiné faksimile prvního vydání
Rohova kancionálu a originály prvních vydání zpěvníku
Valentina Šubara, bible Melantrišky a evangelického
zpěvníku z konce 16. století. Vzácné tisky laskavě zapůjčily
městská knihovna a Muzeum Chodska, které poskytlo i
vitrínu pro jejich vystavení.

150

Z dějin města Domaţlic
Zapomenutá minulost
Jako členku domaţlického evangelického sboru mne sbor poţádal,
abych k jeho letošnímu jubileu sepsala něco o domaţlické
evangelické minulosti. Toto téma dosud nikdo souvisle
nezpracovával. Ve svém kronikářském archivu mám jen jednotlivé
poznámky, které jsem za léta studia domaţlických dějin našla
v nejrůznějších materiálech, především v knihách Amadea
Molnára a Rudolfa Říčana o dějinách Jednoty bratrské, v dílech
Jana Blahoslava, v originálech knih jezuity pátera Václava
Šturma, uchovaných v Muzeu Chodska, v rukopisných
poznámkách děkana Karla Hájka k dějinám Domaţlic,
v některých pramenech k dějinám města – v knize kšatfů, knize
obecních snešení a v jednotlivých listinách, dochovaných
v domaţlickém městském archivu. Vodítkem mi byl také soupis
pramenů a literatury, který sestavil ke svým, ţel nepublikovaným
dějinám Domaţlic profesor František Roubík. Ze všech těchto
útrţků jsem se pokusila sestavit celek, jistě neúplný, který pro
potřeby budoucích badatelů zepisuji i do této kroniky.

Ze zlomkovitých zpráv dochovaných v pozdějších
záznamech vysvítá, ţe ve druhé polovině 14. století se
domaţlická městská rada dostala do sporu s farářem
tehdejšího farního kostela svatého Jakuba o jmenování
učitele městské školy. Spor se táhl roky, jeden
z domaţlických primátorů dokonce kvůli němu upadl do
klatby a byl z církve exkomunikován aţ do doby, neţ učiní
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náleţité pokání. Ani intervence samotného krále Václava
IV, který se dvakrát pokusil znesvářené strany smířit, na
zklidnění svárů nestačila. Navíc ve městě, také po léta,
panovala řevnivost mezi řeholním (augustiniáni) a
světským (městským) klérem, motivovaná ponejvíce snahou
o získání hmotných statků. Roku 1363 se stal kaplanem
v Horšovském Týně, tenkrát ještě českém, Jan Milíč
z Kroměříţe, bývalý praţský kanovník a podkancléř při
císařském dvoře. Ten se pod vlivem kázání Konráda
Waldhausera, kazatele při Týnském kostele v Praze, vzdal
všech světských a církevních důstojenství, aby mohl Čechům
hlásat Slovo Boţí tak, jako Waldhauser Němcům. Ostře
tepal církevní neřády. Jeho slova dolehla z Horšovského
Týna i do Domaţlic. Nelze se proto divit, ţe volání
praţského kazatele Mistra Jana Husa po nápravě poměrů
v církvi i jeho mučednická smrt měly v Domaţlicích
mimořádný ohlas.
Uţ v červenci 1419 jsou mezi účastníky pouti na
Tábor jmenováni četní poutníci z Domaţlic. Mnozí
Domaţličané se do nově vzniklého města Tábora
vystěhovali, jiní odešli se Ţiţkovými polními vojsky,
později s vojskem Prokopa Velikého a po návratu domů
s sebou přinesli tradici husitské zboţnosti, kterou pak
předávali svým dětem a vnukům.
V březnu 1421 se Domaţlice staly členy Táborského
městského svazu (Tábor, Klatovy, Sušice, Horaţďovice,
Písek, Prachatice, Domaţlice). Do bojů stavěly své
vlastní polní vojsko, kterému velel hejtman Jan Řitka
z Bezdědic. 14. srpna 1431 se u Domaţlic odehrála známá
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bitva, ve které husité pod velením Prokopa Velikého
rozprášili V. křiţáckou výpravu, vedenou kardinálem
Julianem Cesarinim.
Po ukončení husitských válek zůstaly Domaţlice, co
se víry týká, plně kališnické. V roce 1478 rozhodli dokonce
domaţličtí měšťané „katolíky z města ven utiskati“
(vyhnat). Od praţské konzistoře za to dostali přísné
napomenutí.
Někdy po roce 1456 uchýlili se z Moravy do jiţních
Čech a odtud přes Vodňany aţ do Domaţlic přívrţenci
kroměříţského kněze Štěpána, kteří pro svoje přesvědčení,
ţe zlý kněz neposvěcuje, byli prohlášeni za pikarty a museli
Moravu opustit. Domaţličtí je zpočátku přijali vlídně,
pomohli jim usadit se ve městě a v jeho okolí. Kdyţ však
noví usedlíci odmítali přijímat Večeři Páně z rukou
„nehodných kněţí“, dal „ouřad domaţlický mnohé z toho
zástupu jakoţ i některé domácí blouznivce schytati a poslati
do Prahy“. Většina zbylých pak z Domaţlic raději odešla
do Klatov, kde našli na čas útočiště a kde se připojili ke
vznikající Jednotě bratrské jako její klatovský a o něco
později janovický sbor.
Jednota zaţila od svého vzniku mnohá protivenství a
nevyhnula se jim ani v západních Čechách, kde navíc
neměla mocné šlechtické ochránce. Roku 1503 byla
z rozhodnutí krále Vladislava Jednota krutě tísněna.
Zástavní pán Chodů, Krištof ze Švamberka, dal toho roku
zajmout a 6. listopadu v Boru u Tachova upálit šest
bratří, čtyři řemeslníky, Matěje Prokopa, ševce, Jana
Šimonovic, tkalce, Bartoloměje Hranovic, bednáře, Jana
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Hrbka, hrnčíře a dva sedláky, bratry Jana a Mikuláše
Nadrybky z Újezda u Domaţlic.
Roku 1515 píše
Bratřím do Domaţlic několikrát z janovického vězení
Bratr Lukáš, těší je a nabádá, aby se „nedali zviklati u
víře“.
Přes všechno pronásledování počet členů Jednoty na
Klatovsku
a
Domaţlicku
rostl.
Také
v
samotných Domaţlicích měla hojně příznivců. Patřil k nim
i zámoţný a vzdělaný měšťan, dlouholetý člen městské
rady, hrnčíř Mikuláš Roh. Jeho syn Jan (* mezi léty
1485-1490 v Domaţlicích, +11. 2. 1547 v Mladé
Boleslavi) se stal kazatelem a později biskupem Jednoty
bratrské. Byl obratným diplomatem, za Bratří vedl
úspěšná jednání s Martinem Lutherem. Podle svědectví
současníků to byl také člověk velmi vtipný, a ačkoli
neučený, ovládal němčinu i další jazyky. „Čech výborný,
kterýţ sobě rovného v jazyku českém a dokonalé jeho
známosti etc. za svého věku neměl, ač jako Livius po
Patavicsku, tak tento po Domazlicsku v jazyku tomto
zatrhal“, napsal o něm jiný významný muţ Jednoty, Jan
Blahoslav. V roce 1541 vydal Jan Roh v Praze u Pavla
Severýna z Kapí Hory, měšťana Starého města
Praţského, třetí vydání bratrského zpěvníku „Písně chval
Boţských, písně duchovní evangelické, znovu přehlédnuté,
zpravené a shromáţděné a také mnohé nově sloţené, gruntu
a základu Písem svatých ke cti a chvále samého jedině
věčného Boha v Trojici blaţené, také ku pomoci a k sluţbě
i k potěšení v pravém křesťanském náboţenství všech
věrných, milujících i národ i jazyk český.“ - Kancionál,
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Janem Rohem sestavený a upravený, nazývaný téţ
„Rohův kancionál“, je nejstarším dochovaným bratrským
kancionálem s notací. Jan Roh upravoval také český
pravopis. V Písních chval Boţských zavedl například
místo do jeho doby pouţívané dvojhlásky uo krouţkované
ů (Buoh – Bůh). Domaţličtí byli tenkrát na svého rodáka
náleţitě pyšní. Svědčí o tom i obliba Rohova kancionálu
ve všech vrstvách městských obyvatel. Jezuita Václav
Šturm, narozený roku 1533 v Horšovském Týně,
dosvědčuje později ve svých polemických spisech proti
Jednotě bratrské a jejím kancionálům, ţe za jeho mládí na
Domaţlicku měli Rohův kancionál všichni chudí i bohatí co
uměli jen trochu číst, ţe z něj zpívali a ţe se podle písní i
modlili.
O rodině Mikuláše Roha nás zpravuje Kšaft
Mikuláše Roha, sepsaný pro váţnou nemoc zůstavitele v
úterý 6. června 1536 a stvrzený v pátek 18. srpna téhoţ
roku. (Závěť je dochována v Knize kšaftů města
Domaţlic). Manţelé Mikuláš a Markéta Rohovi měli
v době sepsání závěti dvě děti, syna Jana a dceru Annu,
provdanou za Václava Vakka. Janovi otec odkazuje „40
kop míšeňských z statku mého a knihy všecky své k tomu
jemu odkazuji, kromě biblí české, kterúţ své manţelce
Markytě odkazuji.“ Poručení manţelce Markétě, která se
mimo odkazů dětem a přátelům, stala univerzální dědičkou
manţelova jmění, aby splatila všechny dluhy do
Norimberku, dokládá čilé obchodní styky, které Mikuláš
Roh v Norimberku vedl. Často tam zajíţděl a snad díky
tomu jeho syn Jan, který otce v dětství na obchodních
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cestách doprovázel, jako jeden z mála představitelů
Jednoty bratrské mluvil německy.
Vlivným příznivcem Jednoty byl slovenský
humanistický básník Ján Sylván (* asi 1493 u Trnavy –
+14. 2. 1573 v Domaţlicích), který se stal domaţlickým
měšťanem sňatkem se zdejší měšťankou. Je autorem
několika desítek duchovních písní, píseň „Spomoziţ mi
z hoře mého“ a dvě další zařadil Jan Roh do svého
kancionálu. Podle uţ zmiňovaného Jana Blahoslava byl
Ján Sylván „básník sice výtečný a vzdělaný, ale piják a
prchlivý časem. Bratřím mnohým dobře jest známý, jako i
mně, ale bratrem nikdy nebyl a býti nemůţe pro opilství a
marnosti“.
V roce 1535 vydal císař Ferdinand I. rozkaz, aby se
Bratří z královských měst vystěhovali ze země. Stěhování
mělo začít nejprve ve třech nejodbojnějších městech –
v Domaţlicích, v Klatovech a ve Vodňanech. Domaţličtí
však panovníkův příkaz nevzali příliš váţně. Mnozí
Bratří ve městě zůstali a domaţlický sbor Jednoty
existoval ještě i tehdy, kdyţ zanikl větší a silnější sbor
janovický. Hůře bylo, kdyţ v roce 1543 do Klatov,
Domaţlic a Stříbra zavítal z Ferdinandova příkazu
nejvyšší dvorní sudí, aby zde hledal bratrské kněze. Bratří
našel všude a ti pak museli pod hrozbou tvrdých sankcí
neposlušným městům do šesti neděl zemi opustit. Ignorovat
císařské nařízení uţ tentokráte nešlo, ale hodně členů zdejší
Jednoty zachránil před stěhováním domaţlický farář
podobojí, který jim vydal vysvědčení o jejich
pravověrnosti. Ještě v roce 1568 dostala domaţlická
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městská rada od praţských místodrţících napomenutí, ţe ve
městě „pikartům posud tuze shovívá a je podporuje.“ Do
Domaţlic tenkrát docházel „posluhovat“ Bratřím bratr
Jakub z Týna nad Vltavou. Bratrské schůzky u jakéhosi
Matouše Babilonského, jejichţ účastníci oblibovali
zejména zpěv bratrských písní z Rohova kancionálu, jsou
v Domaţlicích zaznamenány v roce 1571. Také v tomto
roce zavítal do Domaţlic bratr Jakub z Týna, který mimo
Domaţlic konal noční shromáţdění i v Radonicích.
Ani domaţlická církev podobojí nebyla příliš
nakloněna oficiálnímu staroutrakvistickému směru,
představovanému praţskou konzistoří. Od počátku 16.
století se začala přiklánět spíše k novoutrakvismu,
ovlivněnému německou luterskou školou. Domaţlický
městský písař, bakalář Řehoř Rokycanský, pobyl kolem
roku 1525 půldruhého roku u Martina Luthera a ve městě
pak horlivě šířil jeho učení. Bez ohledu na praţskou
konzistoř jmenovali si Domaţličtí svoje kněţí, kteří měli
blíţe k myšlenkám zanechaným ve městě Jednotou
bratrskou, i kdyţ ne všechno z učení Jednoty přejímali.
Roku 1564 došlo ke sporu mezi domaţlickým měšťanem,
správcem zdejší školy a později městským radním,
bakalářem Martinem Ţateckým a Jednotou bratrskou
o Šamotulský kancionál, který Bratři vydali v roce 1561.
Kancionál se opět nazýval Písně chval boţských a mimo
většiny, ovšem často upravených, písní z Rohova
kancionálu obsahoval 240 nových písní, které odráţely
nové pojetí víry v Jednotě. Kancionál byl dílem Jana
Blahoslava. Martin Ţatecký sepsal „Psaní k jednomu
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bratru z počtu těch, jeţ Valdenskými neb Pikharty
nazývají“ v němţ Šamotulský kancionál nařkl z kacířství.
Jsou prý tam písně bludné a proti Bohu rouhavé. „Psaní“
adresoval bratru Jakubovi z Týna, tehdy správci
venkovských sborů Jednoty, a také je v jedné
z domaţlických krčem přečetl krouţku svých přátel. Zpráva
o tom se z Domaţlic donesla aţ ke starším Jednoty
bratrské. Ty pobouřilo, ţe autor svoji kritiku Bratří
předčítá po krčmách, rozhodli se mu proto odpovědět a
sepsáním odpovědi pověřili Jana Blahoslava, coţ on,
podle vlastních slov „ s čistou chutí udělal, aby za příčinou
toho bakaláře také i jiným některým ústa zacpal“.
Blahoslavova odpověď se Bratřím zdála ovšem příliš
příkrá a kousavá, zvláště proto, ţe Ţateckému „několikráte
lţí nadal a téţ prý jest ne jeden posměšek jemu učiněn“.
Blahoslav se ale hájil: „Ale zdaliţ toho bídný troup
(Ţatecký) nebyl hoden, v takové věci se směle dávaje? A
zvláště pak proto, ţe neměl na tom dosti, kdyţ to psaní
došlo bratra Jakuba, správce těch okolních sborův, ale
mezi sobě rovnými za konvičkami sedaje tím se pochloubal,
a mnohé poboţné a šlechetné lidi těmi svými kacířskými
myšlenkami nakaţovati usiloval, tak ţe se některým zdálo,
ţe on Bratří konečně přemůţe a zahanbí, a ţe mu pak
Bratří na to jeho mizerné psaní nevědí co a neumějí
odpověděti.“
Nedůvěra k Bratřím, jako k rušitelům veřejného
pořádku, ale i v Domaţlicích začala být příčinou jejich
pronásledování. V roce 1576 píše zmiňovaný Bratr Jakub
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z Týna, jak zle se Bratřím v Domaţlicích ţije, jak je jim
„ouzko“.
Od roku 1571 do roku 1583 byl v Domaţlicích
farářem luteránský kněz a spisovatel Valentin Šubar
Landškrounský (* asi v polovině 16. stol. v Landškrouně,
+1593 v Kutné Hoře). V Domaţlicích sepsal zpěvník
„Summy krátké na epištoly a evangelia s písněmi“ a
„Kázání o hrozné kometě“, které vyšlo tiskem v r. 1577.
Téhoţ roku domaţlická městská rada jmenovala Šubara
děkanem. To pobouřilo praţskou konzistoř, které vadilo
hlavně to, ţe si Domaţličtí jmenují děkanem ţenatého
kněze. Domaţličané nejen ţe Šubara obhájili, ale v roce
1581 mu vyměřili, jako děkanovi, značné peněţní i
naturální poţitky. Konzistoř to podnítilo k dalším
stíţnostem, které pokračovaly i po Šubarově odchodu. Tak
v roce 1590 si konzistoř na Domaţlické stěţuje, ţe
„dopouštějí konat náboţenství způsobem kalvínským a
pikartským“ a s kněţími, které jim konzistoř pošle, ţe
jednají hůře neţli pohané a kacíři. Domaţličtí od své
pravdy ustoupit nechtěli, neshody mezi konzistoří a městem
ukončila aţ Bílá hora.
Při exekuci českých stavů na Staroměstském náměstí
21. června 1621 byl mezi sedmadvaceti pány, rytíři a
měšťany jako zástupce Starého města Praţského popraven
oprátkou domaţlický rodák, syn Daniela Vodňanského,
domaţlického primase z let 1570 – 1573, Nathanel
Vodňanský z Uračova.
Období rekatolizace, následující po poráţce českých
stavů na Bílé hoře, se nevyhnulo ani Domaţlicku. Po
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prohraném stavovském povstání odešla před první vlnou
rekatolizace ze země více neţ třetina domaţlických
obyvatel. Mnozí podlehli válečným útrapám, mnozí odešli
později, kdyţ ztratili veškerou naději na změnu poměrů.
Poslední domaţlický nekatolický děkan Matěj Ondřej
Kračovský odešel pro víru do Saska roku 1623 a odnesl
sebou městské matriky. V té době bylo ještě z celkového
počtu obyvatel Domaţlic pouze necelých čtyřiadvacet
procent katolíků. Protoţe někteří nekatolíci trvali na své
víře a nechtěli se obrátit, zaţilo město několik krutých
dragonád: do města přitáhlo vojsko a vojáci se
ubytovávali v domech vzpurných měšťanů. Dragonády
vyvolaly další vlnu odchodů. Někteří emigranti se ještě po
nějaký čas zdrţovali v blízkém okolí města v naději na
návrat. Do roku 1631 se situace ve městě, pokud se víry
týká, patrně příliš nezměnila. Podle zpovědního rejstříku
z tohoto roku se k římskokatolické víře hlásilo z 1010
tehdejších obyvatel Domaţlic pouhých 233 lidí. V srpnu
1631 ţaluje vikář domaţlického augustiniánského kláštera
Jan Chrysostomus plzeňským místodrţitelům, ţe lid je
nepoučitelný a tvrdošíjný, a měšťané ţe jsou ke katolické
víře chladní a jen zdánlivě katoličtí. V roce 1637 však
plzeňští krajští místodrţící hlásí do Prahy, ţe Domaţlice
jsou uţ plně katolické. Poslední zpráva o nekatolících
v Domaţlicích je ze srpna 1641, kdy byli v domaţlickém
vězení drţeni emigranti, kteří přišli do země bez dovolení,
odmítli přemlouvání klatovského jezuity Ondřeje Stredonia,
aby přijali katolickou víru a „zůstali v své bludné
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tvrdošíjnosti“. Od té doby všechny zmínky o nekatolících
ve městě mizí.
Rekatolizace proběhla na Domaţlicku i v jejich širším
okolí se stoprocentní úspěšností. Snad na to mělo vliv
postupné osídlování zdejšího pohraničí německými
katolickými osadníky, které na svoje vylidněná panství
přiváděli noví němečtí majitelé, snad sousedství katolického
Bavorska, snad velká vzdálenost od zahraničních středisek
českých exulantů. Jisté je, ţe kdyţ po dvou stech letech,
v 19. století, přicházeli do Domaţlic čeští historici,
národopisci či literáti, dostávalo se jim na otázky po
nekatolické minulosti kraje jen udivených pohledů a někdy i
rozhořčených odpovědí, ţe Domaţličané a Chodové nikdy
nebyli ţádnými kacíři. Reformační minulost města zmizela
z jeho paměti dokonale. A pro nedostatek původních
pramenů není vlastně příliš známa ani dnes.
(Z v úvodu vypsaných pramenů a literatury zpracovala PhDr.
Věra Závacká, městská kronikářka.)

Nástavba Domu pečovatelské sluţby
Mílovými kroky se blíţí zima, a tak je leckde na
stavbách rušno. Platí to i o nástavbě Domu pečovatelské
sluţby v Břetislavově ulici, která letos začala. V objektu,
který stojí na místě bývalé „Kralovcovic hospody“ vznikne
nástavbou 10 bytových jednotek, bude postaven lůţkový
výtah a u celé budovy bude zateplena vnější obvodová zeď.
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Náklady na tyto změny, včetně nové střechy, jsou
zhruba 11 milionů korun. Z této částky 7 milionů korun
uhradí stát formou nenávratné dotace, 4 miliony zaplatí ze
svého rozpočtu město.

Nabídka motoristům
Společnost BKP Invest s. r. o. Havlíčkova 6,
Domaţlice nabízí domaţlickým motoristům ke koupi garáţe
u prodejny Penny market. Cena jedné garáţe je 150.000
Kč, při zakoupení dvou garáţí najednou zaplatí zákazník
jen 280 000 Kč. Garáţe lze nakupovat na splátky,
případně si je jen pronajmout. Soudě podle masivní
reklamy (kaţdá domaţlická domácnost dostala do své
schránky nabídkový letáček) není asi o garáţe za tuto cenu
aţ takový zájem, jak investor původně předpokládal.

Propagace města
ProfiTravel, měsíčník pro cestovní ruch, věnoval
jednu dvojstranu (stránky 10 – 11) čísla 11/2003 pozvánce
k návštěvě Domaţlicka, rozhovoru s ředitelem Městského
kulturního střediska v Domaţlicích Zdeňkem Peroutkou
o projektu „Chodské pohádkové království“, který by měl
turisty k nám přilákat, a o kulturních a společenských
akcích, připravovaných pro rok 2004.
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Pátrání po J. Bernardovi zatím pokračuje
V loňském roce, 23. března 2002, krátce po oslavě
svých sedmdesátých narozenin, záhadně zmizel domaţlický
občan ing. Jakub Bernard (nar. 10. 1. 1932). Ing.
Bernard odešel toho dne brzy ráno do garáţe pro svoji
Škodovku. Od té doby jako by se po něm země slehla.
Jeho ohořelé auto našla posléze policie v lese na
Tachovsku, po majiteli vozu však pátrá bezvýsledně
podnes. V krajské příloze deníku MF Dnes z 28.
listopadu letošního roku zveřejnili západočeští policisté
fotografie deseti lidí, kteří zmizeli v našem kraji a o kterých
stále nejsou ţádné zprávy. Je mezi nimi i Jakub Bernard.
Podle vyjádření šéfa západočeských policejních pátračů je
však naděje na nalezení nějaké další stopy ve všech deseti
případech mizivá.

Zamykání České studánky
Při zamykání České studánky se turisté sešli 1. listopadu.
Slavnostního uzamčení pramene se opět ujali starosta
Domaţlic Jan Látka a předseda Waldverein Furth Walter
Spiess. Účast byla tentokrát dost slabá, snad díky
nevhodně zvolenému termínu (Den zesnulých), kdy řada
lidí odjíţdí na hřbitovy uctít památku svých drahých.
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Výstava Václava Siky
Vedoucí domaţlické Galerie bratří Špillarů vystavoval
pod názvem „Morfologie přírody“ svoje obrazy v Galerii
Jiřího Trnky v Plzni. Pořadateli výstavy, která trvala
od 5. do 29. listopadu, byly Město Plzeň a Unie
výtvarných umělců Plzeňské oblasti.

Výstava v galerii
6. listopadu měla v Galerii bratří Špillarů vernisáţ
výstava fotografií Ladislava Lešického „Poezie všedního
dne“. Výstavu uvedl vedoucí galerie Václav Sika,
v hudebním programu vystoupili Josef Stočes, klarinet a
Martina Morysková, klavír.
Prvenství domaţlického Reha-centra
Domaţlické Reha – centrum otevřelo 6. listopadu
půjčovnu kompenzačních pomůcek pro tělesné postiţené
občany. Tato půjčovna je první svého druhu v České
republice.

Benefiční koncerty ve prospěch obnovy kašny
Oba domaţlické pěvecké sbory se rozhodly uspořádat
benefiční koncerty ve prospěch získání finančních prostředků
na obnovu kašny na náměstí. V neděli 16. listopadu v 15
hodin se v arciděkanském kostele konal koncert Dívčího
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pěveckého sboru Canzonetta a Komorního orchestru
Domaţlice-Furth i/Wald. V sobotu 22. listopadu vystoupil
v 16 hodin na domaţlické radnici pěvecký sbor Čerchovan,
řízený Markem Vorlíčkem.

Divadla a koncerty:
Pořadatel městské kulturní středisko ve velkém sále MKS
v 19.30 hod.:
čtvrtek 13. listopadu
Arthur Watkyn: Co v detektivce nebylo. Divadelní
představení v rámci předplatného v podání herců praţských
divadelních scén.
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Prosinec
Rozsvícení vánočního stromu
Ve středu 3. prosince se před arciděkanským kostelem po
prvé v předvánočním čase rozsvítil vánoční strom. Spolu
s ním se rozzářily stovky ţárovek vánoční výzdoby
historického jádra města. Téměř šest stovek přítomných
občanů si pak vyslechlo vánoční koncert dětských sborů
domaţlické základní umělecké školy. Malé zpěváky i
ostatní přítomné děti podaroval starosta města Jan Látka
vánočními perníčky, které pro radnici upekly domaţlické
zahrádkářky. Nálada u vánočního stromu byla pravá
vánoční. Kdo přišel, nelitoval.

Výstava v Senátu
Senátor za volební obvod č. 11 Domaţlice –
Klatovy, předseda senátorského klubu sociální demokracie
ing. Petr Smutný uspořádal ve dnech 9. – 22. 12.
v předsálí jednacího sálu Senátu parlamentu ČR výstavu
digitálních fotodokumentů chodovského amatérského
fotografa Ladislava Vogeltanze „Příroda očima Ladislava
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Vogeltanze“. L. Vogeltanz se uţ dlouhou dobu zabývá
fotografováním ţivota přírody, zejména jejích opeřených i
čtvernohých obyvatel. Výstava zaujala především
unikátními záběry fotografovaných zvířat.

Komorník 2003
nezávislé noviny Jaroslava Komory se letos objevily
v poštovních schránkách domaţlických domácností
dvakrát, vţdy po půlroční odmlce. Po počátečním
razantním nástupu do politiky jejich vydavatel svoje
politické aktivity značně omezil, především, jak sám
v úvodníku čísla 1/2003 přiznává, z finančních důvodů.

Křest kníţky pohádek z Chodska
Plzeňská rodačka, s rodinnými vazbami na Chodsko,
spisovatelka ţijící uţ dlouhá léta v Bratislavě, PhDr.
Marie Korandová-Majtánová na svoje západočeské
kořeny nezapomíná a do Plzně a na Chodsko se vrací i
svojí literární tvorbou. Po kníţce Zahrada pod šikmou
věţí, s tématikou čerpanou ze ţivota Domaţlic na sklonku
19. století, vydala další kníţku, věnovanou našemu
regionu, lidové legendy a pohádky z Chodska
„Pročpohádky“. Kníţka lidového vyprávění, doprovázená
půvabnými ilustracemi plzeňského malíře Josefa Jíchy,
neměla lehkou cestu ke čtenářům. Téměř čtyři roky se pro
ni hledal vydavatel nebo alespoň sponzor, který by byl
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ochoten její vydání financovat. Nakonec se úkolu kníţku
vydat ujala paní Vlasta Nosková z Plzně. S neutuchajícím
elánem obcházela a objíţděla Domaţlice a Chodsko,
rozeslala desítky dopisů, aţ se jí podařilo většinu
potřebných finančních prostředků získat. Pročpohádky,
které vyšly u příleţitosti letošních Chodských slavností –
Vavřinecké pouti, kdy je také autorka v Muzeu Chodska
podepisovala, se hned po vyloţení na knihkupecké pulty
staly v našem regionu jednou z nejoblíbenějších kníţek
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roku. U příleţitosti vydání dotisku Pročpohádek se v pátek
12. prosince v 16 hodin konal ve Smetanově síni Studijní
a vědecké knihovny v Plzni jejich křest. Kmotry byli
docent PhDr. Viktor Viktora z Plzně, Mgr. Josef Nejdl,
ředitel Muzea Chodska a Jiří Kapic z Postřekova.

Zemřela Vlasta Paroubková
Ve čtvrtek 11. prosince zemřela paní Vlasta
Paroubková, učitelka a jedna z výrazných postav
domaţlického kulturního dění. Paní Vlasta se narodila 5.
října 1926. Byla jedním z pěti dětí známého domaţlického
učitele, malíře a grafika Jana Paroubka. Vystudovala
domaţlické gymnázium, po něm získala aprobaci k výuce
češtiny a dějepisu a po celý svůj ţivot pak učila děti vnímat
krásu mateřského jazyka a váţit si dějin své země. Patřila
k těm pedagogům, kteří svůj předmět učí nejen slovy, ale
celým srdcem. Proto také na ni její ţáci dodnes s úctou
vzpomínají. Ani po odchodu na odpočinek nezůstala Vlasta
Paroubková mimo městské dění. Spolu se svojí sestrou
Jiřinou, rovněţ učitelkou, pečovala o rozsáhlý výtvarný
odkaz svého tatínka, působila jako vynikající korektorka
různých regionálních publikací, které často opravovala a
upřesňovala nejen po stránce jazykové, ale i faktografické,
zabývala se dějinami našeho města a především – doslova
do poslední chvíle svého ţivota se aktivně věnovala své
velké a dlouholeté lásce, turistice. Kdyţ uţ jí zdravotní
stav nedovolil chodit na turistické vycházky, připravovala
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přednášky, psala propagační texty o Domaţlicích a
Chodsku, připravovala kulturně poznávací texty
k turistickým pochodům. V posledních letech se nejvíce
věnovala popularizaci symbolu Chodska a domaţlických
turistů – Čerchova. Nebála se ani vystoupit proti
názorům, dnes dosti častým, které lásku k rodnému kraji a
zemi povaţují za naivitu a staromilectví, nehodné
postmoderního člověka 21. století. V domaţlickém
kulturním a společenském ţivotě bude paní Vlasta
Paroubková dlouho scházet.
Výbor Klubu českých turistů v Domaţlicích napsal
v závěru svého článku pro Domaţlický deník, věnovaného
Vlastě Paroubkové, hezká slova, která závěrem této
vzpomínky cituji: „ Existuje-li chodské turistické nebe,
rozkládá se určitě mezi Čerchovem a Haltravou a má
centrum nad Výhledy. Z tohoto turistického nebe bude
Vlasta Paroubková se svými turistickými přáteli, kteří ji
na cestě do nenávratna předešli, přísně a spravedlivě
dohlíţet, abychom jimi vytvořenou skvělou tradici
domaţlické turistiky nepromarnili. Tento odkaz je
zavazující pro všechny členy domaţlického Klubu českých
turistů.

Kronikářské bilancování
Městský kronikář dostává kaţdoročně pár desítek
dotazů na všechno moţné, co se kdy ve městě událo. Od
historie města a jeho částí, přes zaloţení jednotného
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zemědělského druţstva (JZD) v Domaţlicích (takový
dotaz skutečně padl a JZD v Domaţlicích také v létech
1949-1950 opravdu existovalo), aţ po hledání údajů
o osobách, které se v Domaţlicích narodily, ţily nebo
zemřely. Také letos jsem vyřizovala 21 takových dotazů.
Zvláštní skupinu tazatelů tvoří studenti, kteří sepisují
ročníkové, bakalářské či magisterské práce. Bývalo na
našich vysokých školách dobrým zvykem, a doufejme, ţe to
ještě někde zvykem zůstalo, ţe student si vyhledával fakta
pro svoji práci sám, z nejrůznější literatury. S tou mu
obvykle poradil vedoucí práce. V poslední době však
zaznamenáváme zajímavý jev – student si jednoduše sepíše
všechno, co potřebuje, a obrátí se na příslušné odborné
pracoviště, na radnici nebo na kronikáře, aby mu fakta
obstarali a dodali, tak říkajíc do domu. Ráda pomohu,
mohu-li a vím-li, ale psát za studenty jejich práce
rozhodně nemíním. Letos jeden takový mladý muţ ţádal
například o údaje o jedné obci. Chtěl mimo jiné historii
obce, údaje o zemědělství, prodeji zboţí, vzdělávání,
zdravotní péči, sociální péči, kultuře, ubytovacích sluţbách
a podobně. Závěrem podotkl, ţe údaje stačí od 19. století.
Ţadateli jsem doporučila literaturu s tím, ţe potřebná fakta
si v ní musí vyhledat sám. Poděkoval, zda byl spokojený,
to nevím. Nebyl ale zdaleka jediný. Jedna studentka
například ţádala podrobné informace o domaţlických
turistických průvodcích a moc se divila, kdyţ jsem ji
odkázala na městskou knihovnu. „To“, povídala, „bych je
ale musela číst (rozuměj průvodce – pozn. kronikářky)“!
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K nejzajímavějším úkolům patří vyhledávání
rodopisných údajů pro lidi, kteří pátrají po svých kořenech.
Letos takové dotazy přišly tři, jeden z Plzně, dva od
krajanů ze Spojených států. Paní z Plzně, dáma kolem
osmdesáti let, hledala na Chodsku svoji příbuznou, kterou
viděla naposledy jako mladé děvče. Znala jen její dívčí
jméno, a jak se u nich říkalo po chalupě. Příbuznou se
najít podařilo a obě paní měly velikou radost z nečekaného
setkání po více neţ půlstoletí. Velmi vzdálené příbuzné první
tazatelky z USA jsme našli na Klatovsku. Poslala jsem jí
adresu, odeslala mi obratem pohled s poděkováním. Zda se
s příbuznými spojila, nevím. Druhý dotaz byl poněkud
zvláštní, tazatel se domníval, ţe je potomkem šlechtického
rodu, který podle něj kdysi sídlil na domaţlickém hradě.
Toho jsem musela zklamat, jak to přijal, nevím také, uţ se
neozval. V tomto pátrání je neocenitelným pomocníkem
kronikáře městská matrika a paní matrikářky na té
domaţlické dělají vţdycky vše moţné i zdánlivě nemoţné,
abychom potřebná data našly. Děkuje-li tedy někdo
městské kronice, dobrá polovina poděkování patří
matrikářkám.
Aţ do července pokračovala spolupráce městské
kroniky s docentem PhDr. Vojtěchem Laštovkou při
získávání podkladů o letcích RAF z Domaţlicka a
o domaţlickém protinacistickém odboji pro knihu, kterou se
dr. Laštovkovi chystá vydat domaţlické muzeum.
Památníku Terezín jsem zpracovávala informace
o zdejším čestném občanovi dr. Miloši Bičovi. Paní Mgr.
Naďa Štulcová ze vzdělávacího oddělení památníku,
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zařadila údaje o profesoru Bičovi do Zpravodaje
Památníku Terezín. V památníku se také dochovalo
několik Bičových kreseb z doby, kdy v něm byl vězněn.
Kresby budou součástí obnovované expozice terezínského
muzea.

Běţec Chodska
Na domaţlické radnici se v pátek 5. prosince uskutečnil
jubilejní dvacátý ročník vyhlašování vítěze atletické soutěţe
o nejlepšího běţce roku. Vítězem – běţcem Chodska 2003
se stal Tomáš Vebr z Tatranu Chodov, nejlepší běţkyní
byla Vendula Fronková z Domaţlic. Vyhlašování letošních
vítězů se v rámci jubilea zúčastnili i všichni vítězové
předchozích ročníků.

Vánoční koncert Meluzínů
Historická kapela Meluzíni přilákala při vánočním
trhu v pátek 19. prosince v půl šesté večer pod vánoční
strom na náměstí početné a nadšené publikum. Meluzíni
nezklamali ani tentokrát a dokázali kolem vánočního
stromy vytvořit atmosféru dobré pohody a úsměvů.

11. chodský vánoční koncert
uspořádali Městské kulturní středisko a Klub přátel
hudby v Domaţlicích v rámci koncertů duchovní hudby
v pondělí 22. prosince od 18 hodin v arciděkanském kostele
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v Domaţlicích.
Účinkovali
Národopisný
z Mrákova a Domaţlická dudácká muzika.

soubor

Muzejní vánoční výstava
Muzeum Chodska připravilo jako vánoční dárek
občanům Domaţlicka výstavu Andělé, amorové a ti druzí.
Na výstavě, která bude přístupná do pátku 16. ledna 2004
si návštěvníci mohou prohlédnout barokní polychromované
a zlacené dřevořezby, ale i mnoho dalších exponátů
s motivem anděla: podmalby, domácí oltáříky, střelecké
terče, porcelán, keramiku, dětské hračky, pohlednice i
betlem. Zajímavostí je 84 výrobků dětí i dospělých,
přihlášených do soutěţe O nej … anděla, kterou muzeum
vyhlásilo v říjnu tohoto roku.

Vánoční koncert Čerchovanu
O druhém svátku vánočním, 26. prosince v 16 hodin
přednesl v klášterním kostele domaţlický pěvecký sbor
Čerchovan Rybovu Českou mši vánoční. Posluchači, kteří
kostel zcela zaplnili, si domů odnášeli nezapomenutelný
vánoční záţitek.
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Divadla a koncerty:
Pořadatel městské kulturní středisko ve velkém sále MKS
v 19.30 hod.:
Úterý 2. prosince
8. abonentní koncert – Vánoční koncert souboru Musica
Bohemica.
Umělecký vedoucí souboru Jaroslav Krček býval ve svých
mladých létech častým hostem v Domaţlicích a na
Chodsku. Lákal ho sem chodský folklór, samozřejmě
především lidové písně a muzika. Spolu s hudebním
skladatelem Zdeňkem Lukášem, redaktorem Plzeňského
rozhlasu Zdeňkem Bláhou a Vladimírem Baierem stáli ve
druhé polovině padesátých let u zrodu Chodských slavností
jako národopisného svátku Chodska i celých západních
Čech. Musica Bohemica do posledního místa vyprodala sál
kulturního střediska a celým svým programem, který se
podle nestárnoucího Jaroslava Krčka nesl v duchu slov
jedné části jeho vánoční mše „Jen láska věčná je a víra,
kdo miluje, ten neumírá“, vytvořila pravou vánoční
atmosféru.
úterý 9. prosince
Vánoční koncert Karla Černocha a Schovanek
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neděle 21. prosince 2003 od 20 hodin
„Přijďte si s námi zazpívat“vánoční písně od renesance,
baroka po současné, ale hlavně koledy, koledy, koledy.
Koncert historické kapely Meluzíni, dívčího sboru
Canzonetta, Domaţlického komorního orchestru pod
taktovkou Václava Cibulky, dětí z Klenčí a z Domaţlic a
sólistů Zdeňky Levorové, Kamila Jindřicha a Mariana
Stadhera.
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Počasí
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V prvních dvou třetinách roku počasí jako kdyby se
dokonale zbláznilo. Prudké střídání teplot, sucha nejhorší
za několik posledních desetiletí, přívalové lijáky, kroupy
jako tenisové míčky, lokální povodně …. Výkyvy počasí
samozřejmě existovaly vţdycky, ale tak prudké a rychlé
nebyly. Snad se příroda po svém způsobu lidem mstí za
nešetrné zacházení. Nebylo by se ostatně čemu divit.

Leden
Počasí začalo vyvádět hned od prvního dne nového
roku. První tři dny roku se teplota pohybovala kolem
nuly. Od soboty 4. ledna do pondělí bylo teplo, aţ + 10 °C.
V úterý 7. ledna vystřídaly teplo mráz a náledí, přes den aţ
–10 °C. Ve čtvrtek 9. ledna se zase trochu oteplilo a přišel
déšť. Napršelo tolik, ţe leckde byly lokální povodně,
protoţe dešťová voda se do promrzlých polí nevsakovala a
stékala po povrchu. Hladina Zubřiny ve městě dost
stoupla, ale povodňového stupně nedosáhla, zato Radbuza
řádila v Horšovském Týně a zaplavila Staňkov. V noci na
pátek 10. ledna přišla vichřice, o víkendu byl mráz.
K zemi se v lednu přiblíţily dvě jasné komety, které
bylo počátkem ledna moţné sledovat jen pouhým okem.
Jedna z nich byla viditelná mezi 17.30 – 18 hodinami nad
severozápadním obzorem a ještě o něco lépe ráno mezi 6 –
6.30 hodinami nad severovýchodním obzorem. Při pohledu
triedrem vypadala jako mírně zamlţená hvězda
s nápadným ohonem. Někteří lidé věří, ţe komety přinášejí
neštěstí, a proto prorokovali nešťastný rok. A nejen
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počasí, ale i světové dění jakoby jim trochu dávaly za
pravdu. Strach z komet je ostatně asi prastarý, kam aţ
lidská paměť sahá. Naše prababičky na to měly dlouhou
kramářskou píseň, která začínala veršem:“Aţ přijde
kometa, bude konec světa, kometa šlehne nás, bude veta po
nás.“ Tak zlý ten letošní rok určitě nebyl, ale, uděláme-li
si další výlet do poezie, můţeme, tentokráte s uznávaným
básníkem, klidně říci: „Bylo to překrásné a bylo toho
dost“.
Po 15. lednu nastoupila mírná zima, denní teploty se
pohybovaly kolem +3 °C aţ –1 °C a pomalu vystoupaly
aţ na +7 °C, v noci se drţely na –2 aţ –3 °C. V noci na
pátek, 24. ledna, napadlo aţ 40 cm sněhu, sníh padal i
následující den a noc (z pátku na sobotu 24. – 25. ledna),
v sobotu ráno byly na silnicích závěje, někde kolabovala
doprava. U nás to tak zlé nebylo, ale podél silnic a
chodníků byly vysoké náspy z odhrnutého sněhu. Sněhová
nadílka byla, k radosti lyţařů a běţkařů, opravdu bohatá.
Ve městě jsme mohli vidět to, co uţ dávno ne - běţkaře,
kteří projeli celé město na běţkách, a to je opravdu
v posledních letech vzácnost. V pondělí 27. ledna teploty
vystoupily nad nulu, celý týden se drţely na +2 aţ +3
stupních, noční mírně pod nulou, sníh postupně odtával.
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Únor
Od pondělí 3. února aţ do neděle 9. února byly
teploty ve dne kolem nuly, zato v noci dvakrát aţ –15 °C.
Občas drobně sněţilo, napadaný sníh se drţel. Před
polovinou února se vrátila silná zima. Ve středu 12. února
ráno bylo –12 stupňů, ve čtvrtek –13 stupňů. V pátek 14.
2. bylo sice přes den kolem nuly, ale večer – 8°C, v sobotu
15. 2. ráno –12 °C. A to u nás bylo ještě tepleji, na
některých místech Čech naměřili meteorologové aţ –28 °C.
Hromady odhrnutého sněhu zmrzly na kost a vytvářely,
zejména podél chodníků, nepříjemné překáţky. Technické
sluţby proto začaly zmrzlý sníh vyváţet mimo město. Od
17. 2. do 20. 2. se teploty drţely přes den kolem nuly,
v noci první dva dny v týdnu bylo –12 °C (17. 2.) a
-14 °C (18. 2.), další dva dny uţ v noci jen –2 °C. Sníh
se stále drţel, na některých místech vytvořil na cestách
ledový krunýř, takţe technické sluţby ho musely stále
z města odváţet. Od čtvrtka 21. února bylo přes den
krásně slunečno, jasno, zdálo se, ţe mrazy polevují, ale v
noci ze soboty na neděli 22. – 23. 2. uţ bylo opět –10 °C.
Koncem února stále leţel sníh, noci mrazivé, -8 °C.
Tohoto roku byl únor celkově chladnější, neţ je desetiletý
normál.
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Březen
Počátek března byl krásně slunečný, sníh uţ téměř
zmizel, kaţdé ráno ale byly mlhy a silné náledí. Denní
teploty +13 °C. 7. března opět padal sníh. 11 a 12. 3.
+15°C, +10°C. 13. a 14. 3. klesly teploty zase k nule,
začal opět padat sníh, ale uţ nevydrţel. První jarní den,
21. března, bylo slunečno, ale chladno, fičel studený vítr,
teplota +7 °C, v neděli 23. března aţ +15, ale ráno zase
mráz, –5 °C. 24. – 29. 3. se počasí opět prudce změnilo.
Bylo slunečno, denní teploty vystoupily na +18 aţ +20 °C,
noci +8 °C. V neděli 30. března přišla odpoledne v 15.25
hodin první jarní bouřka, padaly i kroupy, naštěstí drobné.

Duben
Jako na houpačce, chvíli zima, chvíli horko, tak
začínal duben. Od 2. do 10. dubna v noci mrzlo, přes den
od 1 do 14° nad nulou, ale silný studený vítr, občas
poprchávalo. Od neděle 6. dubna padal sníh, teplota +4 a
méně, nastoupil návrat zimy, podle meteorologů
nejvýraznější za posledních 43 let. V úterý 8. dubna. padal
sníh, v noci mrzlo. Rozkvetlé květiny na zahrádkách,
sněţenky, krokusy, narcisy, tulipány se tak ocitly pod
sněhem a pod sněhem zůstaly aţ do pátku 11. dubna, kdy
přišlo oteplení. 14. – 16. dubna bylo konečně nádherné
jarní počasí + 19 °C. 18. dubna odpoledne se zatáhlo,
19. dubna byla zima, a v neděli 20. 4. opět skokem nahoru
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+19 °C, v pondělí a v úterý +21 stupňů. Podle lékařů jde
o prudké zvraty počasí, se kterými se i zdraví lidé dokáţí
jen těţko vyrovnat. Takovéto výkyvy vyvolávají u lidí
všech věkových kategorií špatnou náladu, podráţděnost,
motání hlavy, deprese. Nemocné, zejména kardiaky,
mohou i zabít.

Květen
Od pondělí 5. května tropická vedra +28 °C, 6.
května překonán rekord z roku 1949, kdy v Klementinu
naměřili 27,6°C. Takto extrémní teploty nejsou pro tyto
dny normální, běţně bývají o 6 – 7°C niţší. Čtvrtek
8. května +31 °C, v pátek (9. 5.) odpoledne „jen“ +22°C,
bouřka, déšť. 15. května se po téměř tropických teplotách
zase vrátila zima, na Šumavě ten den padal sníh. 16.
května bylo polojasno, od 17. května oteplení, teploty 16 –
19 stupňů. Od 19. května do 8. června se teploty stále
drţely kolem +26 °C, jinde dost pršelo, na mnoha místech
byly přívalové deště, nás naštěstí nepostihly.
V sobotu 31. května jsme mohli pozorovat prstencové
zatmění slunce. Uţ ráno vyšlo slunce částečně zastíněné,
jako srpek měsíce, v poledne byl vidět ze sluníčka jen úzký
zářící prstýnek, lemující tmavou plochu uprostřed.
V Domaţlicích jsme toho ovšem moc neviděli, bylo většinou
oblačno. Jinak tento úkaz vidíme, kdyţ jsou slunce, měsíc,
země v jedné přímce. A protoţe měsíc je menší neţ slunce,
zastíní jen jeho část.
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Od úterý 27. května aţ do konce měsíce bylo teplo,
kolem +25 stupňů.

Červen
Od počátku června do 6. 6. teploty stále kolem +26
°C. Časté přívalové deště se nám opět vyhnuly. Odborníci
tvrdí, ţe domaţlickou kotlinu chrání do určité míry
Čerchov. Ne nadarmo naši předkové říkávali Čerchovu
„pták – hlídač“. Čerchov je ovšem vyhaslá sopka a raději
si ani nepředstavovat, co by se stalo s Doma- ţlicemi,
kdyby najednou obţivla …
Od pátku 6. do soboty 14. 6. stále tropická vedra, ve
čtvrtek 12. a v pátek 13. června doprovázená divokými
bouřkami. Nad Domaţlicemi naštěstí nebylo tak zle,
v Plzni a v jiţních Čechách byly ale mnohamilionové
škody. V pátek 13. 6. padaly všude teplotní rekordy, u nás
bylo ve stínu +34 °C. Ve středu 18. 6. se zdálo, ţe vedra
končí, ochladilo se na 19 stupňů, celý den pršelo. Nad
Domaţlicemi se celý den točila bouřka, nejsilnější byla
v poledne, kdy ve městě a v okolí několikrát udeřil blesk.
V pondělí 23. června večer se přehnala nad městem další
bouřka, doprovázená silným větrem. Vítr zlomil jeden
strom v ulici Msgre Staška. 28. června v poledne se
přihnala další silná bouřka s vichřicí, ta řádila zejména
v Klenčí a na Dílech, kde po úderech blesku mělo hodně
domácností vypálené zásuvky elektrického proudu a
poškozené počítače, televize, domovní zvonky. Tyto dny uţ
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byly vysloveně tropické, o půlnoci 30. 6. bylo
v Domaţlicích +20 °C. Pro nezvyklé vedro se ani nedalo
spát.

Červenec
Červenec – to bylo uţ téměř nesnesitelně teplé léto,
teploty stále 25 – 30 stupňů. 21. července opět padaly
teplotní rekordy, v Domaţlicích bylo 34 °C ve stínu.
Nezvykle dlouho trvající vysoké teploty přinesly sucho,
nejhorší za posledních 40 let. A kdyţ uţ začalo pršet,
nebyl to blahodárný déšť, ale pohroma. Tak 22. července,
na Havlíčkobrodsku padaly kroupy velikosti tenisových
míčků, leckde znovu a znovu řádily přívalové deště. 23.
července ve 14.15 hodin se nad Domaţlice stáhly bouřkové
mraky. Vydrţely nad městem celou hodinu a doprovázelo je
nepřetrţité hučení hromu, které prý pamětníkům
připomínalo vzdálenou dělostřeleckou palbu nebo hučení
těţkých bombardérů. Bouřku provázely krátké prudké
přepršky. 25. 7. se ochladilo na +24 °C, po celý den se
střídaly vedro a chladnější chvíle. Ochlazení vydrţelo ale
jen jeden den. V neděli 27. července padl dlouhodobý
teplotní rekord. V Domaţlicích jsme například
zaznamenali +39 °C.
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Srpen
Srpen začal opět ve znamení tropických veder +29
aţ +38 stupňů ve dne, v noci 19 stupňů. Vedra suţovala
celou Evropu, do které proudil ţhavý saharský vzduch. Po
celé Evropě také provázely horka četné poţáry, ve Francii
například nejhorší za posledních 40 let. 4. srpna ve 20 hod
večer jsme na domaţlických teploměrech naměřili +31°C.
Rekordní vedra trvala aţ do poloviny srpna. Padaly další
historické teplotní rekordy. V Praze naměřili ve středu 13.
srpna v 15 hod. průměrnou teplotu 36,8 °C, nejvíce za
posledních 142 let. Absolutní rekord padl ten den
v Kopistech na Mostecku: 38,9°C. Průvodními jevy veder
byly po Evropě spálené lesy, zničená úroda, kolabující lidé.
Horko bylo dokonce i ve Skandinávii. Češi v těchto dnech
obsadili do posledního místečka koupaliště a plovárny. Na
koupališti na Babyloně bylo denně aţ 2000 lidí. Mnohá
koupaliště ale postihl zákaz koupání. Kvůli vedrům a malé
hloubce se totiţ začaly mnoţit sinice. Na Babyloně se lidé
koupali na vlastní nebezpečí, málokdo toho ale dbal. Od
16. srpna se konečně začíná postupně ochlazovat, teploty
„jen“ +28 °C, v noci +8°C. 17. srpna začalo dokonce
trochu pršet, ale brzy přestalo. Od 18. 8. pak teploty
klesají na 22 – 24°C.
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Září
Začátkem září bylo polojasno, občas déšť, denní
teploty mezi +18 aţ +22 °C, v polovině září se mírně
ochladilo, 12. září na +16 °C, ale uţ 19. září jsme na
domaţlických teploměrech zaznamenali opět 25 °C.
Koncem září bylo ještě stále teplo, aţ 22°C. Krásné babí
léto, ale stále velké sucho, které přírodě neprospívá. V září
sice občas sprchlo, ale proti dlouhodobému průměru spadlo
podle měření pouhých 50% normálu sráţek.

Říjen
Říjen začínal stále vysokými teplotami, 3. 10. bylo
v Domaţlicích 23 °C. Pak ale začaly teploty klesat, bylo
deštivo, v období od 7. – do 18. 11. byly teploty vcelku
normální pro říjen +10 aţ +12 °C. V posledním říjnovém
týdnu pak teploty poklesly aţ na +6 °C.

Listopad
Byl deštivý, denní teploty se pohybovaly v rozmezí +
6 aţ + 12 °C. Nejchladněji bylo v tomto měsíci kolem 13.
11., kdy byly přes den jen +2 ° a v noci mírné mrazíky.
Přes to, ţe v tomto měsíci víc pršelo, vláhový deficit stále
trvá.
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Prosinec
Ten, kdo by čekal sníh, by byl zklamán. Na počátku
měsíce bylo ještě +7° C, po 6. prosinci teploty klesly na +3
aţ +4 °C. Několikrát padal sníh s deštěm, či samotný sníh,
naposledy týden před Vánoci, takţe jsme se radovali, ţe se
počasí přece jen snad umoudří a budou bílé Vánoce, ale
marná naděje, počasí bláznilo aţ do konce roku a Štědrý
den byl na blátě.
Rok 2003 byl odborníky na počasí po celé Evropě
označován za extrémní. Příští rok ukáţe, zda šlo o
mimořádný výkyv či, jak soudí někteří vědci, je to začátek
dlouhodobých klimatických změn.
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A tak končí tento rok a my
můţeme jen doufat, ţe ten příští bude pro celý svět i
pro naše město a pro nás všechny rokem příznivým.
PhDr. Věra Závacká
kronikářka
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