KRONIKA MĚSTA
DOMAŽLIC

2011

2

Tento kronikářský zápis za rok 2011 je psán oboustranně na papíru
formátu A4. Má celkem 237 (dvě stě třicet sedm) číslovaných stran a
2 (dvě) strany nečíslované.
Obsah zápisu schválilo zastupitelstva města na svém zasedání
konaném dne 14. listopadu 2011
usnesení č. 809 – e) schvaluje zápis do kroniky města za rok 2011.

Mgr. Karel Štípek

Ing. Miroslav Mach

1. místostarosta

starosta
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kdyby kameny promluvily …
Domažlice - zbytek městského opevnění v jižní „výpadové“ brance

5

6

I. OBYVATELSTVO
MATRIČNÍ ZPRÁVA
V roce 2011 se v Domažlicích narodilo 596 dětí, z toho 310 chlapců a
286 děvčat. Proti roku předchozímu – 2010 – je to o 113 dětí méně.
Domažlickým občankám se narodilo 65 dětí (v roce předchozím to bylo
105 dětí), z toho 33 chlapců a 32 děvčat.
Celkem se matkám, které měly trvalý pobyt v Domažlicích, narodilo
v roce 2011 82 dětí, z toho 42 chlapců a 40 dívek.
Počet dětí, narozených v Domažlicích v posledních pěti létech:
2007
626
2008
806
2009
726
2010
709
2011
596
Snoubenci uzavřeli 83 sňatků, 11 církevních a 72 občanských (v roce
2010 si řekli snoubenci svoje ano 93 krát). Podíl církevních sňatků zůstal stejný
jako před rokem.
V Domažlicích zemřelo 311 osob, z toho 143 mužů a 168 žen. Samo
město Domažlice se rozloučilo s 97 svými občany, se 40 muži a 57 ženami.
Nejčastější křestní jména dětí narozených v roce 2011
ženy:
muži:
Aneta
Jakub
Sára
David
Tereza
Dominik
Daniel

7

Z dívčích jmen, oblíbených v uplynulých létech, se na žebříčku popularity
udržela jen Tereza. Po létech se na přední místo vrátila Aneta.
Stálici mužských jmen, Jana, nahradil letos Jakub. Na přední místa se po
několika létech vrátil David. Dominik a Daniel se v uplynulých létech objevovali
jen zřídka.

POHYB OBYVATELSTVA
K 31. 12. 2011 v Domažlicích trvale žilo
Z toho mužů
žen

10 454 občanů
4 976
5 478

Město oproti roku předchozímu zaznamenalo úbytek 80 občanů.
Počty občanů jednotlivých městských částí:
Týnské předměstí
Hořejší předměstí
Bezděkovské předměstí
Dolejší předměstí
Město (historická část)
Havlovice

4 213 občanů
2 637
2 089
610
741
164 (obyvatel 196)

Mírný úbytek občanů zaznamenala Týnské a Hořejší předměstí, v historickém
jádru, na Dolejším předměstí a v Havlovicích občanů přibylo.
Počet občanů Domažlic za posledních pět let:
rok:
počet občanů
2007
10 631
2008
10 619
2009
10 572
2010
10 534
2011
10 454
Pokles počtu občanů města, byť mírný, se tedy nezastavil ani v roce 2011,
naopak, ve sledovaném období byl nejvyšší.
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Věkové složení občanů v roce 2011
Počet mužů a žen do 50 let věku
od 50 do 60 let věku
od 60 do 70 let
od 70 do 80 let
od 80 do 90 let
od 90 do 100 let
nad 100 let věku

6 290
1 514
1 385
802
407
55
1

Nejstaršímu domažlickému muži je 98 let
Nejstarší ženě je 100 let
Průměrný věk Domažličanů je 41,19 let (v loňském roce to bylo 40,93 let)
Srovnání průměrného věku občanů města za posledních pět let:
Rok:
2007
40,03 let
2008
40,60 let
2009
40,68 let
2010
40,93 let
2011
41,19 let

Cizinci, žijící ve městě:
K 31. 12. 2011 bylo na území města hlášeno k pobytu:
678 cizinců
z toho
373 mužů a
305 žen
Počty cizinců, hlášených ve městě k trvalému i přechodnému pobytu, se ale
měsíc od měsíce mění. K tomu je ještě nutné počítat s tím, že se ve městě
pohybuje patrně několik desítek cizinců i občanů ČR, kteří k pobytu hlášeni
vůbec nejsou.
S cizinci měly Domažlice k 31. 12. 2011

11 132 obyvatel

(Vysvětlení ke statistice: občan = pouze osoba se státním občanstvím ČR,
obyvatel = každý, kdo žije na daném území, bez ohledu na státní občanství)
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Údaje z veřejné databáze Českého statistického úřadu (ČSÚ)
Počet uzavřených sňatků, rozvodů a potratů občanů města Domažlic v létech
1991 – 2011
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

sňatky rozvody potraty
68
54
154
71
47
128
82
63
118
63
62
71
72
53
68
59
43
77
64
47
71
68
29
66
63
34
69
62
31
54
61
32
56
73
31
51
54
41
43
51
32
59
60
29
56
66
32
52
57
29
70
71
36
70
46
41
71
49
24
71
43
58
68

Statistické údaje o příjmech obyvatel Plzeňského kraje a o cenové
hladině základních potravinářských výrobků spotřebitelského koše
Ve veřejné databázi ČSÚ lze dohledat pouze údaje, platné za celý kraj,
které mohou sloužit jen k rámcovému obrázku o příjmech a vydáních jeho
občanů za poslední léta. Co se týká příjmů obyvatelstva, údaje, platné pouze
pro město Domažlice, případně alespoň pro okres, jsou nedostupné a nelze je
získat ani přímo ve městě. Při sledování krajské statistiky je třeba vzít v potaz
rozdíly v příjmech mezi samotným městem Plzní a jednotlivými okresy kraje, i
v rámci těchto okresů. V bývalém okrese Domažlice jsou to například rozdíly
mezi celkem konsolidovaným klasickým Domažlickem (Domažlice + okolní
obce) a Poběžovickem s vysokou mírou nezaměstnanosti a minimem
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pracovních příležitostí. Jde ovšem i o další faktory, které se ve statistice příjmů
promítají jen zčásti nebo vůbec ne, například některé příjmy z práce v zahraničí,
„švarcsystém“ (práce na živnostenský list mající charakter zaměstnaneckého
poměru) a podobné. Uváděné údaje jsou tedy skutečně jen orientační. Viníkem
poklesu příjmů v roce 2011 je patrně probíhající světová krize finanční i
hospodářská.
Co se týče cen základních potravin pak, jak je uvedeno i na jiném místě
tohoto kronikářského zápisu, ceny v Domažlicích se drží spíše při horní hranici
uváděných cen, nezřídka tuto hranici i mírně překračují.

PŘÍJMY OBYVATEL PLZEŇSKÉHO KRAJE
V roce 2006 byl čistý peněžní příjem osoba/rok 127.958 Kč
2007

2008

220 248

222 300 227 939 229 552 232 584

Peněžní příjmy hrubé (Kč/osoba/rok) 149 213

157 429 159 369 170 285 167 586

Peněžní příjmy čisté (Kč/osoba/rok)

131 121 136 444 146 476 144 723

Počet domácností

124 736

2009

2010

2011

CENY ZÁKLADNÍCH POTRAVIN
Průměrné spotřebitelské ceny vybraných potravinářských výrobků platné vždy
v 50. - 51. týdnu roku
Kraj: Plzeňský
rok:
máslo čerstvé 1 kg

2006 2007 2008 2009 2010 2011
87,02 140,49 94,53 108,93 134,27 135,16

vejce slepičí čerstvá 10 ks

23,37 31,37 26,61 26,92 20,61 25,83

kuřata kuchaná celá

48,18 61,06 61,66 53,34 65,27 58,49

vepřová pečeně s kostí

109,86 97,71 106,17 106,30 98,16 104,48

chléb konzumní kmínový 1 kg

15,54 23,69 22,55 17,92 19,59 22,21

konzumní brambory l kg

15,79 10,78 9,72

pšeničná mouka hladká 1 kg

7,91
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9,76

16,75 10,20

11,12 11,28 8,79

10,23 11,68

rok:
rýže loupaná dlouhozrnná 1 kg

2006 2007 2008 2009 2010 2011
20,69 22,63 35,18 35,46 32,12 34,12

těstoviny vaječné 1 kg

26,42 31,13 31,73 32,00 30,71 35,53

mléko polotučné pasterované 1 litr 15,06 18,26 18,07 16,01 16,23 19,12
cukr krystalový 1 kg
jogurt bílý netučný 150 ml

21,81 22,80 20,74 18,34 17,46 24,46
5,77

Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ, kraje
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6,19

6,38

5,72

6,50

6,59

Sčítání lidu, domů a bytů
Proběhlo ve dnech 7. března až 14. dubna v celé České republice. Účast
obyvatel na Sčítání lidu, domů a bytů 2011 byla dána zákonem č. 296/2009 Sb.,
o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 a týkala se všech osob, které se
v rozhodný okamžik, tj. o půlnoci z pátku 25. března na sobotu 26. března 2011,
nacházely na území České republiky. Ve dnech 7. až 26. března roznesli sčítací
komisaři do všech domácností sčítací formuláře: zelený Sčítací list osoby, žlutý
Bytový list pro majitele bytů a oranžový Domovní list pro majitele či správce
domů. Rozhodujícím okamžikem, ke kterému musely být údaje na všech listech
vyplněny, byla půlnoc z 25. na 26. března. Vyplněné sčítací archy bylo možné
odevzdat do 14. dubna buď sčítacím komisařům nebo na kontaktním místě
v budově pošty nebo vyplnit elektronické sčítací formuláře na internetu a
odeslat je on-line. Sčítání bylo ze zákona povinné, ovšem vyvolalo i řadu
negativních reakcí, někteří jeho odpůrci je dokonce označovali za „přežitek
komunismu“. Sčítání lidu ale na našem území začalo už za Marie Terezie, tedy
v polovině 18. století. O sto let později, od poloviny 19. století se konalo už
přibližně ve stejném rozsahu jako nyní, vždy v desetiletých intervalech. Poslední
předválečné sčítání se uskutečnilo v roce 1930, první poválečné v roce 1950.
S definitivními výsledky letošního sčítání se budeme mít možnost seznámit až
zhruba za půldruhého roku.
Na podzim 2010 se ve školách v celé republice uskutečnilo tak zvané
Minisčítání, ve kterém si mohli žáci a studenti zábavnou formou vyzkoušet práci
se statistickými daty a také zjistit, jak jsou tyto údaje užitečné a zajímavé.
Městský úřad Domažlice umožnil občanům vyplnění a odeslání sčítacích
formulářů

elektronickou

cestou

prostřednictvím

bezplatného

přístupu

k veřejnému internetovému připojení v internetové studovně Městské
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knihovny Boženy Němcové ve dnech 26. 3. až 14. 4. Internet byl v této době
občanům přístupný i v sobotu a v neděli, vždy od 10 do 14 hodin.

Předběžné výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011
kategorie Obyvatelstvo
stav k půlnoci z 25. na 26. března

Plzeňský kraj
Vybrané údaje podle obcí – obec Domažlice
Obyvatelstvo celkem
z toho muži
z toho ženy

11 055
5 305
5 750

Věkové složení:
0 – 14 let
15 – 64
65 a více (včetně nezjištěno)

1 542
7 698
1 815

ekonomicky aktivních obyvatel
z toho zaměstnanci

5 508
5 051

počet obydlených domů
počet obydlených bytů

1 473
4 338
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Církve a náboženská sdružení ve městě
Římskokatolická farnost Domažlice
Farář P. Miroslaw Gierga
(Veškeré údaje tohoto zápisu jsou převzaty z jednotlivých článků Farních listů
leden – prosinec/2011, vydávaných Římskokatolickou farností Domažlice a z webových
stránek farnosti.)

Římskokatolická farnost v Domažlicích, mimo pravidelné bohoslužby,
které se konají každý den, organizuje pro svoje farníky celoročně řadu akcí pro
obohacení duchovního i kulturního a společenského života. Na faře mají věřící
k disposici farní knihovnu, konají se zde pravidelné biblické hodiny, živý růženec
mladých, schůzky KMB (skupina rodičů, dětí i svobodných) a mládeže. Pro
komorní společenské akce je k dispozici farní sklípek.
Farnost každoročně organizuje několik poutních bohoslužeb, letos to byla 21.
května pouť u svatého Jana (poutní mše v kostelíku od 17.15 hodin), 18. června
pouť u Baldovské kapličky (od 15 hodin mše svatá), a v září bývalá domažlická
největší měšťanská pouť, pouť Mariánská, v kostele Narození Panny Marie.
V pátek 27. května se domažličtí věřící zúčastnili každoročního poutního setkání
u Panny Marie Loučimské v Nových Kostelích (Neukirchen bei Heilige Blut).
Z Domažlic byl do Nových Kostelů vypraven autobus. Ve dnech 4. – 10. října se
farníci měli možnost zúčastnit poutního zájezdu do San Giuovanni Rotondo.
V neděli 26. června se po první ranní mši konala slavnost Božího Těla
s eucharistickým průvodem.
Pro děti připravila farnost setkání dětí, v neděli 13. února dětský
karneval a jiné akce.
Zejména pro domažlické Orly se stal památným letošní ročník Biskup
Cupu, fotbalového turnaje, pořádaného pod záštitou biskupa plzeňského
Msgre Františka Radkovského. Družstvo dospělých Jednoty Orla Domažlice
v něm obsadilo II. místo.
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Při Tříkrálové sbírce, konané letos v sobotu a v neděli 8. a 9. ledna,
vybrali malí koledníci v samotných Domažlicích, včetně Havlovic, 55 284 Kč.
V celé farnosti Domažlice vybrali koledníci 111 130 Kč (mimo Domažlice:
Nevolice 7 610 Kč, Stráž 7 542 Kč, Havlovice 2 448 Kč, Petrovice 2 930 Kč,
Oprechtice 4 125 Kč, Chrastavice 6 346 Kč, Bořice 7 160 Kč, Česká Kubice
7 953 Kč,

Pasečnice 1 242 Kč, Luženičky 4 932 Kč a Luženice 3 558 Kč).

V neděli 23. ledna od 14 hodin se v kině Čakan konalo setkání účastníků
Tříkrálové sbírky s ředitelem Diecézní charity Plzeň Ing. Jiřím Lodrem. Na
účastníky setkání čekaly i občerstvení a animovaný film.
V domažlických kostelích se také letos konalo několik koncertů (viz oddíl
Kalendárium). V sobotu 8. října proběhl v Domažlicích

13. ročník Setkání

chrámových sborů plzeňské diecéze. Setkání se stalo již tradiční podzimní
hudební akcí. Zahájila je mše svatá od 8.30 hodin v arciděkanském kostele, při
které zazněl gregoriánský chorál v podání plzeňské gregoriánské scholy. Od
13 hodin proběhla v klášterním kostele vlastní přehlídka jednotlivých sborů a
od 17 hodin se pak uskutečnil společný koncert všech účinkujících.
V letošním roce prošel restaurováním portál hlavního vstupu do
arciděkanského kostela, pocházející z 19. století. Restaurátorské práce zajistil
akademický malíř a restaurátor Jaroslav Šindelář z umělecké a restaurátorské
agentury NEGEBU. Větší část nákladů na restaurování v celkové výši 395 000 Kč
uhradilo

Ministerstvo

kultury

ČR

z Programu

regenerace

městských

památkových rezervací a zón, dále přispěly Město Domažlice a římskokatolická
farnost.
Farnost provozuje věž, hlásku, na kterou ročně vystoupí stovky turistů.
Věž je uváděna jako součást arciděkanského kostela, v nejranějším městském
období ovšem ke kostelu nepatřila.
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Turistická známka prodávaná ve věži

Farní CHARITA
Farní Charita je nízkoprahové kontaktní centrum, které poskytuje
základní a částečně odborné sociální poradenství a věnuje se i přímé sociální
práci (podrobnosti o činnosti Charity najde badatel v kronikářských zápisech za
léta 2009 a 2010). Letos rozšířila Charita svoje působení na území našeho
města o azylový dům v Kozinově ulici (viz KALENDÁRIUM).

OREL, jednota Domažlice
Náčelnice Marie Maňasová
Orel je křesťanská sportovní organizace. Dělí se na župy a ty pak na
jednotlivé jednoty. Domažlická jednota patří do Župy Kozinovy. Má 40 členů.
V čele jednoty je starosta, v současné době zastává funkci starostky Marie
Maňasová. Místostarostkou je Anna Černá, sekretářem Ing. Petr Jankovec.
Práci jednoty řídí členové sportovní a kulturní rady.
Rok 2011 zahájili Orlové lednovým dětským maškarním plesem. Do
masek se oblékly i maminky. Průběžně probíhalo cvičení těch nejmenších
s maminkami, pravidelně každý týden cvičili i dospělí. V květnu se členové
jednoty zúčastnili oslav osvobození města. 6. května uspořádali spolu s KDUČSL besídku k svátku matek. V červnu připravili pro děti dětský den na Vavřinci.
Fotbalové družstvo domažlického Orla se zúčastnilo v červnu fotbalového
turnaje Biskup cup. Domažličtí v něm obstáli na výbornou, mezi 12 týmy
obsadili 2. místo.
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Hlavní událostí měsíce srpna je vždy Vavřinecká pouť. Letos se
k Domažlickým přidaly i další jednoty, v sobotu se Orlové zúčastnili slavné mše
svaté na Vavřinečku s prapory tří jednot, v neděli se dvěma. V neděli pouť
navštívil ústřední starosta Orla Ing. Stanislav Juránek, který se zajímal o činnost
zdejší jednoty.
V říjnu vzpomíná domažlický Orel každoročně na svého náčelníka, bratra
Vojtěcha Reta, který byl jako člen Stráže obrany státu (SOS) v roce 1938 zabit
na hranici henleinovci.
8. října organizovali Orlové tradiční pochod Kozinovo krajem. Účast letos
nepříznivě ovlivnilo počasí. Pochodovalo se po třech trasách, pro cyklisty byla
připravena cyklotrasa, pro rodiče s malými dětmi zkrácená trasa.
Zástupci jednoty se zúčastnili vzpomínky na 28. říjen 1918 na hřbitově a
u pomníku Svobody. Rok 2011 uzavřela zdejší jednota mikulášským posezením
s dětmi při hře a malém pohoštění.
(Pro kroniku poskytla paní Marie Maňasová. Upraveno)

Farní sbor Českobratrské církve evangelické (ČCE)
Farář Mgr. Petr Grendel, kurátorka Milena Wolfová
V letošním roce skončilo šestileté funkční období staršovstva sboru.
Volby nového staršovstva proběhly v neděli 11. března na výročním sborovém
shromáždění. Nové sedmičlenné staršovstvo pak na svém prvním zasedání
zvolilo kurátorkou sboru opět Milenu Wolfovou.
Každou neděli se v evangelickém sborovém domě konala pravidelná
nedělní shromáždění. Vždy o čtvrté neděli v měsíci to byla shromáždění
rodinná, při kterých bylo kázání určeno především dětem, které jinak měly při
nedělních bohoslužbách svoji nedělní školu. Starší generace se scházela jednou
týdně ke studiu bible na biblických hodinách, nepravidelně se konaly i biblické
hodiny pro střední generaci. 25. ledna se ve sborovém domě evangelíků
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uskutečnila v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů ekumenická
bohoslužba. Zúčastnilo se jí 75 osob. Kázal kazatel Křesťanského společenství
Pavel Faul, liturgii vedla Lenka Palčovičová, farářka církve československé
husitské, přímluvné modlitby přednesli P. Miroslaw Gierga, farář domažlické
farnosti římskokatolické církve a Petr Grendl, farář evangelického sboru.
Sbor, který měl k 31. prosinci 183 členů, udržoval i v tomto roce
partnerské vztahy s evangelickými sbory v Praze-Libni, v Šumperku a ve Furth
im Waldu. Členové partnerských sborů se vzájemně navštěvují, pěvecký sbor
evangelíků z Furthu vystoupil při několika příležitostech i v Domažlicích.
Pro svoje členy uspořádal sbor cyklistický výlet a sborový výlet na
Modravu.

Účastníci sborového výletu na Modravu

foto Pavel Voldán

Ve sborovém domě evangelíků se uskutečnilo i několik kulturních a
společenských akcí určených širší veřejnosti. V květnu koncert skupiny LACH
(7. 5.), v listopadu koncerty skupin EXUSIA (5. 11.) a HLASOPLET (30. 11.).
5. března se konalo autorské čtení básníka Josefa Hrubého z Plzně. Na dvou
výstavách vystavovali svoje práce Antonín Spierl (vernisáž 16. 4.) a Lydie
Šloufová (vernisáž 8.10.). Během roku se v evangelickém sborovém domě
scházel filozofický kroužek PhDr. Zdeňka Vyšohlída.
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Křesťanský sbor Domažlice
Rada vedení: Pavel Faul, Rudolf Prokš, Milan Černý
Křesťanský sbor sídlí v Žižkově ulici č. 16. Má 20 dospělých členů, z toho
osm domažlických. Působí při něm hudební skupina EXUSIA. Někteří členové
sboru v rámci misijní činnosti pravidelně vyjíždějí na Zakarpatskou Ukrajinu, kde
pomáhají převážně v tamních romských osadách.

Ostatní církve:
Každou první neděli v měsíci se od 10.30 konají v evangelickém
sborovém domě bohoslužby Československé církve husitské.
V Masarykově ulici se ve svém domě scházejí Svědkové Jehovovi.
Ve městě jsou samozřejmě i členové jiných náboženských vyznání, ale ti
se buď scházejí v uzavřených skupinách v soukromých bytech, nebo dojíždějí za
svými souvěrci do jiných míst (Klatovy, Plzeň).
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II. MĚSTSKÁ SPRÁVA
Zasedání zastupitelstva města
Úvodní část každého zastupitelstva je vždy věnována povinným procedurálním
bodům, kterými jsou: ustanovení mandátové komise, zpráva mandátové
komise, schválení programu jednání, volba návrhové komise a volba
ověřovatelů zápisu. Vlastní jednání zastupitelstva pak zahajují, rovněž
pravidelně při každém zastupitelstvu, zpráva kontrolního výboru o plnění
usnesení zastupitelstva města (ZM), zpráva zástupce rady města o činnosti rady
města (RM) a zápisy z jednání výborů. Dále se zastupitelstvo zabývá převážně
ekonomickými otázkami a majetkoprávními věcmi – pozemkovou držbou,
nemovitostmi, rozpočtovými opatřeními, dotacemi a podobně. V závěru
zastupitelstva v bodě „Různé“ je pak dána možnost zastupitelům i občanům
města vznášet dotazy, připomínky a přání k činnosti městské správy.
Ke každému bodu vlastního jednání probíhá vždy presentace na připraveném
plátně a předkladatel návrhu bod ve stručnosti objasní.

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

3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 26. ledna 2011 od 16 hodin, malý sál MKS
Přítomno 20 členů zastupitelstva.

21

Vybráno z jednání:
- zastupitelstvo schválilo pojmenovat nové ulice v obytné zóně Za
Kasárny:
ulice
průběžná
parc.č.
2490/3
názvem:
U
Jezera
ulice parc.č. 2446/1 kolmá k ulici parc.č.2490/3 názvem: Višňová
ulice parc.č. 2490/41 kolmá k ulici parc.č.2490/3 názvem: Habrová
ulice parc.č. 4948/4 kolmá k ulici parc.č.2490/3 názvem: Javorová
-

Bod 37 jednání zastupitelstva: zřízení výborů + volba předsedů a členů
zastupitelstvo zřizuje:
finanční výbor (7 členů)
Předsedkyně Ing. Jitka Heřmanová, členové: Martin Janovec, Luděk
Hlavatý, Ing. Pavel Fashingbauer, Marie Šmejkalová, Ing Petr Libra a Ing.
Petr Vondraš
kontrolní výbor (9 členů)
Předseda Ing. Věstislav Křenek, členové: Ing. Romana Richterová, RSDr.
Václav Jansa, Roman Muhr, Václav Pelnář, Jan Petráček, Josef Urban, Jiří
Regál a JUDr. Zdeněk Heřman.
výbor školství, mládeže a sportu (15 členů)
Předseda Mgr. Ivan Rybár, členové: Mgr. Václav Hruška, Mgr. Václav
Kozina, Roman Kalous, Mgr. Jan Anderle, Antonín Vlček, Hynek Šindelář,
Martin Pangrác, Pavel Voldán, Martin Volfík Josef Kříž, Věra Pillmanová,
Josef Schneider, Pavel Pivoňka a Anna Bauerová.
výbor kulturní a cestovního ruchu (7 členů)
Předseda Vlastimil Konrády, členové: Mgr. Igor Šlechta, Josef Kuneš,
Stanislav Antoš, Lenka Schirová, Jaroslava Wollerová a Venuše
Klimentová.

-

Bod 38 jednání: stanovení rozdělení pravomocí místostarostů:
Mgr. Karel Štípek (SPMD) bude zodpovědný za základní školy, mateřské
školy, základní uměleckou školu, jeselské zařízení, městské kulturní
středisko, Domažlické technické služby, Správu sportovních zařízení
města Domažlice a městskou policii
Vítězslav Brody (ČSSD) má na starosti plavecký bazén a ubytovnu,
Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory,
Domažlickou správu nemovitostí, Domažlické městské lesy a Knihovnu
Boženy Němcové

4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 23. února 2011 od 16 hodin, malý sál MKS
Přítomno 16 členů zastupitelstva.
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Vybráno z jednání:
zastupitelstvo
- zvolilo přísedícími okresního soudu
Jaroslavu Váchalovou, bytem Michlova 554
Alenu Houškovou, bytem Máchova 139
Jana Hodana, bytem Palackého 218
Rudolfa Vančuru, bytem 17. listopadu 250
Lubomíra Minaříka, bytem 28. října 167
Alenu Salvovou, bytem Michlova 614
Mgr. Annu Líkařovou, bytem Kosmonautů 173

5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 23. března 2011 od 16 hodin, malý sál MKS
Přítomno 20 členů zastupitelstva.
6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 20. dubna 2011 od 16 hodin, malý sál MKS
Přítomno 20 členů zastupitelstva.
7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 18. května 2011 od 16:00 hodin, malý sál MKS
Přítomno 19 členů zastupitelstva.
Vybráno z jednání:
zastupitelstvo
- schválilo změnu názvu Výboru kulturního – místo Výbor kulturní a
cestovního ruchu na Výbor pro kulturu a cestovní ruch.
- vzalo na vědomí rezignaci pana Romana Muhra na člena kontrolního
výboru zastupitelstva města
- schválilo příspěvky z rozpočtu města na opravy nemovitých kulturních
památek v MPR, zařazených v roce 2011 do Programu regenerace
městských památkových rezervací a zón Ministerstva kultury ČR pro:
Římskokatolickou farnost Domažlice na restaurování kamenného
portálu hlavního vstupu do kostela Narození Panny Marie; JUDr. Janu
Sykovi, Praha a MUDr. Marii Anně Brezak-Spence, Seattle USA na
opravu měšťanského domu čp. 42 náměstí Míru; Josefu Kitzbergerovi na
opravu měšťanského domu čp. 43 náměstí Míru, Mgr. Marii Halíkové na
opravu nosného kamenného sloupu podloubí domu čp. 145, náměstí
Míru
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-

přijalo Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2011 o zákazu požívání alkoholu
a jiných omamných a psychotropních látek na veřejném prostranství

8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 15. června 2011 od 16 hodin, malý sál MKS
Přítomno 15 členů zastupitelstva.
Vybráno z jednání:
zastupitelstvo
- zvolilo členem kontrolního výboru Filipa Karbana, bytem Kosmonautů
159
- schválilo udělení pamětní medaile Města Domažlice panu Václavu
Cibulkovi za jeho dlouholetý přínos pro kulturu v našem městě
9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 24. srpna 2011 od 16 hodin, malý sále MKS
Přítomno 8 členů zastupitelstva.
Jednání zahájil starosta města a konstatoval, že zastupitelstvo není
usnášeníschopné (přítomno 8 zastupitelů). Informoval, že náhradní termín
bude 7. září 2011.
Starosta města poděkoval za účast na dnešním zasedání a ukončil jednání
v 16.05 hodin.
10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 7. září 2011 od 16 hodin, malý sál MKS
Přítomno 17 členů zastupitelstva.
11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 19. října 2011 od 16 hodin, malý sál MKS
Přítomno 20 členů zastupitelstva.
12. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 16. listopadu 2011 od 16 hodin, malý sál MKS
Přítomno 18 členů zastupitelstva.
Vybráno z jednání:
zastupitelstvo
- zvolilo členem kontrolního výboru Jaroslava Šobra, bytem Kosmonautů
173
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13. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 14. prosince 2011 od 16 hodin, malý sál MKS
Přítomno 19 členů zastupitelstva.

Zřízení komisí rady města pro volební období 2010 - 2014
Rada města zřídila v lednu svými usneseními č. 195 – 201 a 207 celkem sedm
komisí a jmenovala jejich předsedy a členy.
Rada města:
195 - a) zřizuje komisi pro životní prostředí 7 člennou
b) zřizuje komisi pro regeneraci MPR 7 člennou
c) zřizuje komisi pro dopravu, bezpečnost a prevenci kriminality 9
člennou
d) zřizuje komisi SPOZ 13 člennou
e) zřizuje komisi bytovou 9 člennou
f) zřizuje komisi výběrovou 9 člennou
g) zřizuje komisi stavební a strategického rozvoje 7 člennou
196 - a) jmenuje předsedou komise pro životní prostředí pana MUDr.
Pavla Zemana
b) jmenuje členem komise pro životní prostředí Romana Muhra
c) jmenuje členem komise pro životní prostředí Ing. Petra Šámala
d) jmenuje členem komise pro životní prostředí Ing. Jana Bendu
e) jmenuje členem komise pro životní prostředí Ing. Václava Koláře
f) jmenuje členem komise pro životní prostředí Antonína Jahna
g) jmenuje členem komise pro životní prostředí Josefa Schneidera
197 - a) jmenuje předsedou komise pro regeneraci MPR pana Ing.
Františka Kroce
b) jmenuje členem komise pro regeneraci MPR PhDr. Věru Závackou
c) jmenuje členem komise pro regeneraci MPR Karla Poláčka
d) jmenuje členem komise pro regeneraci MPR Zdeňka Procházku
e) jmenuje členem komise pro regeneraci MPR Josefa Doubka
f) jmenuje členem komise pro regeneraci MPR Pavla Wolfa
g) jmenuje členem komise pro regeneraci MPR Jiřího Horského
198 - a) jmenuje předsedou komise pro dopravu, bezpečnost a prevenci
kriminality pana JUDr. Milana Mrázka
b) jmenuje členem komise pro dopravu, bezpečnost a prevenci
kriminality Miloše Hrbáčka
c) jmenuje členem komise pro dopravu, bezpečnost a prevenci
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kriminality Romana Kučeru
d) jmenuje členem komise pro dopravu, bezpečnost a prevenci
kriminality Ing. Petra Růžičku
e) jmenuje členem komise pro dopravu, bezpečnost a prevenci
kriminality Jiřího Votavu
f) jmenuje členem komise pro dopravu, bezpečnost a prevenci
kriminality Jaroslava Klimenta
g) jmenuje členem komise pro dopravu, bezpečnost a prevenci
kriminality Jaroslava Zavadila
h) jmenuje členem komise pro dopravu, bezpečnost a prevenci
kriminality JUDr. Miroslava Vokáče
ch) jmenuje členem komise pro dopravu, bezpečnost a prevenci
kriminality Václava Ticháčka
199 - a) jmenuje předsedou komise SPOZ paní Mgr. Libuši Matějkovou
b) jmenuje členem komise SPOZ Jiřinu Eretovou
c) jmenuje členem komise SPOZ Jaroslavu Mlezivovou
d) jmenuje členem komise SPOZ Marii Mauleovou
e) jmenuje členem komise SPOZ Martu Schirovou
f) jmenuje členem komise SPOZ Hanu Mervartovou,
g) jmenuje členem komise SPOZ Jarmilu Václavovicovou
h) jmenuje členem komise SPOZ Alenu Volfíkovou
ch) jmenuje členem komise SPOZ Venuši Klimentovou
i) jmenuje členem komise SPOZ Jitku Wogelovou
j) jmenuje členem komise SPOZ Annu Červenou
k) jmenuje členem komise SPOZ Ing. Emilii Šálenou,
l) jmenuje členem komise SPOZ Karlu Fišerovou
200 - a) jmenuje předsedou komise bytové pana Mgr. Jana Anderleho
b) jmenuje členem komise bytové Daniela Haase
c) jmenuje členem komise bytové Luďka Procházku
d) jmenuje členem komise bytové Ing. Josefa Forsta
e) jmenuje členem komise bytové Ing. Václava Sedláka
f) jmenuje členem komise bytové Šárku Jansovou
g) jmenuje členem komise bytové Josefa Urbana
h) jmenuje členem komise bytové Mgr. Janu Terelovou
ch) jmenuje členem komise bytové Ing. Miloslava Millera
201 - a) jmenuje předsedou komise výběrové pana Romana Kalouse
b) jmenuje členem komise výběrové Miloše Hrbáčka
c) jmenuje členem komise výběrové Filipa Karbana
d) jmenuje členem komise výběrové Mgr. Karla Štípka
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e) jmenuje členem komise výběrové Dalibora Kubů
f) jmenuje členem komise výběrové Ing. Františka Ruterleho
g) jmenuje členem komise výběrové Pavla Wolfa
h) jmenuje členem komise výběrové Jiřího Houšku
ch) jmenuje členem komise výběrové Ing. Jitku Heřmanovou
207 - a) jmenuje předsedou komise stavební a strategického rozvoje
pana Ing. Zbyňka Wolfa
b) jmenuje členem komise stavební a strategického rozvoje Miloše
Hrbáčka
c) jmenuje členem komise stavební a strategického rozvoje Filipa
Karbana
d) jmenuje členem komise stavební a strategického rozvoje Jana
Lažanského
e) jmenuje členem komise stavební a strategického rozvoje Ing. Arch.
Ladislava Schejbala
f) jmenuje členem komise stavební a strategického rozvoje RSDr.
Václava Junga
g) jmenuje členem komise stavební a strategického rozvoje Jiřího
Regála
Vedení města zastupuje v komisích tajemnice městského úřadu.
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III. HOSPODAŘENÍ MĚSTA
Kompletní závěrečný účet Města Domažlice za rok 2011 (tabulky, grafy) je
přílohou této kroniky a je uložen společně s protokoly ze zasedání zastupitelstva
města.

Komentář k Závěrečnému účtu Města Domažlice za rok 2011
Závěrečný účet obsahuje údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok
2011, údaje o hospodaření města a jím zřízených organizací. Součástí
závěrečného účtu jsou údaje o celkových aktivech a pasivech, přehled
o finančním vypořádání dotací se státním rozpočtem, rozpočtem kraje, přehled
o poskytnutých příspěvcích a darech z rozpočtu města v roce 2011 a výsledek
přezkoumání hospodaření města za rok 2011, které provedla auditorská firma
HZ Plzeň s.r.o.

Plnění rozpočtu Města Domažlice k 31. 12. 2011

Rozpočet města Domažlice na rok 2011 byl schválen zastupitelstvem
města Domažlice dne 23. 3. 2011 jako vyrovnaný s celkovými příjmy a výdaji ve
výši 727.858.960,- Kč. Změnami rozpočtu v průběhu roku, na základě
rozpočtových opatření, schvalovaných radou města a zastupitelstvem města,
byl schválený rozpočet upravován. Skutečné příjmy za rok 2011 dosáhly výše
610.082.950,- Kč, což představuje 80,01 % upraveného rozpočtu. Skutečné
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výdaje za rok 2011 dosáhly výše 616.318.880,- Kč. Saldo příjmů a výdajů za
rok 2011 je ve výši -6.235.930,- Kč.
Financování za rok 2011 je ve výši 6.235.930,- Kč. Ve financování jsou zahrnuty
splátky úvěru na výstavbu Domova pro seniory, splátky úvěru na výstavbu
kanalizace v Havlovicích, splátky kontokorentního úvěru a změna stavu
prostředků (pokles) na účtech města.
Saldo příjmů a výdajů je výsledkem bankovního plnění rozpočtu z pohledu
finančních toků za příslušné účetní období. Ve vykázaném saldu hospodaření se
projevil uplatněný odpočet DPH za měsíc listopad a prosinec ve výši 12,7 mil.
Kč, tento příjem město obdrželo v roce 2012.
Vykázané saldo hospodaření je kryto stavem finančních prostředků na účtech
města.

Příjmy rozpočtu za rok 2011

Skutečné příjmy za rok 2011 dosáhly výše 610.082.950,- Kč, což
představuje 80 % upraveného rozpočtu příjmů.
Daňové příjmy dosáhly v roce 2011 výše 129.959.960,- Kč. Daňovými
příjmy jsou příjmy ze sdílených daní od finančního úřadu, příjmy z místních
poplatků, správní poplatky a daň z nemovitostí. Sdílené daně, zasílané
finančním úřadem dosáhly v roce 2011 výše 83,36 mil. Kč, což představuje ve
srovnání s rokem 2010 snížení o 353 tisíc Kč. Ostatní daňové příjmy ve srovnání
s rokem 2010 se zvýšily o 5,8 mil. Kč, a to zejména vlivem příjmů z místního
poplatku za provozování výherních hracích přístrojů a VLT (nárůst o 1,7mil. Kč)
a zvýšením daně z příjmů za město o částku 3,8mil. Kč.
Nedaňové příjmy dosáhly v roce 2011 výše 102.269.920,- Kč.
Nedaňovými příjmy se rozumí zejména příjmy z poskytování služeb, parkovné a
parkovací karty, příjmy z pronájmu nemovitostí, pozemků, příjmy z úroků,
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příjmy z vybraných pokut. V nedaňových příjmech se v roce 2011 projevily
příjmy z pronájmu pozemků ve výši 13,1 mil. Kč, z pronájmu nemovitostí ve výši
13,9 mil Kč, přijaté sankční platby ve výši 4,5 mil. Kč, příjem z parkovacích
automatů a karet ve výši 4,7 mil. Kč. V nedaňových příjmech je zahrnuto
zařazení příjmu dotace na akci Čistá Berounka za rok 2010 ve výši 38,6 mil. a
příjem odpočtu DPH za rok 2010 ve výši 22,9 mil. Kč.
Kapitálové příjmy dosáhly v roce 2011 výše 225.770.360,-Kč. Kapitálové
příjmy zejména zahrnují příjmy z prodeje bytů ve výši 17,1 mil. Kč, příjmy
z prodeje nemovitostí ve výši 8,1 mil. Kč, příjmy z prodeje pozemků ve výši
1,2 mil. Kč, příjem daru ve výši 1 mil. Kč od společnosti American Chance
Casinos a.s. Česká Kubice. V kapitálových příjmech je zařazeno proúčtování
dotace za rok 2011 na akci Čistá Berounka ve výši 198,3 mil. Kč.
Přijaté dotace celkem dosáhly v roce 2011 výše 152.082.710,- Kč, z toho
neinvestiční dotace byly ve výši 117,3 mil. Kč, investiční dotace byly ve výši
34,8 mil. Kč. Dotace na investice zahrnují doplatek dotace na výstavbu Domova
pro seniory ve výši 12,3 mil. Kč, dotace na revitalizaci území Zelenov ve výši
7,5 mil. Kč, dotaci na metropolitní síť ve výši 2,0 mil. Kč, dotaci na pořízení
požárního vozidla ve výši 1,5 mil. Kč, dotaci na rozšíření městského
kamerového systému ve výši 1,2 mil. Kč, dotaci na vybudování hřiště u ZŠ
Msgre B. Staška ve výši 800 tis. Kč a příjem 8,6 mil. Kč od DSO Domažlicko
(předfinancování vybudování cyklostezky).
Z neinvestičních dotací je významnou položkou dotace ze státního rozpočtu –
souhrnný vztah k rozpočtům obcí ve výši 26,5 mil. Kč (oproti roku 2010 pokles
o 4,8 mil. Kč) a dotace na výplatu sociálních dávek ve výši 74 mil. Kč. Dalšími
dotacemi jsou dotace ze státního rozpočtu na zajištění činností sociálně právní
ochrany dětí ve výši 2,2 mil. Kč, dotace poskytované dle lesního zákona ve výši
1,4 mil. Kč, dotace z rozpočtu Plzeňského kraje na financování regionálních
funkcí knihoven ve výši 1 mil. Kč. Dále jsou zde zařazeny dotace pro základní
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školy z projektu EU Peníze školám, a to pro ZŠ Komenského 17 ve výši 2,2 mil.
Kč, pro ZŠ a MŠ Msgre B. Staška ve výši 1,4 mil. Kč.

Výdaje rozpočtu za rok 2011
Skutečné výdaje rozpočtu dosáhly v roce 2011 výše 616.318.880,- Kč.
Běžné výdaje byly ve výši 242.519.970,-Kč, kapitálové výdaje byly ve výši
373.798.910,- Kč.
Běžné výdaje zahrnují financování provozu zřízených organizací města a
organizačních složek, poskytování příspěvků z rozpočtu města, financování
správy městského úřadu, financování oprav místních komunikací, financování
dopravní obslužnosti, veřejného osvětlení, výdaje na sběr a svoz nebezpečných
odpadů, výplatu sociálních dávek, pojištění majetku města. Ve výši běžných
výdajů se projevuje způsob účtování DPH dle rozpočtové skladby, a to tak, že
příjem odpočtu DPH nezvyšuje příjmy, ale snižuje běžné výdaje. Podrobné
údaje o běžných výdajích rozpočtu města jsou uvedeny v přiložených tabulkách.
Kapitálové výdaje rozpočtu zahrnují financování investičních akcí, které jsou
uvedeny v přiložené tabulce. Výše kapitálových výdajů je ovlivněna zejména
realizací investiční akce Čistá Berounka ve výši 312mil. Kč.

Peněžní fondy města
Město zřizuje tyto peněžní fondy - stav finančních prostředků
k 31. 12. 2011
Fond oprav vodárenské infrastruktury

2.199,61 tis. Kč

Fond rozvoje bydlení

508,24 tis. Kč

Sociální fond

534,51 tis. Kč

Fond pro obnovu a rozvoj bydlení

160,54 tis. Kč
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Stav finančních prostředků města
K 31. 12. 2011 je stav finančních prostředků města (bez účtů
hospodářské činnosti) 11.199,9 tis. Kč. Změna stavu finančních prostředků na
účtech - pokles 5.750 tis. Kč. Výše finančních prostředků na účtech města
k 31. 12. 2011 je ovlivněna realizací investičních akcí.
Na účtu hospodářské činnosti je k 31. 12. 2011 zůstatek ve výši 8.137,2 tis. Kč.

Účetní výkazy Města Domažlice k 31. 12. 2011
Od 1. 1. 2010 došlo k významným změnám v účtování územních
samosprávných celků v souvislosti s realizací tzv. Státní pokladny, jednotného
účetnictví státu.

Rozvaha k 31.12. 2011
Celková hodnota aktiv a pasiv k 1. 1. 2011 3.001.555.339,- Kč
Celková hodnota aktiv a pasiv k 31. 12. 2011 2.918.295.580,- Kč
Pokles výše aktiv a pasiv je dán novými postupy účtování, kdy město od
1. 1. 2012 účetně odepisuje majetek a účetním standardem byla dána
povinnost provést v roce 2011 tzv. dooprávkování majetku - dopočítat odpisy
majetku za dobu používání.

Výkaz zisku a ztráty k 31.12. 2011
Výsledek hospodaření města dle výkazu zisku a ztráty je zisk ve výši 52,69 mil.
Kč, v tom je v hlavní činnosti zisk ve výši 53,96 mil. Kč, v hospodářské činnosti
ztráta ve výši 1,27 mil. Kč. Hospodářská činnost města je součástí rozpočtu
města a zahrnuje správu bytů a nebytových prostor.
Výsledek hospodaření města dle výkazu zisku a ztráty vzniká jako rozdíl
mezi výnos (účty třídy 6) a náklady (účty třídy 5).
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Přijaté a dosud nesplacené úvěry
V roce 2011 město nepřijalo žádný nový dlouhodobý úvěr. Je splácen
úvěr, poskytnutý ČSOB na výstavbu Domova pro seniory (výše splátek 7,92 mil.
Kč). Úvěr bude splacen v prosinci roku 2013. Zůstatek úvěru k 31. 12. 2011 je
14,8 mil. Kč.
Dále je splácen úvěr od České spořitelny na financování akce Havlovice –
kanalizace (výše splátek 1,7 mil. Kč). Tento úvěr bude splácen do roku 2019,
úroky z tohoto úvěru jsou hrazeny z dotace, poskytnuté ministerstvem
zemědělství. Zůstatek úvěru k 31. 12. 2011 je 13,6 mil. Kč.
V roce 2011 město průběžně čerpalo a splácelo kontokorentní úvěr
k účtu v ČSOB a k účtu, vedeného Komerční bankou. Zůstatek kontokorentního
úvěru v ČSOB k 31. 12. 2011 je 18,5 mil. Kč, zůstatek kontokorentního úvěru
v Komerční bance k 31. 12. 2011 je 16,9 mil.Kč.

Finanční vypořádání přijatých dotací
Přehled všech dotací, které město obdrželo ze státního rozpočtu nebo
z rozpočtu Plzeňského kraje a které podléhají finančnímu vypořádání, je uveden
v přiložených tabulkách (viz příloha ke kronice – tabulky a grafy k závěrečnému
účtu města za rok 2011).

Finanční příspěvky a dary poskytnuté z rozpočtu
V roce 2011 byly z rozpočtu města poskytnuty neinvestiční příspěvky
v celkové výši 10,97 mil. Kč, z toho největší položku tvoří dotace neziskovým
organizacím ve výši 7,3 mil. Kč. Investiční příspěvky byly poskytnuty ve výši
76,5 mil. Kč, jedná se o investiční příspěvek DSO Povodí Berounky (72,4mil. Kč)
a DSO Domažlicko (4,1 mil. Kč).
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Hospodaření organizací zřízených nebo založených městem
Hospodaření organizací zřízených nebo založených městem Domažlice
tj. příspěvkových organizací a obchodních společností je uvedeno v přiložených
tabulkách. Podrobné účetní výkazy jsou k dispozici na odboru finančním.

Přezkoumání hospodaření města za rok 2011
Hospodaření města bylo přezkoumáno v souladu se zákonem
č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, zákonem č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění a zákonem
č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí, v platném znění, auditorskou firmou HZ Plzeň,
s.r.o. se závěrem:
Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření města Domažlice
jsme nezjistili skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané
hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu
s hledisky přezkoumání hospodaření.
Při přezkoumání hospodaření územního celku města Domažlice za rok 2011
jsme nezjistili chyby a nedostatky.
Dle § 10 odst. 2 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření
územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění
nebyla zjištěna žádná rizika, která by měla negativní dopad na hospodaření
územního celku města Domažlice v budoucnosti.

Ing. Alena Kučerová, vedoucí finančního odboru
(neupravováno)

Největší investiční akce roku 2011
Čistá Berounka
Odbahnění rybníka Babylon
Havlovice – vodovod, kanalizace

72 341 tisíc Kč
34 276 tisíc Kč
14 659 tisíc Kč
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Revitalizace Zelenova
Plavecký bazén
Aquadukt Hadrovec – realizace

8 751 tisíc Kč
7 291 tisíc Kč
4 000 tisíc Kč
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IV. MĚSTSKÁ ZAŘÍZENÍ
Městský úřad
Městský úřad měl k 31. 12. 2011 celkem
z toho: úřednická místa
neúřednická
obslužný personál

117 zaměstnanců
107 zaměstnanci
6 zaměstnanců
4 zaměstnanci

K 31. 12. 2011 měl městský úřad 11 odborů.
Ve struktuře městského úřadu nedošlo v roce 2011 k žádným organizačním
změnám v obsazení řídících úřednických funkcí – tajemnice a vedoucích
odborů.
Od 1. února 2011 probíhá na městském úřadu projekt Optimalizace řízení
lidských zdrojů, na který domažlická radnice získala dotaci z ministerstva vnitra.
Ukončení projektu je stanoveno na 31. leden 2013.

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

Město Domažlice je zřizovatelem příspěvkových organizací a
společností:
Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice
Městské kulturní středisko v Domažlicích
Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory
Základní umělecká škola Domažlice
Základní škola Domažlice, Msgre. B. Staška 232
Základní škola Domažlice, Komenského 17
Základní škola praktická Domažlice
Mateřská škola Domažlice
DTS Domažlice
Plavecký bazén a ubytovna Domažlice, Palackého 230
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Město Domažlice je zřizovatelem obchodních společností:
Domažlická správa nemovitostí, spol. s r.o.
Domažlické městské lesy spol. s r.o.
Správa sportovních zařízení města Domažlice spol. s r.o.

Technická a sportovní zařízení
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ DOMAŽLICE
je organizační složkou města
starosta sboru Václav Konopík
K 31. 12. 2011 měl 96 členů, z toho najmenovaná
výjezdová jednotka čítala 18 členů.

Práci sboru řídil devítičlenný výbor ve složení:
starosta
Václav Konopík
náměstek
Vladislav Pačesný
jednatel
Josef Jírovec
velitel
Miloslav Mathauser
strojník
Petr Svoboda
hospodář
Zdeněk Mleziva
vedoucí mládeže +MTZ
Luboš Mleziva
zástupce velitele
Martin Jurčo
kronikář
Tomáš Böhm
Mimo výcviku a plnění vlastních úkolů sboru (údržba a opravy svěřené
techniky a prostor požární zbrojnice) se domažličtí hasiči zapojují i do
kulturního a společenského života města. Každoročně se zúčastňují odemykání
a zamykání České studánky. Pozornost občanů už několik let přitahuje soutěž
o nejrychlejší výstup na domažlickou věž v hasičské „plné polní“, které se
účastní i soutěžící z okolních požárních jednotek. Letos se soutěž konala
14. dubna. Další už tradiční hasičskou akcí jsou oslavy patrona hasičů,
sv. Floriana (letos 5. května). V rámci partnerských vztahů s hasiči ze
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sousedního bavorského Furth im Wald se jich v Domažlicích účastní i furtští
hasiči a domažličtí zase odjíždějí na obdobné oslavy do Furthu.
Ve dnech 21. až 24. června se uskutečnilo letní cvičení na Baldově.
Hasiči také drželi služby na pořadech Chodských slavností.

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

Pohled na zimní stadion od jihu

Zimní stadion využívají hokejové sportovní kluby a při tak zvaném
volném bruslení občané města i okolí.
1. května se na ledě zimního stadionu - Karpem arény - představilo
populární hokejové mužstvo HC Olymp a s ním celá řada známých herců a
sportovců. HC Olymp nastoupil proti mužstvu regionálních politiků, sponzorů a
sportovců.

Před

čtyřhodinovým

programem

proběhla

autogramiáda.

V programu ledové show byli i kaskadéři, soutěže pro diváky o elektrokolo a
další zábava.
V měsících květnu a červnu bylo možné během odstávky na zimním
stadionu provozovat hokejbal.
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PLAVECKÝ BAZÉN A UBYTOVNA DOMAŽLICE
Příspěvková organizace města
Ředitel Jiří Houška
Plavecký bazén zajišťuje, mimo volného plavání pro občany a školní
výuky plavání i plaveckou výuku nejmenších dětí v několika kurzech: v dětském
bazénu je to plavání pro rodiče s dětmi od nejmenších batolat až po
předškoláky, dále kurz plavání dětí ve věku 2-3 roky s rodiči, jehož cílem je
seznámení dětí s vodou a upevnění vzájemných vztahů mezi rodičem a dítětem
a plavání pro děti ve věku 4 – 6 let (základy plavání). Na kurz základů plavání
pak navazuje kurz plavání pro děti pěti až sedmileté, který upevňuje a rozvíjí
jejich plavecké dovednosti. Tento kurz probíhá už ve velkém bazénu. Dospělí
zájemci mají možnost navštěvovat vodní aerobik ve velkém bazénu.
Bazén slouží samozřejmě i pro sportovní akce plaveckých oddílů a
k tréninku jejich členů.
V areálu bazénu je turistická ubytovna. Pokoje v ní jsou dvou i
vícelůžkové, všechny nově vybavené. K dispozici tu jsou i společné sprchy,
televizor, vařič a lednice. Po zprovoznění cyklistické stezky Plzeň–Regensburg je
ubytovna hojně využívána cykloturisty.

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

správa

nemovitostí

(DSN)

je

společností,

kterou

stoprocentně vlastní město Domažlice. Hlavní náplní její práce je správa
nemovitostí (bytových i nebytových) a výroba a distribuce tepla.
Společnost v tomto roce zaměstnávala 24 osob.
Jednatelem společnosti je Ing. Miloslav Miller, vedoucími jednotlivých
provozů jsou Miroslav Kaigl, Miloslava Hrdinová, František Bezvoda a Vladimír
Bauer.
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Hospodářský výsledek společnosti za rok 2011 byl 828 579,- Kč proti
plánu 731 136 Kč.
DSN spol. s r. o. pro město spravuje bytové a nebytové domy. V tomto
roce pokračoval proces privatizace bytů, k 31. 12. 2011 vlastnilo město 731
bytů.
V tomto roce vyrobila zařízení DSN nejméně tepla za posledních osm let
– 60 115 GJ. Měsíc prosinec byl z pohledu dodavatele tepla z posledních osmi
let nejméně příznivý. Ve srovnání s rokem 2005 spotřebovali odběratelé
v prosinci 2011 pouze 63% tepla. Mimo velmi teplého počasí byla dalším
důležitým faktorem, ovlivňujícím spotřebu tepla i investice města do výměny
všech dřevěných oken v panelových domech za okna plastová s výrazně lepšími
tepelně izolačními vlastnostmi. Město do svých bytových domů pouze na tuto
akci investovalo 10 milionů korun.
(podklady pro kronikářský zápis poskytl Ing. Miloslav Miller)

DTS DOMAŽLICE, příspěvková organizace
Ředitel Bc. Jaroslav Zavadil
Domažlické technické služby (DTS) příspěvková organizace se sídlem
Chrastavická 170, vznikly dne 1. 6. 2007. Zřizovatelem je Město Domažlice.
V čele společnosti stojí jako statutární orgán ředitel Jaroslav Zavadil.
V technických službách pracovalo v roce 2011 51 průměrných fyzických
pracovníků. Organizace poskytovala v tomto roce zaměstnání lidem, kteří
pracovali v rámci veřejně prospěšných prací. Jednalo se o pět pracovníků,
jejichž pracovní náplní je úklid a čištění města. Na jejich mzdy dostávají
technické služby příspěvek z Úřadu práce.
V DTS vykonávají také bezplatné pracovní úkoly, týkající se veřejné
služby, lidé v hmotné nouzi.

40

Předmětem činnosti technických služeb je kompletní zajišťování oprav,
údržby a úklidu veřejného prostranství v majetku zřizovatele – chodníků,
komunikací, mostů, parkovišť, cyklostezek, opravy mobiliáře (dětská hřiště,
lavičky, odpadkové koše, autobusové zastávky), údržba kašen, pítek,
vodotrysků a veřejných studní v majetku zřizovatele, údržba a opravy světelné
signalizace, parkovacích automatů, veřejného osvětlení, údržba veřejné zeleně,
sběr a svoz komunálního odpadu pro občany s trvalým pobytem a pro město,
zajišťování vánoční výzdoby města. DTS také provozují místní hřbitov.
(pro kronikářský zápis poskytla J. Bílková)

Zařízení sociální péče
JESELSKÉ ZAŘÍZENÍ, MICHLOVA 565
Ředitelka Ivana Sauerová
Během kalendářního roku 2011 využilo péče jeslí 52 dětí, některé
celoročně, jiné dle potřeby rodičů. I v tomto roce byl zájem o umístění dětí
značný, jesle musely opět zapisovat děti do pořadníku, pokud se uvolnilo místo,
přišla řada na další. I tak ale zůstalo 30 žádostí.
O děti pečují tři dětské sestry včetně ředitelky, kuchařka, uklízečka a
pradlena s úvazkem 35 hodin týdně.
Z jeslí přecházejí děti do mateřských škol ve městě podle přání rodičů.
Zařízení dbá na individuální přístup k dětem a na spolupráci s rodiči.
Zdravotnický dozor zajišťuje MUDr. Vilma Vlková, která pro jesle
připravuje i zdravotnické přednášky k aktuální problematice. Kontrolu provádí
hygienická stanice. Dvakrát týdně docházejí do jeslí studenti a studentky
Střední zdravotnické školy na odbornou praxi.
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Dlouhodobý zájem o jeselskou péči svědčí o důvěře rodičů z města i
okolí v toto zařízení. Poslední roky se zájem o přijetí projevuje během celého
roku.
(pro kronikářský zápis poskytla Ivana Sauerová)
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Pečovatelská služba je poskytována v objektech Baldovská 638 (bydlení pro 37
klientů), Břetislavova 84 (bydlení garsoniérového typu pro 28 klientů) a občanům
města v jejich domovech (poskytování služeb pro klienta a jeho domácnost).
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V rámci volnočasových aktivit obyvatel všech tří objektů proběhlo v tomto roce
28 přednášek, které pořádal Seniorský klub Baldovská 638 a 45 akcí zařízení (mše,
výlety seniorů, výstavy obrazů s vernisáží, masopust, I. Seniorský bál, grilování atd.).
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Domov pro seniory
Rok 2011 byl prvním rokem činnosti Domova pro seniory v ulici Prokopa
Velikého. Posláním Domova pro seniory je zajistit seniorům, kteří nemohou z nějakých
příčin pobývat dále v domácím prostředí (ztížené pohybové schopnosti, zhoršené
vidění, těžké chronické onemocnění omezující samostatnost a soběstačnost) kvalitní
způsob života s ohledem na individuální možnosti klienta. Jedná se o pobytovou
službu. V tomto roce byla hlavní pozornost zaměřena na rozjezd provozu domova.
(pro kronikářský zápis připravila Mgr. Venuše Klimentová, vsuvky mezi obrázky kronikářka;
podrobná zpráva o činnosti centra, včetně grafů je součástí tohoto zápisu a je uložena
v přílohách ke kronice)

Městská kulturní zařízení
MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO
Náměstí Míru 51
Ředitel Mgr. Kamil Jindřich
Městské kulturní středisko (MKS) zůstává stále
hlavním

organizátorem

městského

kulturního

a

společenského života. Tohoto svého úkolu se i v tomto roce
dokázalo zhostit na výbornou. Počet kulturních akcí se opět
o něco rozšířil, při tom jde bez výjimky o programy výborné kvality, počínaje
divadelními představeními, přes koncerty Kruhu přátel hudby, který je známý
mezi milovníky a interprety vážné hudby po celé republice, večery Klubové
scény, na kterých vystupují absolutní hudební špičky svého žánru až po
každoroční vyvrcholení léta, Chodské slavnosti. Většinu akcí, které městské
kulturní středisko pořádá nebo spolupořádá, zachycuje další díl kronikářského
zápisu, Kalendárium. Kulturní středisko a Městské informační centrum, které je
jeho součástí, zajišťuje i propagaci našeho města mimo jeho brány. Pravidelně
připravuje prezentaci Domažlic na lednové výstavě cestovního ruchu
REGIONTOUR v Brně, letos navíc v únoru zajišťovalo prezentaci Města Domažlic
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v informačním centru v bavorském Schönsee. Stále žádané jsou také kurzy
společenské výchovy a tance. Letos MKS uspořádalo nebo se podílelo na
celkem 103 akcích.
Součástí městského kulturního střediska je i KINO ČAKAN s letním kinem
V tomto roce promítalo kino ČAKAN v lednu až v květnu a v září až prosinci vždy
od středy do neděle, v neděli též od 14 hodin pro děti. Letní kino promítalo od
června do srpna každý den.
Celkem letos promítla obě kina 322 představení, která shlédlo 11 149
diváků. Průměrná návštěvnost na jedno představení je 35 osob (34,62).
Pamětníci si možná ještě vzpomenou, jak se na lístky do kina stávaly dlouhé
fronty, a do letního kina se na atraktivní představení sešlo a sjelo i 1100 diváků.
Tyhle doby jsou už ale nenávratně pryč.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA BOŽENY NĚMCOVÉ
Boženy Němcové 118
Ředitelka Bc. Lenka Schirová
Počet zaměstnanců knihovny k 31. 12. 2009: 13
Hlavní činností knihovny, jak vyplývá
z její zřizovací listiny, je zajišťování a
poskytování

služeb

v oblasti

informací,

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

Statistka knihovny
Knihovní fond celkem:
z toho fond městské části
OKS

108 865
82 938
25 927
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Z knihovního fondu celkem:
knihy
AV dokumenty
Z knižního fondu:
naučná literatura
beletrie
Přírůstek celkem:
Úbytek celkem:

103 966
4 899
42 115
61 851
3 623
2 542

Počet exemplářů docházejících periodik:

88 titulů

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

121 734
26 628
50 778
1 998
9 122
556
5 298
6
27 348

Meziknihovní výpůjční služba (MVS):
požadavky celkem:
čtenářů knihovny
kladně vyřízeno
z jiných knihoven
kladně vyřízeno

329
203
165
126
96

Čtenáři:
z toho

2 592

-

dospělí
děti do 15 let

1 994
598

Návštěvníci celkem:
z toho: oddělení pro dospělé
oddělení pro děti a mládež
oddělení speciálních služeb
čítárna
internetová studovna
kulturní akce
vzdělávací akce
výstavy
on-line služby po internetu
Elektronické služby:
návštěvníci webové stránky knihovny
výstupy z ON-LINE katalogu
vstupy do katalogu z prostor knihovny
vstupy do katalogu mimo knihovnu
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55 051
21 919
5 503
221
5 301
6 135
2 894
807
4 309
7 962

47 314
147 236
9 174
7 238

-

vstupy do výpůjčního protokolu z knihovny
vstupy do výpůjčního protokolu mimo knih.

28
692

Kulturní a vzdělávací činnost:
Besedy, přednášky, informatika, školení:
odd. pro děti a mládež
odd. speciálních služeb
z toho: - pro veřejnost
informatika
internetová studovna
školení pro veřejnost

228
188
142
23
18
5

Výstavy ve vestibulu knihovny:
Výstavky v odděl. pro děti
Burzy knih a časopisů:
Publikační činnost
Drobné tisky, plakáty

13
16
2
14
68

Internetová studovna:
tržby

25

36981Kč

Bibliograficko informační služba:
Doplňování regionálních databází:
analytický popis
regionální autority a události
Počet poskytnutých bibliografických informací:

4861
33
551

Počet knihovnou zodpovězených on-line dotazů

1248

Porady, školení, regionální funkce:
Porady pracovníků MěkBN
Porady a školení dobrovolných knihovníků
Porady a školení knihoven s prof. pracovníky
Odborné konzultace
Metodické návštěvy
Počet expedovaných souborů
Počet svazků v souborech
Počet obsloužených knihoven
Počet ujetých kilometrů

5
2
2
92
320
201
15 505
85
3 523

I v letošním roce připravila knihovna v rámci kulturní a vzdělávací
činnosti celou řadu akcí pro svoje čtenáře i širší veřejnost.
V březnu se několika programy zapojila do 2. ročníku akce Březen –
Měsíc čtenářů:
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 Pro páté třídy obou základních škol připravila programy
zaměřené na rozvoj čtenářské gramotnosti dětí
 Král čtenářů - 1. ročník
3. března se v domažlické knihovně uskutečnilo vyhlášení
historicky prvního Krále čtenářů Městské knihovny Boženy
Němcové. Toto ocenění získal PhDr. Ladislav Lešický, čtenář,
který si v oddělení pro dospělé čtenáře půjčil v roce 2010 nejvíce
knih.

Pomocným

kritériem

služeb ostatních oddělení

bylo

využívání

dalších

a účast na dalších aktivitách

pořádaných knihovnou. Vedle Krále čtenářů získala ocenění,
poukázku na nákup knih a knížky Nakladatelství Českého lesa i
nejlepší čtenářka oddělení pro děti Monika Končelová, a čtenář,
který si z čítárny vypůjčil nejvíce novin a časopisů – Antonín
Kobes. Ladislav Lešický se stal i králem Plzeňského kraje, protože
se v krajském kole umístil na 1. místě.

Noc s Andersenem
9. noci se zúčastnilo 15 dětí ve věku 9 -12 let a jedno čtyřleté mrně
s maminkou, které moc chtělo vidět hasiče.
Magnesia Litera
Již pošesté se knihovna zapojila do celostátní čtenářské části soutěže
Magnesia Litera, do možnosti podílet se na vyhlášení Kanzelsbergerovy ceny
čtenářů. Pro zájemce získala výtvarně zpracované korespondenční lístky, na
nichž mohl kdokoliv ze čtenářů hlasovat pro (podle něj) nejlepší původní českou
beletrii (prózu, poezii, dětskou knihu) vydanou v roce 2010. Ani v letošním roce
přes propagaci v regionálním tisku nebyl ohlas příliš velký.
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Světový den knihy a autorských práv
Domažlická knihovna se rozhodla nabídnout v týdnu před 23. dubnem
návštěvníkům výstavu faksimile Kodexu Vyšehradského. Tato věrná kopie
vzácné středověké památky (originál uložen v Národní knihovně) byla do fondu
knihovny pořízena v osmdesátých letech a je zpřístupňována pouze při
významných příležitostech. Vyšehradský kodex byl spolu s doprovodným
materiálem, který návštěvníkům vzácný tisk přiblížil, vystaven v čítárně
knihovny v její provozní době.

Týden knihoven
15. ročník (v knihovně 14.) byl již tradičně zahájen Velkým říjnovým
čtením. V internetové studovně se uskutečnilo školení i Den otevřených dveří.
V rámci Týdne byla zahájena výstava fotografií Oči Šumavy plzeňského
fotografa Václava Vetýšky. Knihovnu a její oddělení navštívilo 940 návštěvníků.
V Dětském oddělení se nově zaregistrovalo 82 čtenářů. Velkého říjnového čtení
a lekcí informatické výchovy se zúčastnilo 350 dětí.

Finále soutěže O nejlepšího čtenáře 3. tříd domažlických ZŠ
V městské knihovně proběhlo finále již IV. ročníku soutěže o nejlepšího
čtenáře 3. tříd domažlických základních škol. Školní kola proběhla v sedmi
třídách obou základních škol. Do finále pak obeslalo vítěze tříd šest. Finalisté –
A. Neugebauerová, L. Votýpka, B. Schleissová, A. Jančová, T. Kubrová,
T. Pankrác, L.Tichý, M. Phamová, K. Sokolová, M. Reháková, K. Kaiserová a
A. Pavleová soutěžili v hlasitém předčítání neznámého textu z knížky Ivony
Březinové Trosečníci a odpovídali na otázky, které jim kladla odborná porota za
předsednictví Dany Žákové ze Základní umělecké školy.
V porotě zasedala za spolupořádající Město Domažlice Ing. Hana
Vaňková, dále Věra Vernerová (mateřská škola při Msgre B. Staška) a Václav
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Sika (Galerie bratří Špillarů). Město Domažlice se postaralo o hodnotné dárky,
které si všichni soutěžící odnesli. Vítěz byl pak odměněn dětskou encyklopedií.
Dětské porotě složené z žáků dramatického oboru ZUŠ se líbilo pět
finalistů, kteří dostali pamětní sladké medaile. Cenu ilustrátora – knihu
Smaragdové ostrovy s ilustracemi V. Siky získala Adélka Pavleová. Odborná
porota vítězem a nejlepším čtenářem 4. ročníku této soutěže vyhlásila Ladislava
Tichého ze 3. B. ZŠ Komenského 17.
Knihovna pokračovala i v přednáškové činnosti ve spolupráci s Muzeem
Chodska a Galerií bratří Špillarů (jednotlivé přednášky viz Kalendárium).
Zajímavou novinkou v činnosti knihovny je uzavření dlouhodobé
dohody s Ing. Karlem Fraitem na zpracování architektonického vývoje sídlištní a
individuální výstavby v Domažlicích pro potřeby studentů, badatelů a
návštěvníků oddělení regionální literatury. Dokumentace byla doplněna
o výpisy z katastru nemovitostí a mapami jednotlivých sídlišť. Na projektu se
podílel i Katastrální úřad Domažlice a odbor výstavby Městského úřadu
Domažlice. Zpracovány čtyři materiály – domažlická sídliště.

S finanční podporou Města Domažlice vydala knihovna komiks
„Domažlice – průvodce pro děti a mimozemšťany“. Komiks pro knihovnu
vyrobila spisovatelka Petra Braunová a graficky zpracovala Barbora Sobotková.
Je určen pro děti ve věku 8-15 let a seznamuje je zábavnou formou se
základními údaji z historie města.

Finanční hospodaření
Městská knihovna Boženy Němcové je příspěvkovou organizací města
Domažlice. V tomto roce hospodařila s celkovým rozpočtem 6 357 872 Kč.
Z toho: 5 062 840 - příspěvek od zřizovatele
224 680 – příjmy za vlastní výkony
3 000 – dotace MK ČR Česká knihovna
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1 067 352 – dotace Krajského úřadu na regionální funkce
(ke zpracování zápisu použito textu výroční zprávy, uveřejněné na internetových stránkách
knihovny)

Kulturní zařízení jiných zřizovatelů a soukromá
MUZEUM CHODSKA
Chodské náměstí 96
Ředitel Mgr. Josef Nejdl
Zřizovatel: Plzeňský kraj
Počet zaměstnanců: 18 + 2 sezónní průvodci,
přepočteno: 14,22 pracovních úvazků
Hospodářská krize a ekonomická stagnace... Tato
dvě spojení nás provázela zhruba od poloviny roku 2010 a
doprovázela nás i při vstupu do roku 2011….. Samotný průběh roku měl
skutečně velmi pomalý a pesimisticky laděný nástup. Zájem o muzejní expozice
byl velmi slabý, dokonce ani zahájení sezóny nepřineslo očekávaný efekt, pokud
se týká návštěvnosti, tím spíše, že se k ekonomicky nepříznivým jevům přidalo
špatné počasí v první polovině sezóny, které nepřálo turistickému ruchu.
Teprve druhá polovina sezóny přinesla dlouho očekávaný efekt, a pokud se týká
návštěvnosti, povedené Chodské slavnosti a extrémně příjemný podzim
způsobili, že návštěvnost v Chodském hradu se téměř vyrovnala na úroveň roku
předchozího, bohužel Galerie bratří Špillarů již propad nedokázala vyrovnat.
Celkový propad návštěvnosti byl vyčíslen na 10,2%, a tak nebylo třeba činit
zásadní závěry.
Protože návštěvnost není jediným ukazatelem výkonnosti organizace,
byly víceméně volné kapacity muzea využity jiným způsobem. V muzeu probíhá
několik dlouhodobých procesů, kde „volné kapacity" našly dostatečné
uplatnění. Jedná se zejména o digitalizaci sbírek a ošetření a konzervace
exponátů. V roce 2011 byla zvolena priorita - ošetření, digitalizace a nové
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uložení numizmatických sbírek. Dále bylo využito vlastních zdrojů pro
konzervaci a opravy (částečné restaurování) sbírkového fondu).
Stranou pozornosti nezůstala ani sbírkotvorná činnost, kdy na základě
systematické dokumentace regionu byl rozšířen sbírkový fond o jedinečné
exponáty: kolekci kreseb spisovatele Ladislava Stehlíka, autora dnes již kultovní
knihy Země zamyšlená a pohřební kočár plzeňské firmy Brožík, který muzeu
věnovala obec Mutěnín na Domažlicku.
Muzeum v tomto roce vykazovalo i bohatou ediční činnost.
V roce 2011 bylo dosaženo u významného úspěchu v záležitosti
rekonstrukce objektu Muzea Jindřicha Jindřicha. Po definitivním urovnání
majetkoprávních vztahů a následných nezbytných administrativních úkonech se
Plzeňský kraj jako zřizovatel Muzea Chodska písemně zaručil, že kompletní
rekonstrukci objektu zafinancuje a pro rok 2012 vyčlenil investiční příspěvek ve
výši 10.000 tis. Kč.
(převzato z výroční zprávy o činnosti muzea, zpracované Mgr. Josefem Nejdlem a zveřejněné na
internetových stránkách muzea)

Jako každoročně připravilo muzeum pro veřejnost města několik výstav
a spolu s galerií a knihovnou organizovalo v galerii vždy jednou měsíčně
literární nebo cestopisnou přednášku (výstavy v budově muzea i přednášky - viz
Kalendárium).

GALERIE BRATŘÍ ŠPILLARŮ
připravila řadu akcí především pro děti: (přednášky a výstavy v galerii viz
Kalendárium)
 leden: dvě tvůrčí dílny pro děti ZŠ s tématem - loutka krále
 duben: další tvůrčí dílny pro děti z družin ZŠ - figurka ptáka a
motýla
dále se uskutečnila i tvůrčí dílna pro ZŠ praktickou - figurka zajíce
Ve spolupráci s Městským infocentrem ve Kdyni byla uspořádána
přednáška o Františku Šleglovi a aradecoru - přednášel V. Sika
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 květen: tvůrčí dílna pro děti ze ZŠ - figurka ptáka a čtyřikrát vzdělávací
program pro první stupně ZŠ – Ilustrátoři, s videofilmem a kreslením
 říjen: dva programy pro děti prvních stupňů ZŠ - s výtvarnicí Janou
Šlechtovou, s tanečním doprovodem a s kreslením, dále pět
vzdělávacích programů pro děti ze ZŠ - první stupeň: Zdeněk Müller,
večerníčky, s videofilmem a kreslením a dva programy pro ZŠ
praktickou: rovněž Zdeněk Müller, večerníčky, s videofilmem a
kreslením
 listopad: čtyři programy pro ZŠ na téma pohádkáři na Chodsku
s videofilmem a kreslením a jeden program pro děti ZŠ praktické se
stejným tématem
 prosinec: tři programy pro ZŠ Kdyně s námětem bratři Špillarové
(s videofilmem), dvě tvůrčí dílny pro děti z družin ZŠ - figurky čerta a
Santa Klause a dvě dílny pro děti ze ZŠ praktické se stejným tématem,
dále program pro děti ze ZŠ Mrákov s kreslením

GALERIE DORKA
Soukromá prodejní galerie
Kostelní 1
Vlastník JUDr. Jiří Šuchman
Galerie Dorka v roce 2011 uspořádala šest výstav
(padesátou pátou až šedesátou první) včetně tak zvaného
SALONU, který představuje jejich jakýsi souhrn. Prvními vystavujícími byli
studenti AVU – Ateliéru profesora Jiřího Sopka, dále pak poprvé v Domažlicích
vystavoval světově proslulý sklář Vladimír Klein, a poté neméně známý malíř a
grafik Miroslav Pošvic (jeho druhá výstava v naší galerii). Ve druhé polovině
roku galerie uspořádala výstavu dvěma autorům výtvarného uskupení
CORPORA S, a sice místnímu rodákovi Pavlovi Šleglovi a jeho vrstevníkovi Jiřímu
Mikeskovi. Poslední výstava patřila jak sklu, tak obrazům, a to naprosto
jedinečnému skláři Pavlovi Homolkovi a malířce a grafičce Ivaně Hejdukové.
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Galerie v tomto roce začala pracovat na novém vzhledu svých webových
stránek, aby je přizpůsobila novému logu a přibývajícímu počtu jejich
návštěvníků.
(pro kronikářský zápis zpracoval JUDr. Jiří Šuchman)
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V. ŠKOLSTVÍ
MATEŘSKÁ ŠKOLA DOMAŽLICE (MŠ), ZAHRADNÍ 471
Ředitelka Anna Bauerová
Zřizovatel: Město Domažlice
Počty dětí: 373
Počet učitelek: 30 učitelek, 2 asistenti pedagoga
Počet provozních zaměstnanců: 18,25
Mateřská škola Domažlice je od roku 2003 příspěvkovou organizací,
která slučuje celkem 5 odloučených pracovišť.
Ředitelství je na kmenové škole v Zahradní ulici 471, v této škole je také
speciální třída pro děti s více vadami a další tři běžné třídy. Jako jediná má
bezbariérový přístup. Kapacita této mateřské školy je 79 dětí.
Při škole působí pod vedením Petra Ouřady kroužek malých hasičů
„Soptíci“, který v tomto roce oslavil 16 let trvání. Pravidelně se zúčastňuje
celostátních soutěží a má již řadu ocenění. Poslední ocenění je z podzimu
tohoto roku, kdy Soptíci na celostátním setkání přípravek ve Světicích vyhráli
soutěž o nejkrásnější sovu.
Škola se zúčastnila soutěže Malování s delfínem. Doprovodným
programem této výtvarné soutěže byla pohádka „Jak rytíř s rýmou zatočil“.
Představení bylo určeno dětem i rodičům a proběhlo v odpoledních hodinách
v mateřské škole. A i když škola nevyhrála žádnou cenu, u pohádky se pobavili
všichni.
Odloučená pracoviště:
MŠ Benešova 282
55 dětí – 2 třídy
MŠ Poděbradova 53 99 dětí – 4 třídy
MŠ Palackého 224 56 dětí – 2 třídy

vedoucí učitelka Marie Sokolová
vedoucí učitelka Jana Gramanová
vedoucí učitelka Ludmila Šotová
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MŠ Michlova 565

84 dětí – 3 třídy

vedoucí učitelka Anna Svobodová

Spolupráce s institucemi ve městě:
Mateřská škola spolupracuje s celou řadou domažlických institucí.
Dlouholetou spolupráci má s domem dětí DOMINO. Děti pravidelně, každý
týden jako terapii navštěvují keramickou dílnu.
Velice pěkná spolupráce je s domem s pečovatelskou službou, kde děti
pravidelně vystupují a jejich vystoupení seniory vždy potěší. Na oplátku
seniorský taneční kroužek vystupuje v mateřské škole. Škola navštěvuje výstavy
v knihovně, muzeu i v galerii.
Odloučené pracoviště Benešova pokračuje v příhraniční spolupráci
s mateřskou školou v Německu. Děti i učitelky se vzájemně navštěvují a
pořádají společná vystoupení pro rodiče i veřejnost. Zpočátku ostýchavé vztahy
dnes můžeme označit za velmi přátelské.
Úspěšná je spolupráce s baseballovým týmem. Již čtvrtým rokem
probíhá mezi jednotlivými školkami turnaj v dětském baseballu. Vítězné
družstvo obdrželo pohár a všechny děti dostaly medaile. Samozřejmě není
důležité, kdo vyhraje, ale to, že se školky setkávají. Hra nadchla nejen děti a
učitelky, ale také rodiče. Některé děti i po odchodu z mateřské školy
v baseballu pokračují a dokonce začali hrát i někteří rodiče.
Nadstandard:
 pravidelné návštěvy bazénu – předplavecká výchova (po rekonstrukci
městského bazénu mají děti k dispozici tobogán, brouzdaliště a množství
hraček do vody, paní učitelky spolupracují s instruktorkou předplavecké
výchovy)
 pravidelné návštěvy sauny – odloučené pracoviště Palackého a odloučené
pracoviště Benešova mají saunu vlastní
 pravidelné návštěvy solné jeskyně

Další aktivity si pořádá každá škola sama (školní výlety, akce pro rodiče –
dny otevřených dveří, pracovní dílny, vystoupení dětí a podobně).
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Materiální zabezpečení:
Prostředí mateřských škol se podle finančních prostředků postupně
obnovuje a vylepšuje. V roce 2011 se podařilo vybavit jednu třídu kompletně
novým nábytkem a také byly zrekonstruovány dvě dětské umývárny tak, aby
odpovídaly novým hygienickým požadavkům. Prostředí školních kuchyní se
vybavuje postupně podle hygienických kontrol.
(pro kroniku zapsala Anna Bauerová, ředitelka mateřské školy)

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

z toho odešlo

Školní rok 2010/2011
Počet žáků: 776
Počet tříd: 32
Počet zaměstnanců (z toho pedagogických): 90
(49)
Počet dětí u zápisu
130
Počet žáků vycházejících z 9. tříd: 70
do gymnázia:
12
do SOŠ a SOU s maturitou:
40
do SOU:
18

Počet žáků, odcházejících na víceletá gymnázia: 24
V nižších než 9. ročnících ukončili školu 4 žáci
Prospěch žáků:
prospělo s vyznamenáním: 447
prospělo: 31
neprospělo: 16

Škola udělila celkem 131 pochval, 139 napomenutí třídního učitele, 72 důtek
třídního učitele, 28 důtek ředitele školy, 6 žákům byl snížen stupeň chování na
druhý.
Žáci zmeškali celkem 60 399 hodin, z nich 212 neomluvených.
Počet žáků ve školní družině: 149
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Počet oddělení družiny:

5

Počet strávníků ve školní jídelně: 1286 dětských, 155 dospělých strávníků
Rada školy:
zástupci rodičů žáků: Roman Kalous, Ing. Věra Jankovcová
zástupci zřizovatele: Ing. Dagmar Murinová, Mgr. Jana Terelová
zástupci školy: PaeDr. Irena Schleissová, Mgr. Irena Polsterová
Ve škole pracují čtyři zájmové kroužky: odbíjené, chovatelský, taneční a
sborový zpěv (školní pěvecký sbor). Jsou pořádány různé školní sportovní
turnaje, koncerty, pěvecké soutěže, návštěvy divadel, besedy. Všechny své akce
prezentuje škola již několik let na školních internetových stránkách
(www.zskom17.cz). K organizačně nejnáročnějším patří každoroční lyžařský
výcvik v Krkonoších a zahraniční zájezdy do Anglie (pro žáky studující anglický
jazyk) a do Berlína (pro žáky, studující němčinu). Školní pěvecký sbor Perníček
Zpěvníček a taneční soubor Dráčata se pravidelně prezentují v rámci města i
celého regionu. Plánovitě, podle věku žáků navštěvuje škola divadla plzeňská i
pražská, muzea a výstavy. Bohatými aktivitami se snaží o smysluplné využití
času žáků jako nejlepšího způsobu prevence před škodlivými vlivy a drogami.
Škola

aktivně

spolupracuje

s mnoha

domažlickými

institucemi:

s programovým oddělením MKS, s Domem dětí a mládeže, s Městskou
knihovnou B. Němcové, Galerií bratří Špillarů, Muzeem Chodska, Základní
uměleckou školou, s odbory životního prostředí a sociálním městského úřadu,
s okresním soudem, úřadem práce Policií ČR, tělovýchovnými jednotami a
s dalšími.
V tomto školním roce pokračovala setkání žáků 2. stupně školy se žáky
z partnerské Hauptschule ve Furth im Waldu a také mezi žáky 1. stupně školy a
jim věkově odpovídajícími žáky z Grundschule ve Furthu.
V oblasti výuky se škole stále daří držet vysoký stupeň odborné
způsobilosti. Žáci mají rovněž dobré podmínky pro práci s informacemi,
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internetem. Na velmi dobré úrovni je spolupráce školy s rodiči i se
zřizovatelem.
(Vybráno z Výroční zprávy o činnosti ZŠ Domažlice, Komenského 17 za školní rok 2010/2011,
zpracované ředitelem školy Mgr. Ivanem Rybárem. Kompletní zpráva, včetně přetisku
internetových stránek školy s přehledem akcí a také úspěchů žáků školy v různých soutěžích, je
přílohou tohoto kronikářského zápisu.)

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOMAŽLICE, MSGRE B.
STAŠKA 232
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Zřizovatel: Město Domažlice
Ředitel školy:
Mgr. Petr Jansa
od 1. 9. řídí školu jako statutární zástupkyně
ředitele Mgr. Ivana Váchalová
Zástupci ředitele:
1. stupeň: Mgr. Luboš Kuboň
2. stupeň: Mgr. Ivana Váchalová
Školní rok 2010/2011
Počet žáků základní školy: 446 (kapacita školy 850 žáků)
Počet tříd: 22
Počet žáků mateřské školy: 40 – od září 2011 75 žáků
Počet tříd: 2 - od září 2011 3 třídy
Počet učitelů a vychovatelů: 30 učitelů, 4 vychovatelky školní družiny, 4 učitelky
mateřské školy.
Počet žáků vycházejících z 9. tříd:
z toho odešlo
do gymnázia:
do SOŠ a SOU s maturitou:
do SOU:
3 žáci školy ukončili školní docházku v osmé třídě
Na šestileté gymnázium odešlo 5 žáků
na osmileté
7 žáků
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48
12
28
11

Prospěch žáků:
průměrný prospěch 1,58
prospělo s vyznamenáním: 243
Počet žáků ve školní družině: 128 žáků ve 4 odděleních (kapacita 150 žáků)
Všichni žáci (kromě 5. tříd) se učí podle školního vzdělávacího programu
„Chceme vědět, znát a umět“. Kromě povinných předmětů si žáci od 6. třídy
volí povinně volitelný předmět.
Škola úspěšně zažádala o finanční grant v projektu EU-Peníze školám.
Poskytnuté peníze využívá zejména na vytvoření nových vzdělávacích materiálů
ve většině předmětů, především v přírodovědných předmětech, v matematice,
češtině a angličtině.
Od září 2011 se dva žáci školy učí v režimu takzvaného individuálního
vzdělávání, známějšího pod pojmem domácí vzdělávání nebo domácí škola.
Žáci školy se pravidelně zúčastňují olympiád a okresních kol sportovních
soutěží.
(podle zprávy Mgr. Ivany Váchalové, statutární zástupkyně ředitele školy)

Základní škola Mons. B. Staška 232, nebo také NOVÁ ŠKOLA, trpí již
několik let soustavným úbytkem žáků. Jak dokládá následující tabulka, počet
dětí navštěvujících tuto školu se každoročně snižuje o celou jednu třídu:
rok 2007
rok 2008
rok 2009
rok 2010
rok 2011

počet žáků

579
553
501
470
446

Úměrně tomu, jak klesá počet dětí v této škole, ale roste zájem rodičů o zápis
jejich dětí do druhé domažlické základní školy, Komenského 17. Co je příčinou
této situace, je záležitostí posouzení odborníků. Protože díky snižujícímu se
počtu dětí zůstávala ve škole nevyužita část prostor, rozhodl zřizovatel zřídit při
této škole další domažlickou mateřskou školu (usnesení zastupitelstva města
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z 30. 6. 2010) a řešit tak tísnivou situaci s nedostatkem míst v předškolních
zařízeních ve městě.
MATEŘSKÁ ŠKOLA MSGRE B. STAŠKA 232
vedoucí učitelka Věra Vernerová
Počet dětí: 75
Počet tříd: 3
Počet pedagogů: 4
Počet provozních zaměstnanců: 1
Charakter jednotlivých tříd:
I. „žlutá sluníčka“ – zaměření na výtvarné a pracovní aktivity
II. „zelené žabičky“ – zaměření na pohybové aktivity
III. „modří ptáčkové“ – zaměření na hudební a pohybové aktivity
O prázdninách v roce 2011 se kvůli zájmu rodičů o umístění dětí do této
mateřské školy zvýšila částečnou rekonstrukcí celého podlaží v suterénu
pavilonu I. stupně kapacita mateřské školy na 75 míst. Byly vybudovány nové
umývárny a sociální zařízení pro každou třídu a propojením dvou místností
vznikla nová prostorná třída.
Za pomoci rodičů došlo k terénním úpravám na zahradě, tak aby plně
vyhovovala potřebám dětí.
Některé aktivity školy, které byly u dětí velmi oblíbené: předplavecký
výcvik v plaveckém bazénu, návštěvy v Solné jeskyni, seznamování se se základy
tenisu v tělocvičně základní školy, návštěvy v městské knihovně, v Galerii bratří
Špillarů, v základní umělecké škole a v domě dětí a mládeže, exkurze v Chovné
stanici

služebních

psů

Policie

ČR,

návštěva

jezdeckého

oddílu

se

Svatomartinskou jízdou na koníčkovi, exkurze v hrnčířské dílně. Ve sběru
alobalu - soutěž o největší alobalovou kouli - se škola v tomto roce umístila na
I. místě.
(podle podkladů Věry Vernerové, vedoucí učitelky MŠ)
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ DOMAŽLICE MSGRE B. STAŠKA 232
Ředitel Mgr. Martin Tomaier
Počet žáků: 66
Počet pedagogických pracovníků: 11
Počet dětí v prvním ročníku: 4
Počet vycházejících žáků: 13

(kronice poskytl M. Tomaier)
GYMNÁZIUM J. Š. BAARA (GJŠB), PIVOVARSKÁ 323
Ředitelka Mgr. Jana Štenglová
Zástupce ředitele Mgr. Václav Kozina
Administrativa:
sekretářka: Radka Nebehajová
účetní: Jarmila Kupilíková
ekonomka: Anna Mikešová
Zřizovatel: Plzeňský kraj
Základní údaje:
Počet studentů
Počet učitelů:
Počet žáků: prospělo s vyznamenáním
prospělo
neprospělo
Průměrný prospěch studentů gymnázia:
Ve třech maturitních ročnících
odmaturovalo celkem studentů:
z nich bylo přijato na vysoké školy
na VOŠ

507
47
115
387
5
1,925

75
69
6

Celkový poměr mezi humanitními a technickými vysokými školami se
v jednotlivých třídách lišil. Největší procento humanitních škol bylo ve čtvrtém
ročníku čtyřletého studia a v osmém ročníku osmiletého studia a to 21 a 12
studentů (72,73% a 71,73%). Nejvíce přihlášek na technické vysoké školy podali
studenti šestého ročníku šestiletého studia, a to 9, to je 43,49% studentů.
Poměr humanitních a technických vysokých škol, na které se letošní absolventi
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hlásili, byl: 66,89 humanitních a 33,11 technických škol. Nejvíce studentů
gymnázia odešlo studovat na Západočeskou univerzitu do Plzně (24), následuje
Univerzita Karlova (16) a Vysoká škola ekonomická (15).
Studenti gymnázia obsazují pravidelně přední místa v okresních a
krajských kolech olympiád z jednotlivých předmětů. Ve sportovních soutěžích
se družstvo basketu kategorie VI. A (hoši) probojovalo do celostátního kola, kde
obsadilo 2. místo, domažličtí gymnazisté postoupili do celostátního kola ještě
v atletickém čtyřboji (kategorie IV. hoši – 8. místo) a v Středoškolském
atletickém poháru (kategorie V. dívky – 11. místo).
(podle podkladů poskytnutých gymnáziem; kompletní zpráva, včetně podrobného rozpisu
umístění studentů v jednotlivých soutěžích, je přílohou tohoto zápisu)

OBCHODNÍ AKADEMIE A
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ
ŠKOLA
Ředitelka Mgr. Věra Prantlová
Zřizovatel: Plzeňský kraj
Základní údaje
Počet učitelů, přepočteno na plné úvazky
Počet žáků celkem
Obor OA (klasická obchodní akademie)
Obor ZA (zdravotnický asistent)
Obor IVE (informatika v ekonomice)

36,6
484
108
92
105

Počty studentů v 1. ročníku:
OA
29
IVE
26
ZA
20
Počty maturantů:
OA
29
IVE
27
ZA
18
K dalšímu studiu na vysokých školách se z oboru OA rozhodlo 15 studentů
(51,7%), z oboru IVE 21 studentů (77,8%) a z oboru ZA 2 studenti (11,1%).
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Průměrný prospěch ve škole za školní rok 2009/2010: 2,468
Žáci školy se pravidelně zúčastňují soutěží znalostí v odborných
dovednostech (olympiády, konverzační soutěže, soutěž v psaní na klávesnici a
další) i sportovních soutěží. V tomto školním roce škola pořádala lyžařský
výcvikový kurz v Železné Rudě a sportovně turistický kurz v Itálii a po Chodsku.
Škola v tomto roce seznamovala veřejnost se svojí činností a s náplní
jednotlivých studijních oborů na akci „Od vzdělání k zaměstnání“ –
11. listopadu ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou (OHK) Domažlice,
10. listopadu ve spolupráci s OHK Klatovy a 9. listopadu ve spolupráci s Úřadem
práce Tachov.
Již několik let se žáci školy podílejí na charitativních akcích Bílá pastelka,
projekt Šance, den boje proti AIDS, Světluška. Škola spolupracuje i s Diecézní
charitou Plzeň.
(ze Zprávy o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Mgr. Věry Prantlové, plná zpráva je přílohou
tohoto zápisu)

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ DOMAŽLICE (SOU), PROKOPA
VELIKÉHO 640
Ředitelka Mgr. Zdeňka Buršíková
Zástupci ředitelky:
pro ekonomiku Pavla Riedlová
pro teoretické vyučování Mgr. Irena Krutinová
pro praktické vyučování Jaroslav Sokol
Zřizovatel: Plzeňský kraj
Základní údaje:
Počet pracovníků učiliště celkem: 62
Počet pedagogických pracovníků: 46
Počet pedagogických pracovníků s vysokoškolským/středoškolským vzděláním:
23/23
Počet pedagogických pracovníků splňujících pedagogickou způsobilost: 33
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V 17 oborech vyučovalo učiliště ve školním roce 2010/2011 celkem 453 žáků.
Obory:
od 1. 9. 2010: mechanik - seřizovač, obchodník, kosmetička, kosmetické služby,
gastronomie, strojní mechanik, obráběč kovů, truhlář, kuchař – číšník pro
pohostinství, kuchař, kuchař-číšník, kadeřník
Pro všechny obory platí denní forma vzdělávání.
Prospěch žáků
žáci k 31. 8. 2011 celkem
prospěli s vyznamenáním
prospěli
neprospěli
vyloučeni ze studia

453
16
420
17
22

Výsledky maturitních a závěrečných zkoušek
Maturitní zkouška:
maturovalo celkem žáků
prospělo s vyznamenáním
prospělo
neprospěli

42
0
25
17

Závěrečná zkouška:
zkoušku skládalo celkem žáků
prospělo s vyznamenáním
prospělo
neprospělo

80
7
61
12

Škola se účastní několika mezinárodních projektů. Ve spolupráci
s firmou Gerresheimer z Horšovského Týna zpracovala v rámci projektu My
jsme Evropa! – Wir sind Europa! po tříleté přípravě výukový program pro tříletý
učební obor strojní mechanik se zaměřením na obsluhu lisů pro vstřikování
plastů. Tento učební obor nabízela žákům 8. a 9. tříd základních škol od 1. září
2011. Přihlásili se ale jen dva zájemci, proto nebylo možné tento učební obor
otevřít.

67

Již druhým rokem se učeliště společně s německou školou Berufschule
v Chamu a s rakouskou školou HTL Mödling podílelo na stavbě mostu v Rötzu.
Tato stavba byla realizována v rámci projektu Životní osa Schwarzach – hike &
bike v Bavorsku a Čechách jako jedna z akcí Přeshraničního Akčního spolku
Čerchov. Projekt byl ze 70% financován penězi EU. Ve dnech 30. 5. až 3. 6. 2011
se pět studentů čtyřletého oboru mechanik – seřizovač zúčastnilo stavby mostu
v Rötzu. Most byl ukotven na své místo a slavnostně otevřen 10. června 2011.
Žáci školy se účastní i výměnných programů a praxe v Bavorsku (Cham, Horní
Falc).
Škola spolupracuje s řadou sociálních partnerů. Velmi dobrá je
spolupráce s Úřadem práce v Domažlicích. Prohloubila se spolupráce s firmou
Gerresheimer Horšovský Týn. Velmi se zlepšila spolupráce se zástupci
strojírenských firem regionu a s domažlickou okresní hospodářskou komorou.
Učiliště tradičně pořádá Den otevřených dveří. O studium zde projevují
zájem i žáci z regionů Klatovy, Tachov a Plzeň-jih.
Žáci se zúčastňují celé řady soutěží v odborných dovednostech a
sportovních soutěží.
Ve školním roce 2010/2011 se prezentovali na 63 veřejných akcích. Šlo
vesměs o zajištění občerstvení, přípravu rautů, ukázky kosmetických a
kadeřnických služeb.
(Vybráno z Výroční zprávy o činnosti školy ve školním roce 2010/2011, zpracované Mgr.
Zdeňkou Buršíkovou – rozsáhlá zpráva je součástí příloh Kroniky 2011)

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA (ZUŠ) DOMAŽLICE
Ředitelka Mgr. Jiřina Holoubková
Zřizovatel: Město Domažlice
ZUŠ Domažlice měla ve školním roce
20010/2011:
celkem…………………………………
750 žáků:
z toho dívek ……………………
507
z toho cizinci z EU…………………………
4
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z toho v hudebním oboru…………
448
ve výtvarném oboru
189
v tanečním oboru……………
79
v literárně-dramatickém oboru 34
počet absolventů……………………………
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Přijato na střední školy uměleckého zaměření:
na konzervatoř v Praze byli přijati: Václav Buršík a Václav Dufek (zpěv, učitel
K. Jindřich), na konzervatoř v Plzni: Eliška Fojtová (zpěv, učitelka L. Kotlanová) a
Milan Franěk (kontrabas, učitel J. Kuneš), na Střední odbornou školu obchodu,
užitého umění a designu v Plzni: Stichenwirthová Anna (výtvarný obor, učitelka
Jana Šlechtová).
Na škole v Domažlicích i na detašovaném pracovišti v Klenčí bylo celkem
39 zaměstnanců. Vyučovalo celkem 35 pedagogů a působili 4 nepedagogičtí
pracovníci.
V roce 2011 zemřela učitelka Jana Doubková, která patřila mezi první,
zakládající učitele hudební školy a bývalý ředitel ZUŠ Domažlice František
Kumpera (vzpomínky viz Kalendárium).
Tři dětské sbory, dechový orchestr, čtyři dudácké muziky a folklorní
soubory, sólisté, výtvarné, taneční a literárně dramatické oddělení pod záštitou
školy uspořádaly celkem 185 veřejných akcí, na kterých se účastnilo asi 2000
žáků a učitelů.
Umístění žáků v krajských a národních kolech:
V. Brettschneiderová (taneční oddělení):

J. Eretová (klavír):
L. Kotlanová (pěvecké oddělení):
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krajská kola soutěže 1. místo, 2.
místo, tři 3. místa
Festival tanečního mládí
- účast v národním kole
2. místo v krajském kole soutěže
ZUŠ - Jan Dufek
Soutěž lidových písní Velké Losiny
2. místo v národním kole soutěže -

J. Lucák (housle):
M. Morysková (klavír):
M. Schubertová (housle)
A. Svobodová (klavír):
J. Svobodová (pěvecký sbor):

I. Šlechta (výtvarné oddělení):
J. Šlechtová (výtvarné oddělení):
L. Tichý (kytara):
B. Zavázalová (housle):
D. Žáková (lit.-dram. obor):

Patrik Hradecký, Hynek Hradecký
mezi prvními deseti
Písňová soutěž B. Martinů Andrea Palacká, v národním kole
čestné uznání
1. místo v krajském kole soutěže
ZUŠ - Ladislav Tichý
čestné uznání v krajském kole
soutěže ZUŠ - Dana Hálková
1. místo v krajském kole soutěže
ZUŠ - M. Kupilíková a T. Šustrová
3. místo v krajském kole soutěže
ZUŠ - Kristýna Císlerová
Krajská přehlídka pěveckých sborů
Rokycany - zlaté pásmo
Celostátní přehlídka dětských sborů
zvláštní ocenění pěveckému sboru
Duha I.
Účast v národním kole soutěže
v Šumperku
Účast v národním kole soutěže
v Šumperku
3. místo v národním kole soutěže
ZUŠ - Rozálie Strenková
3. místo v krajském kole soutěže
ZUŠ - Anna Dadová
1. místo v národním kole soutěže
Kandrdásek
Anna Kocmánková a Tereza Paidarová čestné uznání v národním kole soutěže
ve Svitavách

Hospodaření školy 2011 v Kč
Náklady celkem: provozní a mzdové
Výnosy celkem:
Zisk

12 846 092
12 866 092
20 000

V roce 2011 se škola zapojila do projektu Česko-německého fondu
budoucnosti část V. Hudba přes hranice. V rámci toho projektu konaly dva
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společné koncerty žáků ZUŠ Domažlice a Musikschule Schwandorf a vystoupení
dechového souboru v Zwieselu. Projekt byl podpořen FB částkou 49 000,- KčV tomto roce škola také zahájila hospodářskou činnost, která je zatím
orientovaná na pronájem prostor školy.
(pro kroniku sestavil: Vlastimil Konrády, zástupce ředitele školy)

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE DOMINO, HRADSKÁ 94
Ředitelka Mgr. Ivana Kubová
Základní údaje:
Sídlo: Hradská ulice 94
Zřizovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje
Personální obsazení: 3 pedagogičtí pracovníci kategorie pedagog volného času,
1 ekonomka, 1 uklízečka
Cíl: účelné využití volného času žáků a studentů
Činnost a akce v roce 2010:
 Pravidelná zájmová činnost: kroužky, kluby
30 zájmových útvarů s 325 zapsanými členy – převládá oblast estetická
a společenskovědní
 Akce zájmového vzdělávání
165 akcí, 11 406 účastníků
jde o zábavné akce, soutěže, prevenci úrazů a rizikového chování,
výchovně vzdělávací programy, dílny, zájezdy, výlety
 Rubikon: vědomostní soutěž žáků základních škol ve znalosti zákonů,
boje proti sázení:
6 školních kol s 933 účastníky (337 dětí z obou domažlických základních
škol), 1 okresní kolo s 380 účastníky
Akce o vedlejších prázdninách (podzimní, jarní, pololetní, velikonoční)
14 akcí – 362 účastníků
Léto: 6 aktivit, kterých se zúčastnilo 140 dětí a 13 dospělých.
Dům dětí a mládeže je pověřen Krajským úřadem Plzeňského kraje
organizací okresních kol předmětových soutěží a přehlídek zájmové umělecké
činnosti. Letos pořádal celkem 21 okresních kol s účastí 481 žáků a studentů.
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Ve městě spolupracuje dům dětí s několika partnery – s městským
kulturním střediskem, s knihovnou, galerií, se Sokolem Domažlice, se
zájmovými organizacemi, školami všech typů. Spolupráce se všemi partnery je
na dobré úrovni. Dům se také podílí na organizaci akcí typu Město Dětem,
Zpívání koled a dalších.
(pro kroniku zpracovala Mgr. Ivana Kubová)
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VI. Veřejný život
POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT
Politické strany, občanská sdružení, spolky

Politické strany a hnutí
V Domažlicích v tomto roce měly svoje místní organizace tyto politické strany a
hnutí (abecední řazení):
strany: Česká strana sociálně demokratická, KDU-ČL, KSČM, ODS, TOP 09, Věci
veřejné,
hnutí: Sdružení nezávislých kandidátů 2010, Sdružení pro město Domažlice
Poznámka kronikářky: Městský úřad i městská kronika každoročně opakovaně vyzývají všechny
politické subjekty, aby zaslaly svoje zprávy pro kroniku. Představitelé jednotlivých stran a hnutí
dostávají vždy v lednu od městského úřadu dopisy s prosbou o zaslání podkladů pro kroniku,
jsou urgováni telefonicky. Na výzvy však pravidelně reagují pouze ČSSD, KDU-ČSL a KSČM. Tato
situace se opakuje každý rok. Není proto vinou ani městského úřadu, ani kronikářky, že zprávy
o činnosti politických stran se omezují jen na ty, které podklady pošlou.

ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ - ČSSD
Předseda místní organizace Jan Látka,
místopředsedy jsou: JUDr. Milan Mrázek, Ing. Jitka Heřmanová, Jaroslav
Kliment, Mgr. Jana Terelová.
K 31. 12. 2011 měla místní organizace ČSSD Domažlice 71 členů, z toho 43
mužů a 28 žen. Během roku přistoupilo celkem 5 členů, ve všech případech
ženy.
(podle podkladů pí Anny Váňové)

KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY - KSČM
V Domažlicích pracuje 8 základních organizací KSČM, které řídí Městský
výbor KSČM. Ten při pořádání akcí ve městě spolupracuje s Levicovým klubem
žen (LKŽ) a s Klubem Českého pohraničí. Mimo vlastních akcí se domažličtí
komunisté účastní i akcí pořádaných organizacemi KSČM v jiných okresech.
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Při výčtu akcí tohoto roku je třeba zmínit jubilejní XX. Třešničkový ples,
na který se sjíždějí účastníci i z jiných okresů.
Spolu s LKŽ a ČSŽ se uskutečnila oslava MDŽ pro širokou veřejnost.
Členové KSČM se zúčastnili i mírového pochodu v Ansbachu v SRN.
Tradičně nejvíce akcí je směrováno na květen. Na oslavě 1. máje
v zahradě Chodského hradu promluvila k účastníkům poslankyně Parlamentu
ĆR Mgr. Ivana Levá. Také pietní akt na hřbitově a účast na pietním aktu
v Otově je každoroční tradicí. Na tradičním Jarním setkání v letním kině byl
hlavním hostem místopředseda ÚV KSČM s. Kováčik. Kulturní vystoupení
dětských souborů z Rokycan a Mrákova doplnil koncert Jany Kociánové.
V červnu se komunisté sešli u táboráku při harmonice a také na besedě
s poslancem Parlamentu ČR Ing. Karlem Šidlem.
Podzim 2011 byl věnován především konání výročních členských schůzí,
přípravě městské konference a sjezdu KSČM. Členové KSČM z Domažlic se také
každoročně účastní akcí pořádaných OV KSČM a ÚV KSČM. Je to především
setkání v Caparticích „Haltravská bota“, účast na svátku Haló novin a setkání na
Kunětické hoře, ale i předvánoční setkání LKŽ.
V oblasti sportu pak jde o akce „Jarní koulení“, „Vánoční koulení“ a
krajskou soutěž v kuželkách „O chodský džbánek.“
V průběhu roku pracovali v zastupitelstvu města čtyři členové za KSČMMgr. Václav Hruška, ing. Věstislav Křenek, Jan Pankrác a MUDr. Radmila
Pflugová – Růžičková.
Ing. Křenek pracuje jako předseda kontrolního výboru. Ve výborech a
komisích zastupitelstva pracují členové KSČM: Václav Jansa, Václav Hruška,
Martin Pankrác, Marie Šmejkalová, Šárka Jansová, Václav Ruterle, Václav Kolář
a Josef Doubek.

(pro kroniku zpracoval Ladislav Urban, předseda OV KSČM v Domažlicích)
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KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ
(KDU ČSL)
Předsedkyní městské organizace je Anna Procházková – Černá
I pro KDU ČSL byl letošní rok rokem oddechovým, bez náročných
volebních kampaní. Její členové se spolu s Jednotou Orla podíleli na organizaci
oslavy Svátku matek v květnu, v srpnu pomáhali okresní organizaci KDU ČSL při
zajišťování průběhu jubilejní dvacáté Horské mše svaté na Čerchově. Ta se
konala v neděli 28. srpna od 15
hodin. Mši, která podle KDU ČSL
snoubí

duchovní,

společenský

i

turistický,

veřejný

rozměr,

sloužil kdyňský děkan a zároveň
okresní vikář P. Miroslav Kratochvíl.
Sešlo se na ní 300 věřících z obou
stran hranice. Lidovci na ni vypravili
Horská mše na Čerchově

foto Stanislav Antoš

z Domažlic zvláštní autobus.

Představitelé místní organizace KDU ČSL se účastnili kladení květin
k památníkům padlých při vzpomínkových akcích na osvobození a vznik
republiky 5. května a 28. října.
(podle informace Marie Johánkové)
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Občanská sdružení a spolky
KONFEDERACE POLITICKÝCH VĚZŇŮ, POBOČKA Č. 10 DOMAŽLICE
Předseda Josef Touš
Počet členů: 26
Předmět činnosti: Šíření pravdy o historii naší republiky ve 20. století účastí na
vzpomínkových akcích na památných místech a ve školách.
V tomto roce se členové pobočky zúčastnili celkem 10 akcí – zájezdů a
setkání na památných místech III. odboje. 24. září uspořádali setkání
u památníku Všerubský kámen u Všerub, kterého se zúčastnili představitelé
KÚPK, měst Domažlice, Kdyně a přilehlých obcí. 27. října se zúčastnili oslav
93. výročí 28. října v Domažlicích a 18. listopadu se jako každoročně setkali
u pamětní desky III. odboje na zahradě Chodského hradu. Na všech památných
místech vždy členové konfederace kladou kytice.
Historie vybudování pomníku „Všerubský kámen“, Vybudování a odhalení
pamětní desky III. odboje v Domažlicích.
(Vzpomínky politického vězně pana Josefa Touše zapsala Anna Peterková, pozůstalá dcera po
politickém vězni Martinu Vondrašovi. Přepis vzpomínky je doslovný, bez jakýchkoli úprav.)

VŠERUBSKÝ KÁMEN
Konfederace politických vězňů pobočka 10 Domažlice se nachází
v příhraniční oblasti. Za minulého totalitního režimu v této části Šumavy a
Českého lesa bylo napácháno mnoho zla. Svobodychtiví občané zde byli stříleni
a zabíjeni jako lovná zvěř.
V naší pobočce se proto zrodila myšlenka vybudovat těmto občanům,
kteří zde položili své životy, památník. Návrhy přicházely různé – hraniční
patník, nějaká deska nebo kámen. Tehdy manželé Blackých na jednu naši schůzi
přivedli kameníka pana Jiřího Šlegla, syna politického vězně, tehdy už
zemřelého Františka Šlegla. Pan Šlegl byl ochoten se této akce ujmout s tím, že
to bude kámen. V katastru obce Pocinovice jsem připravil několik kamenů,
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které se mně líbily, ale pan Šlegl nebyl spokojen. Hledali jsme spolu po lese dál,
až jsme našli několikatunový kámen, který splňoval jeho představy. Tento
kámen asi v roce 1937 rozstřelili dělníci z blízkého lomu, ve snaze získat
pomníkové desky. Protože se jim kámen nelíbil, zůstal zde do dnešní doby.
Vyvstaly ale nemalé problémy – jak kámen naložit, jak a také kam ho přemístit.
Opět padaly různé návrhy – hraniční přechod Lísková, Nemanice, někde poblíž
Baarova pomníku nebo Všeruby. Nakonec zvítězily Všeruby a proč?
1) V oblasti Všerubského průsmyku se snoubí Šumava s Českým lesem.
2) V

této

oblasti

odcházelo

do

svobodného

světa

mnoho

svobodychtivých občanů.
3) V oblasti Českého lesa směrem k

Aši bylo v „Akci Kámen“

vybudováno asi pět předsunutých celnic, kde lapali svobodychtivé
občany, jak ptáčky do klece a jedna z těchto celnic byla také ve
Všerubech.
4) Ze Všerub je vidět pohoří Hohen Bogen, kde byla umístěna vysílačka
Svobodná Evropa. Důvodů tedy bylo dost pro Všeruby. Místečko, asi
100 m2 nám pronajala společnost, která zde tehdy budovala
benzinovou pumpu.
Ale tím těžkosti teprve začínaly a to, kdo kámen naloží, kdo převeze a
hlavně, kdo vše zaplatí. Hlavním sponzorem byl Okresní úřad Domažlice,
přednosta Mgr. Pavel Faschingbauer. Rovněž pomohla města Domažlice, Kdyně
a Městys Všeruby. Přepravu a jeřáb zajistil bratr Černý někde na Staňkovsku.
Pan Šlegl, kameník, pomocí jeřábu kameny složil a tím, že vložil mezi kameny
křemenitý jehlan, staly se kameny symbolem dvou protipólů.
Velký monolit rozstřelených kamenů představuje „ZLO“ a vložený jehlan
symbolizuje „DOBRO“. Dlouhodobým působením „Dobra“, ač slabého se i velké
a silné „ZLO“ rozpadá.
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Vysvěcení památníku zajistil Mons. Vladislav Sysel, bývalý politický
vězeň.
Památník byl odhalen 28. září 1996. odhalení provedl generál Josef
Buršík, hrdina SSSR a čestný člen naší pobočky, za účasti představitelů KPV ČR
Praha, KÚ Plzeň, Města Domažlice, Města Kdyně, přilehlých obcí a široké
veřejnosti.
Parková úprava byla členy pobočky KPV Domažlice upravována do
současné doby, podle jejich síly a prostředků S udržováním prostranství nám
nyní pomáhají Technické služby městyse Všeruby.
Každý rok se koncem září u památníku scházíme za účasti veřejnosti.
PAMĚTNÍ DESKA
Členové Konfederace politických vězňů pobočky č. 101 Domažlice a
členové Pomocných technických praporů okresního klubu Domažlice pod
záštitou a s finanční pomocí Města Domažlice vybudovali v zahradě Chodského
hradu pamětní desku III. odboje těm, kteří byli za totalitního režimu
perzekuováni a vězněni. Odhalení pamětní desky se uskutečnilo v listopadu
2003. U této desky se každý rok kolem 17. listopadu scházíme. Datum setkání
se mění tak, aby se mohly zúčastnit školy.

OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE DOMAŽLICE
(OS ČČK)
Fügnerova 647
Občanské sdružení
Ředitelka oblastního spolku: Jana Hořeňovská
Výkonná rada a Úřad OS ČČK Domažlice v roce 2011:
předsedkyně: Lucie Kohelová
místopředseda: MUDr. Jiří Skočdopole
ředitelka Úřadu OS ČCK: Jana Hořeňovská
členové:
Marie Kestová
PhDr. Anna Kuželková
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Marie Hronková
Hana Jindřichová
Vojtěch Dvořák
dozorčí rada: Mgr. Jarmila Kahlerová
Alena Kučerová
Lidmila Kynčlová
Spolek má v Domažlicích dvě místní skupiny: MS ČČK Domažlice,
20 členů, předsedkyně paní Krčmová a MS ČČK Vodní záchranná služba,
63 členů, předseda pan Wimmer.
Spolek v tomto roce aktivně pracoval s mládeží, zajišťoval školení první
pomoci všech věkových skupin, zdravotnické hlídky spolku prováděly
zdravotnické dozory při kulturních a sportovních akcích. Velice dobrých
výsledků dosahoval spolek v oblasti bezpříspěvkového dárcovství krve, získal i
hodně nových prvodárců.
11. května se členové spolku účastnili veřejné sbírky „Český den proti
rakovině 2011“, při kterém prodali 200 kytiček a vybrali 4 000 Kč.
19. května uspořádal spolek oblastní kolo soutěže „Hlídek mladých
zdravotníků“, kterého se zúčastnilo 95 soutěžících (47 z I. stupně a 48 z II.
stupně).
8. června proběhla humanitární akce – sbírka použitého ošacení pro
Broumov.
27. září uspořádal spolek ve spolupráci s Městským centrem sociálně
rehabilitačních služeb „Den pro zdraví se seniory a tělesně postiženými“.
V průběhu akce se uskutečnily dvě přednášky (prezentace hostitelského
zařízení a výživa seniorů), dále prezentace kompenzačních pomůcek,
prezentace kosmetiky pro seniory a tělesně postižené a prezentace
inkontinenčních pomůcek. Zájemci z řad seniorů si mohli nechat změřit krevní
tlak a odebrat krev z prstu pro zjištění hladiny cukru v krvi.
7. září se spolek zúčastnil projektu „Světluška“, který je dlouhodobým
stěžejním projektem Nadačního fondu Českého rozhlasu. Projekt je založený na
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solidaritě a dobré vůli lidí, kteří se rozhodli darovat nevidomým trochu světla.
Světluška pomáhá dětem a dospělým s těžkým zrakovým postižením. Letos se
na tento projekt vybralo 5 334 Kč.
O letních prázdninách pořádalo sdružení jako každoročně letní tábory
pro děti na Rudolfově pile. Od 1. července do 15. července Školu malých
doktorů a od 16. července do 30. července rehabilitační a sportovní tábor.
Ošacovací středisko ČČK poskytuje bezplatný odběr obnošeného
oblečení slabým sociálním vrstvám.
(podle podkladů pí Jany Hořeňovské)

FREUNDESKREIS - KRUH PŘÁTEL - FURTH IM WALD - DOMAŽLICE
předseda Hermann Plötz
V Kruhu přátel Furth im Wald – Domažlice jsou sdruženi občané města
Furth im Wald a Domažlic, kteří chtějí podpořit dobré sousedské vztahy mezi
oběma partnerskými městy. Vedle aktivní účasti členů a předsednictva spolku
v oblasti politického a kulturního dění bylo uspořádáno v roce 2011 několik akcí
zvláštního významu.
Na přání českých členů jsme v létě navštívili město Regensburg. Byl to
zajímavý výlet, který byl sponzorován furthským podnikatelem v oblasti
cestovního ruchu, panem Hartmutem Wolffem.
V červnu jsme uskutečnili přednášku profesora Dr. Jaroslava Šebka
z Prahy o vztazích mezi českým státem a církví.
Začátkem

října

vystoupil divadelní soubor

"Kindertheater

der

Waldbühne Furth im Wald" před třemi sty dětmi v MKS Domažlice s divadelní
hrou na motivy knihy J. R. Kiplinga Kniha džunglí. Díky českému překladu se
představení setkalo s nadšením dětí a rovněž starosta M. Mach pochválil
vystoupení pod vedením M. Schmatze juniora.
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Za publikační činnost a zásluhy o pěstování přeshraničních vztahů byl
naším spolkem vyznamenán Zdeněk Procházka z Domažlic.
Zvláštní důraz klade Kruh přátel na rozvíjení vztahů mezi mladými lidmi
z obou stran hranice. Proto jsou všichni občané Domažlic, kteří by tyto cíle
chtěli podpořit, srdečně v našem spolku vítáni.
(pro kroniku zpracoval H. Plötz, překlad V. Konrády)

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

REVIZOR PIONÝRSKÉ SKUPINY
DELEGÁT DO KRAJSKÉ RADY PIONÝRA

Mgr. Zdeňka Kozová
Martina Čížková
Dagmar Čechová, Vladimír Čech,
Miloslav Antoš. Alice Knoppová,
Klára Krutinová
Martina Popelková
Lucie Hronková

POČET ČLENŮ K 1. 1. 2012

94 členů

Skupina má tři oddíly: Pegas, Veverky a Draci. Jejím sídlem je „Dřevák“
na Kozinově poli. Náklady na provoz objektu nese město. Skupina vlastní
táborovou základnu v Újezdě, kde každoročně pořádá letní tábor a několik
víkendových pobytů pro děti z oddílů. V tomto roce vznikly při skupině dva
kluby:
klub Labyrint – připravuje akce pro členy oddílů i pro veřejnost
klub Bubáci je určen mládeži od 15 let; schází se v Dřeváku a pro svoje členy
pořádá zážitkové víkendové programy.
Svým členům zajišťuje skupina celoroční pestrý program. Z letošních
akcí lze jmenovat například účast na Lednové Praze, maškarní karneval,
velikonoční výpravu, Slavnost Světel, čertovské odpoledne či víkendovky oddílů
v Újezdě. Letní tábor v Újezdě proběhl letos od 1. do 14. července pod
tematickým názvem „Za mlhami Avalonu“.
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Od roku 2006 spolupracuje skupina Mír s občanským sdružením Život
dětem. Nejméně jednou ročně se její členové účastní charitativní sbírky
Srdíčkové dny. Letos vybrali 11 973 Kč. V rámci adopce na dálku podporuje
skupina už pět let indického chlapce Sebastiana. Roční příspěvek 4 900 Kč mu
zajistí školné a školní pomůcky na jeden školní rok. Díky vzdělání snad bude mít
Sebastian šanci na lepší život, než jeho rodiče.
Všichni vedoucí a instruktoři skupiny prošli školením podle platných
směrnic a jsou plně kvalifikováni pro práci s dětmi ve sdružení Pionýr. Všichni
také mají možnost se dále vzdělávat v rámci Pionýra i mimo něj.
(vybráno z výroční zprávy skupiny, která je přílohou tohoto zápisu)

PIONÝRSKÁ SKUPINA ČTYŘLÍSTEK DOMAŽLICE
Vedoucí Jan Pangrác
Jednou ze tří pionýrských skupin, působících v Domažlicích je pionýrská
skupina „Čtyřlístek“. Jedná se o nejmladší pionýrskou skupinu, která právě
v tomto roce oslavila desáté výročí svého trvání. Skupina vznikla odštěpením
oddílu Čtyřlístek od pionýrské skupiny Mír.
Členská základna se stále pohybuje mezi 70 – 80 členy. Po celých deset
let stojí v čele skupiny Jan Pangrác. Schůzky všech oddílů se konají každé úterý
v klubovně „Dřevák“ na Kozinově poli.
Členové pionýrské skupiny Čtyřlístek se zúčastňují akcí, pořádaných
krajskou či českou radou Pionýra, jako jsou například Krajské setkání pionýrů,
Lednová Praha, koncert Děti dětem, Pionýrská stezka a další. Každoročně se
také zúčastňují tak zvaného Kytičkového dne – prodeje měsíčku lékařského.
Skupina se organizačně podílí i na přípravě a průběhu akce Město dětem,
pořádané vždy 1. června v areálu letního kina. Skupina pořádá i řadu vlastních
akcí, k nejoblíbenějším patří například turnaj v bowlingu či kuželkách,
mikulášská diskotéka, pohádkový les. Nejoblíbenější je akce „Cesta na Xapatán“
pořádaná vždy v polovině září.
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Vyvrcholením činnosti skupiny jsou letní pionýrské tábory, pořádané na
táborové základně v Újezdě. Ty jsou vždy motivovány celotáborovou hrou,
například Olympijské hry, Harry Potter, Putování kalendářem či Putování
hvězdnou branou.
Skupina věnuje pozornost i výchově nových vedoucích a instruktorů.
Výjimkou není účast na vzdělávacích akcích pro vedoucí „Kamínka“,
pořádaných v Koutě na Šumavě nebo v Trhanově.

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ (ČSCH), ZÁKLADNÍ ORGANIZACE
DOMAŽLICE I, se sídlem Vrchlického 122
Předseda Jan Dufek
V letošním roce měla základní organizace 29 členů, z toho 4 čestné. 15
členů organizace je již v důchodovém věku. Z celkového počtu členů základní
organizace jsou jen 4 ženy. Základní organizace sice působí v Domažlicích, její
členové jsou ale převážně z okolních obcí. Sdružuje chovatele králíků, ovcí, koz,
holubáře, drůbežáře a chovatele okrasného ptactva.
Základní organizace Domažlice I je jedinou základní organizací svazu
chovatelů v okrese, která pro svoje členy i veřejnost pořádá každoročně několik
zájezdů na chovatelské a pěstitelské výstavy. Tyto zájezdy jsou již tradiční a
oblíbené v organizaci i mimo ni. Letos se uskutečnily čtyři, v únoru, březnu,
dubnu a květnu. Celkem se jich zúčastnilo 133 osob.
Členové místní organizace pomáhali při zajišťování chovatelské výstavy
o Chodských slavnostech. Už od čtvrtka 11. srpna stavěli klece, umisťovali do
nich zvířata a instalovali vše potřebné. Předseda místní organizace pan Jan
Dufek se účastnil jako jeden z posuzovatelů posuzování drůbeže.
Mimo výstavy o Chodských slavnostech se členové základní organizace
zúčastňovali výstav v blízkém okolí (např. Meclov, Postřekov, Horšovský Týn) i
na vzdálenějších místech.
(podle podkladů paní Pavly Borové)
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ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU
Komenského 68
Dobrovolné, nepolitické občanské sdružení.
Předseda JUDr. Josef Fidrant
místopředseda Květoslav Kardinál
jednatel Josef Výchart
hospodářka Anežka Karolyová
předseda revizní komise Josef Podestát
členové výboru: Jindřich Kitzberger, František Míchálek a Marie Plzenská
Základní organizace byla založena 22. ledna 1957. Zahrádkáři tedy letos
oslavili 55. výročí své existence, stejně tak jako 55. výročí existence Českého
zahrádkářského svazu. V současné době má domažlická zahrádkářská
organizace 115 členů, z toho 5 členů čestných. Mezi členy převažují starší
věkové kategorie: 5% členů je starších 90 let, přes 50% členů je starších než 70
let. Pouze 17,7 % členů ještě nepřekročilo šedesátku.
Organizace každým rokem zajišťuje pečení perníčků na velikonoce pro
prodejnu. Na Vánoce peče perníčky pro městský úřad, který je rozdává dětem
u příležitosti rozsvícení vánočního stromu na náměstí. Letos zahrádkáři napekli
pro tuto příležitost 1350 perníčků.
Prodejna zahrádkářů zprostředkuje prodej zahradnických přebytků
členů základní organizace. Přilehlá moštárna moštuje každoročně pro členy i
ostatní veřejnost. V letošním roce zmoštovala 566 kg ovoce členům ZO a
1065 kg nečlenům.
Domažličtí zahrádkáři se vystavením svých výpěstků a pomocí při
organizačním zajištění podíleli na realizaci Dušičkové výstavy územního
sdružení Českého zahrádkářského svazu.
Na svých členských schůzích pořádá domažlická organizace zahrádkářů
odborné přednášky o pěstitelství. V loňském roce připravila také ukázku
aranžování suchých květin, která měla velký ohlas, proto se ji zahrádkáři
rozhodli v příštím roce opakovat. V listopadu při členské schůzi besedovali
přítomní s Mgr. Josefem Nejdlem o jeho cestách.
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Členové organizace zajišťují vlastními silami údržbu a opravy
zahrádkářského objektu v Komenského 68 a jeho okolí. V tomto roce opravili
fasádu na hlavní budově, moštárně a garáži.

(podle podkladů JUDr. Fidranta)

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MÍSTNÍ ORGANIZACE DOMAŽLICE
Náměstí Míru 1
Předmět činnosti: sportovní rybolov
Svaz má v Domažlicích jednu organizaci s 226 členy. Počet dětí v kroužcích do
15 let: 47, mládež 16 – 18 let: 5
Předseda organizace: Karel Amerling
členové výboru: MVDr. Václav Sklenář (místopředseda), Václav
Nový (jednatel), Václav Vlček (hospodář), Josef Makarovič
(pokladník), Hynek Hanáčík (práce s mládeží), Karel Pecka
(zástupce hospodáře – pstruhové vody), Lukáš Kalous (zástupce
hospodáře), Václav Roubal, Petr Gabriel (brigádnická činnost), Jiří Císař
(kulturní komise).
Dozorčí komise: Jaroslav Kaiser, Jan Hrabík, MUDr. Zdeněk Kovář
V tomto roce skončila stavba – obnova – rybníku Pickrov. O tento rybník
budou od příštího roku rozšířeny revíry Českého rybářského svazu. Rybník bude
už od 1. 1. 2012 uveden v celostátním soupisu rybářských revírů. Letos na
podzim vysadili rybáři do nového rybníka ryby. Je to první rybník, o který se po
padesáti létech od dokončení Tří vrb domažlickým rybářům podařilo rozšířit své
revíry.
V areálu Tří vrb zřídili letos rybáři vrtanou studnu (25 m) pro budoucí
zásobování vodou klubovny a sociálního zařízení.
Lidská bezohlednost a ziskuchtivost zasáhla domažlické rybáře v noci
ze 3. na 4. listopadu. Neznámý pachatel vypustil jednu ze sádek u Tří vrb a
ukradl 500 kaprů, které rybáři připravovali na jarní vysazení do revírů. Škoda:
23 000 Kč.
V době svého vzniku v roce 1900 měl Rybářský spolek královského
města Domažlice ve správě tekoucí vodu v délce 15 km a 6 rybníků, z toho
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5 rybníků bylo ve vlastnictví Města Domažlic. V současné době organizace
hospodaří, vzhledem k zeměpisné poloze Domažlic, především na stojatých
vodách a mimo ně i na 16 km tekoucích, mimopstruhových vod, to je na
Zubřině od Paseckého dvora pod Osvračínem k podniku CHVAK Domažlice a na
14 km tekoucích pstruhových vod – Zubřina a Smolovský potok od mostu u
čistírny odpadních vod CHVAK Domažlice až po rybník v Pasečnici a přítok
potoka Bystřice až k viaduktu u silnice na Pasečnici. Od viaduktu u silnice na
Pasečnici je revír chovný.
Ze stojatých vod hospodaří domažličtí rybáři na rybářských revírech
jezero, Chrastavice, Pickov (pod Nevolicemi) a na revíru místního významu Tři
vrby, dále pak na sedmi chovných rybnících o rozloze bezmála 8 hektarů a na
čtyřech malých rybníčcích – sádkách pod Třemi vrbami – kde pěstují rybí
násadu. Tyto chovné rybníky mají rybáři většinou v pronájmu, kromě dvou
rybníků a sádek, které vlastní. Rybníky v pronájmu: dva rybníky v Luženicích,
jeden v Chrastavicích, jeden na Baldově, jeden v Draženově, jeden pod
Nevolicemi a jeden v Domažlicích. Ze všech rybníků, chovných i sportovních je
pouze jeden, Jezero, ve vlastnictví Města Domažlic.
(podle podkladů Karla Amerlinga)

ČESKÝ KYNOLOGICKÝ SVAZ, ZÁKLADNÍ KYNOLOGICKÁ
ORGANIZACE 1 DOMAŽLICE 299
Sportovní střelnice Jirklovka
Počet členů 42, ve městě pracují základní kynologická organizace 1 a 2.
Výbor: Ing. Hana Slachová, předsedkyně, Jiří Feil, místopředseda, Aneta
Vondrovicová, pokladník, Radim Prokop, hospodář
Předmětem činnosti je výcvik sportovní kynologie a výcvik agility.
Větší akce roku 2011:
1. ledna
společná novoroční vycházka
5. a 6. března 9. závody agility „ O Kozinův čakan“ v Horšovském Týně
24. března
výroční členská schůze
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25. dubna
22. června
2. července
5. července
2. října
17. listopadu

zkoušky KJ Brno
3. ročník závodu poslušnosti „O Chodský čakan“
letní dvojzkoušky agility
závody poslušnosti podle řádu KJ ČR Brno
podzimní závody agility
2. ročník závodů poslušnosti podle NZŘ

(pro kroniku poskytla Ing. Hana Slachová)

JANA – Centrum pro prevenci HIV/AIDS a STD
U Nemocnice 148
Network East-West, občanské sdružení
Předsedkyně rady sdružení: Mgr. Lucie Černá
místopředsedkyně Mgr. Kateřina Němečková
Sdružení má 8 zaměstnanců. Poskytuje sociální služby, terénní programy, NZZ –
venerologická ambulance.
(pro kroniku poskytla Mg. Lucie Černá)

STOP PPP
Komenského 4
Občanské sdružení
předsedkyně Bc. Simona Vroblová-Váchalová
Toto občanské sdružení působí v Domažlicích od roku 2010. Jeho
posláním je pomoc lidem s poruchami příjmu potravy a s nezdravými
stravovacími návyky, kterým hrozí újma na zdraví nebo dokonce na životě.
Dalším cílem STOP PPP je pomáhat potřebným, kterým hrozí sociální vyloučení
k opětovnému zapojení do běžného života.
STOP PPP se zaměřuje na pořádání preventivních aktivit, vzdělávacích a
osvětových programů, na propagaci zdravého životního stylu. Ve svém
působení se zaměřuje především na děti a mládež.
STOP PPP připravilo za finanční podpory Plzeňského kraje TÝDEN STOP
PPP. Ten začal 31. března jako osvětová akce pro školy a vyvrcholil 7. dubna na
náměstí Míru projektovým dnem pro veřejnost v rámci Světového dne zdraví.
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Domažlické občanské sdružení STOP PPP organizovalo v tomto roce i
I. celostátní mezioborovou konferenci „Když je potřeba prevence“, která se
uskutečnila 10. a 11. října a projekt Víš, co sníš pro děti od tří do deseti let,
zaměřený na vytváření správných stravovacích návyků.
(podle výroční zprávy sdružení za rok 2011, zpracované Bc. Simonou Vroblovou-Váchalovou)

SPORT
TJ JISKRA DOMAŽLICE - FOTBAL
Velmi úspěšný rok mají za sebou fotbalisté Jiskry
Domažlice. Tento rok (2011) bude navždy zapsán v kronice
stoleté historie domažlické kopané zlatým písmem. Mužstvo
pod vedením trenéra Zdeňka Michálka zvládlo postup z divizní
soutěže do České fotbalové ligy (třetí nejvyšší soutěže
v republice), což je považováno za historický úspěch nejen pro celý
západočeský region…
Premiérové vystoupení v ČFL se fotbalistům Jiskry v sezoně 2011/12 nad
očekávání mnoha odborníků vydařilo, přičemž páté místo po podzimní části je
velkým příslibem do dalších jarních bojů.
Pravým fotbalovým svátkem se stalo pohárové utkání 2. kola
„Ondrášovky cup“ mezi domácí Jiskrou a Spartou Praha, které se konalo 1. září
na Střelnici a které do ochozů stadionu přilákalo rekordní návštěvu 3 950
diváků.
Zárukou dalších úspěchů domažlické kopané je do budoucna mladý „B“
tým, který pod vedením trenéra Ivana Rybára dominoval podzimní části
soutěže I. A. třídy. Do výčtu dalších úspěchů fotbalové Jiskry lze také zařadit
všechna naše mládežnická družstva, kterým se daří v krajských soutěžích.
(pro kroniku zpracoval M. Fiala)
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Střelnice, 1. září 2011
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HC DOMAŽLICE, občanské sdružení
Husova 42
jednatel a sekretář oddílu: Pavel Voldán
HC Domažlice o. s. je oddíl hokeje, který vznikl v roce 2008 a věnuje se
výchově mladých hráčů. Jeho zakládajícími členy byli: Pavel Voldán, Jaroslav
Horejš, Richard Šeba, Martin Volfík, Jiří Pavlásek a David Sekerák.
V roce 2008 se při náboru přihlásila do oddílu téměř stovka dětí, které
se začaly učit základům ledního hokeje. V roce 2009 nastoupily do soutěží
organizovaných Plzeňským a Karlovarským krajem už tři týmy, v následujícím
roce to bylo pět družstev.
Oddíl se během tří let rozrostl, v tomto roce v něm působilo více jak 120
dětí, trenérů a vedoucích družstev. Je pravidelným účastníkem žákovské ligy
mladších a starších žáků, ligy hráčů 1., 2., 3., a 4. tříd. Dva z trenérů oddílu mají
druhou nejvyšší kvalifikaci trenéra ledního hokeje (Pavel Voldán, Martin Volfík).
Tento oddíl je prvním oddílem ledního hokeje mládeže v celém
domažlickém okrese. Na zdejším zimním stadionu působí od jeho otevření.
(podle podkladů Pavla Voldána)

HP HC SRŠNI DOMAŽLICE, občanské sdružení
Kozinova 157
Klub vznikl v roce 2009, má pouze jednu základní organizaci
se sídlem v Domažlicích. Má 33 členů, z toho 16
domažlických.
Vedení klubu:
předseda, pokladník: Daniel Svatoš
1. místopředseda, zástupce pokladníka: Zbyněk Liška
2. místopředseda a trenér: Michal Hana
revizor sdružení: Petr Kalous
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Klub se věnuje trénování a hraní ledního hokeje. Od roku 2010 je
řádným členem Českého svazu ledního hokeje. V tomto roce hrálo mužstvo
klubu druhý ročník Domažlické neregistrované hokejové ligy, ve které obsadilo
čtvrtou příčku. Toto klání skončilo v březnu. V dubnu se Sršni zúčastnili v Plzni
Na Košutce turnaje „O Plzeňský tuplák 2011“, ve kterém obsadili první příčku.
Celé léto pak věnovali přípravě jak na ledě, tak takzvané suché přípravě. V září
uspořádali druhý ročník turnaje o „Zlaté sršní kusadlo“, kde ze šesti družstev
obsadilo domažlické družstvo čtvrté místo se ziskem 8 bodů. Turnaji přihlíželi i
oba místostarostové Domažlic Ing. Vítězslav Brody a Mgr. Karel Štípek, kteří
předali účastníkům ocenění za umístění na turnaji.
Klubovými barvami jsou žlutá a černá, znak: v černém kruhovém poli
žlutě lemovaném je žlutý sršeň, držící v pravé noze hokejku a kolem něj je žlutý
nápis HC HP Sršni Domažlice.
(podle podkladů Daniela Svatoše)

JUDO – CLUB DOMAŽLICE
Maškova 318
počet členů 104
Současné vedení klubu:
Roman Kalous, předseda klubu
Waldemar Janeček, sekretář klubu
Ing. Pavel Forst, manažer
Renáta Routová, pokladník
Trenéři: Roman Kalous, Rudolf Kortus, Waldemar Janeček, Ing. Pavel Forst
Předmětem činnosti klubu je výuka juda a dalších pohybových aktivit.
Klub pořádá každoročně letní dětské tábory. Od roku 2001 trvale spolupracuje
s oddílem Judo Club Ludres, z partnerského města Domažlic francouzského
Ludres.

91

Letošní rok byl sportovně nejúspěšnější v celé historii klubu.
V celostátním pořadí judo klubů obsadili Domažličtí mezi 220 kluby z celé ČR
37. místo.
Dosažené výsledky:
2. místo na Mistrovství ČR dorostenek – Dominika Halíková (2. místo
v celostátním ratingu)
3. místo na Mistrovství ČR dorostenců – Jakub Kabourek (1. místo v celostátním
ratingu)
1. místo na přeboru mladších žákyň (Kamila Forstová)
(podle podkladů Romana Kalouse)

Atletic Club Domažlice
Občanské sdružení, zabývající se atletickou činností
Předseda klubu: Ing. Zdeněk Forster
Klub má 156 členů, z toho 94 domažlických
Předmět činnosti: tělovýchovná a organizační činnost
Výkonný výbor klubu:
sekretář: Petr Konop
pokladník: Ing. Radek Bílý
členové: Mgr. Jan Andrle, Ing. Petr Hartman, Jiří Beck, Bc. Tomáš Šleis
Klub má v soutěžích Českého atletického svazu přihlášeno 8 družstev od
předžáků až po dospělé. Muži závodí v I. lize, ženy ve II. lize. I v tomto roce
pořádal klub všechny tradiční závody, a to již 46. ročník atletických závodů
Chodská 1 500, Memoriál I. Kitzbergera a Cenu Jana Mazance. Na Babyloně
uspořádal 46. ročník Běhu babylonskými lesy.
(podle podkladů Petra Konopa)

SPORTOVNÍ KLUB ROKYTA
předmět činnosti: sportovní činnost, turistika
předseda klubu Ing. Zdeněk Tesař, hospodářka Martina Krejčová
Klub má pouze dva domažlické členy.
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SPORTOVNÍ KLUB POHRANIČNÍ POLICIE DOMAŽLICE o.s.
poskytl kronice zprávu, že v tomto roce došlo ke změně jeho názvu na
SPORTOVNÍ KLUB POLICIE PSOHLAVEC DOMAŽLICE. Ostatní údaje zůstávají
stejné jako v minulém roce.

VETERAN CAR CLUB DOMAŽLICE
Havlíčkova 508
Předseda Ing. Václav Hána
Předmět činnosti: uchování a renovace historických motorových vozidel jako
součásti naší technické historie a jejich předvedení divákům při srazech a
soutěžích v naší republice i v zahraničí.
V tomto roce uspořádal klub o Chodských slavnostech výstavu
historických vozidel. Diváci si mohli prohlédnout celkem 63 motocyklů a
osobních automobilů, 1 hasičský vůz a 1 traktor. Výstava měla velmi příznivý
ohlas mezi návštěvníky všech věkových kategorií.
Týden po Chodských slavnostech se uskutečnil již 37. ročník
mezinárodní Jízdy spolehlivosti historických vozidel, která poprvé měla
příhraniční charakter, protože trasa vedla až do sousedního německého
Waldmünchenu, kde účastníci plnili jeden z úkolů. Start 1. i 2. etapy byl na
domažlickém náměstí. Na start se postavilo 139 účastníků se stroji, vyrobenými
do roku 1955. Přibližně čtvrtina soutěžících přijela z Německa.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ (KČT), ODBOR DOMAŽLICE
Předseda Mgr. Petr Matějka
Jednatelka Marie Janutková
Domažlický odbor Klubu českých turistů měl k 31. prosinci 156 členů.
Klub řídil jedenáctičlenný výbor, který se pravidelně scházel vždy jednou
měsíčně.
Turisté patří k nejaktivnějším občanským sdružením v Domažlicích.
Každoročně pořádají několik desítek akcí pro svoje členy i pro veřejnost.
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Během tohoto roku uspořádali turisté 29 vycházek pro veřejnost. 366
účastníků při nich ušlo trasu dlouhou celkem 289 km a poznávalo různá, i
opomíjená místa našeho kraje. Mimo vycházky se uskutečnily dva celodenní
výlety a pobyty: 2. července Toulky k šumavským jezerům, 16. července Výlet
k pramenům Vltavy a 22. – 28. srpna Toulky po Krkonoších. Celkem se jich
zúčastnilo 55 turistů.
(Větší a většinou již tradiční akce Klubu českých turistů viz Kalendárium)
Mimo své vlastní akce podpořili domažličtí turisté i akce okolních
odborů. Tak se zúčastnili například Jarního setkání turistů Plzeňského kraje ve
Kdyni, Senior pochodu, Chodské bůty, Holýšovských kilometrů či zájezdu Sokola
Se Sokolem na rozhledny – Za krásami Českého lesa s výstupem na hrad
Reichenstein a rozhlednu Ebene u Stadlernu. Vyvrcholením bylo Podzimní
setkání turistů Plzeňského kraje v Chrástu u Plzně, kde byli oceněni čtyři
domažličtí členové – Marie Senohrábková, Jiří Bejsta, Karl Reitmeier a Jürgen
Kögler.
Domažličtí turisté se zúčastnili i slévání vod povodí Berounky a Vltavy,
které se konalo 28. května v Radotíně pod názvem Kde se snoubí Berounka
s Vltavou. Voda z podčerchovské České studánky se zde slila s vodou z dalších
26 pramenů jihočeských a západočeských potoků a řek než doputovala do
španělské Granady.
V zimním období připravili turisté pro svoje členy tři besedy, kterých se
zúčastnilo 81 zájemců a jeden zájezd do divadla v Plzni.
Na Čerchově proběhla letos 11. sezóna. Za tento rok navštívilo
rozhlednu 7 450 turistů, což je o 1 381 osob více než v roce 2010. Je to možná
důsledek zavedení autobusové sezónní linky na Čerchov. Celkem se od roku
2000 z ochozu Kurzovy věže rozhlédlo po kraji 93 814 turistů.
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Na opravu rozhledny věnovali dárci v tomto roce 54 112 Kč a 2801 eur
(v přepočtu 57 000 Kč). Od roku 2000 získal Čerchov na darech 1 446 408 Kč,
výdaje na opravy však od stejného data činily 3 046 586 Kč.
K činnosti turistů patří i činnost značkařská. Značkaři domažlického
odboru pečují o 619 km turistických tras. Každoročně musí přeznačit třetinu
tras, vyvěšují nové mapy, staví stojany a směrovníky, všechny cesty udržují
průchodné. V letošním roce se na této záslužné práci podílelo 25 značkařů.
(podle Zprávy o činnosti KČT – odboru Domažlice za rok 2011, sestavené Mgr. P. Matějkou)

Všechny podkladové zprávy pro tento oddíl kroniky jsou uloženy u zápisu za rok
2011 jako jeho příloha.
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VII. PRŮMYSL – OBCHOD - SLUŽBY
Ani v tomto roce nedošlo, co se týká průmyslu, v Domažlicích k žádným
podstatnějším změnám. Situace ve městě, které vždy trpělo nedostatkem
pracovních příležitostí, se stále nelepší, pracovních příležitostí nepřibývá, spíše
ubývají, a když už se objeví nějaký nový provoz, jde o drobnou výrobu, která
zaměstná maximálně do 10 lidí, zřídka více. Město hledá nepříliš úspěšně
investory pro průmyslovou zónu, kde od roku 2008 zůstává osamocen areál
firmy proHeq, vyrábějící hotelové vybavení z nerezové oceli. Společnost proHeq
(CZ) s.r.o. je dceřinou společností koncernu WMF Würtenbergische
Metalwarenfabrik AG (WMF). Investoři nepřicházejí, vina města to ale není.
V současné době, kdy už si nemůžeme zastírat, že světová finanční krize
přerostla do krize hospodářské a že zasáhla plnou silou i naši zemi, je naděje na
nějaké zlepšení stavu celostátně prozatím nulová. Pracovní příležitosti nabízí
sousední Německo, a tak stále více lidí míří za výdělkem za hranice do
Bavorska. Nalézají zde často trvalé zaměstnání, nejen příležitostnou výpomoc.
Zhusta najdou práci v Německu i starší, méně kvalifikované ženy, pro které
získat práci u nás je téměř vyloučené – především jako pečovatelky,
hospodyně, opatrovnice dětí. Pracovní příležitosti se nabízejí i kvalifikovaným
zdravotním sestrám.
Co se týká obchodů a obchodníků pokračuje trend, který známe už
z minulých let, totiž že vznikne nový obchod, prodává pár měsíců, někdy rok a
zase zaniká. Situace se tady mění tak rychle, že postihnout všechny změny,
které se po městě během roku odehrají, je prakticky nemožné. Potěšující
skutečností je, že se přímo v centru města, v městské památkové rezervaci,
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začínají objevovat obchůdky s různými řemeslnickými výrobky, suvenýry a
podobně, prostě zboží, které do rezervace patří.
V březnu otevřela na náměstí Míru 58 prodejna MEDUŇKA. Sympatický
obchůdek nabízí byliny, přírodní produkty, přírodní kosmetiku, sypané oříšky,
sušené ovoce, moravská vína a dárkové zboží. Doufejme, že prodejna, majitel
Vladimír Nejdl, přežije déle, než zatím všechny podobné, které končily nejdéle
po roce.
Po dvacetileté přestávce se do Domažlic vrátil postřekovský kanafas.
Ten před léty prodávala
prodejna Chodovie v horní

části
dlouho

náměstí
nikdo.

a

poté
Majitel

postřekovské tkalcovny Ing. Zbyněk Strnad (jednatel společnosti KANAFAS CZ
s.r.o. která je pokračovatelem tradice textilní výroby v Postřekově) koupil
bývalou domažlickou hospodu U Beránků, rohový domek proti Chodskému
hradu. Objekt, který poslední dobou chátral, citlivě opravil a zřídil v něm hned
dvě prodejny. V pravé části od
vstupu nabízí Lenka Vajchartová
v prodejničce eL MODA módní
zboží z ČR, Itálie, Francie a Anglie
– šaty, topy, džíny, batikovaný
textil,

trička,

mikiny,

módní

doplňky a další zboží. V levé části
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domu je prodejna postřekovského kanafasu (kanafas se v Postřekově vyrábí
nepřetržitě od roku 1963). Krámek, zařízený stylizovaným chodským nábytkem,
nabízí v pestrém výběru kusový kanafas, ubrusy, utěrky, chňapky, ubrousky a
prostírání, kanafasové povlečení, polštářky, prostě rozsáhlý sortiment výrobků
z kanafasu. Zákazník si zde může objednat i ušití závěsů, ubrusů, povlečení.
Podle prvních týdnů existence prodejny je prý o její zboží mimořádný zájem.
Doufejme, že to tak zůstane i do budoucnosti. Obě prodejny v Hradské ulici
jsou otevřené od 13. dubna.

(foto: interiér prodejny kanafasu)

9. února se přestěhovala milavečská cukrárna z miniaturní prodejničky
v dolejším průchodu branou do protějších velkých prostor. Může si to dovolit,
o její zákusky je stále mimořádný zájem. Cukrárna, která dostala jméno
NOSTALGIE, nabízí kromě širokého sortimentu dortů a cukrovinek všeho druhu
i kávu, čaj a posezení v příjemném prostředí.
V Husově ulici, v domě, kde se říkalo a říká podnes „U Neherů“,
nahradila prodejnu oděvů OP Prostějov prodejna kamen. Kamna jsou sice
užitečná věc, zvlášť při rostoucích cenách plynu a elektřiny je možná čeká
renesance, nicméně prodejna oděvů, pánských i pro ženy středního a vyššího
věku v Domažlicích stále citelně chybí a oděvy se jezdí nakupovat do Klatov a
do Plzně.
Al Capone BAR, nově otevřený na náměstí Míru 124, rozšířil už tak
vysoký počet domažlických barů o další provoz. Bar nabízí návštěvníkům kávové
speciality, kvalitní vína, koktejly, možnost připravit si vlastní jídlo na lávových
kamenech, to vše v atmosféře třicátých let minulého století.
Ve městě se zabydluje i nová síť lékáren PHARMALAND. Získala Lékárnu
pod věží a lékárnu v Kauflandu.
V ulici Msgre B. Staška 79, vedle čínského restaurantu otevřeli
Vietnamci nehtové studio.
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Ve Spálené 150 provozuje společnost Golem & partneři poradenství
v oblasti zdraví a harmonizace těla. Nabízí mimo jiné aurikuloterapii, produkty
Tianshi, homeopatika, pulzní diagnostiku a harmonizaci. Se zařízeními tohoto
typu se v poslední době zrovna roztrhl pytel, léčit se podle východních medicín
je módní a in. Problém je ovšem v tom, že mnozí z těch, kdo v této oblasti
působí, mají jen velice „rámcové“ představy o tom, co ten který druh východní
medicíny a léčby představuje.
12. srpna po šestnácti létech prodeje uzavřela akciová společnost
Panský dvůr prodejnu potravin a smíšeného zboží SUPERMARKET Pd (Panský
dvůr) v Žižkově ulici na Bezděkovském předměstí. Panský dvůr byl v době svého
vzniku spolu s PENNYmarketem jediným nákupním centrem v Domažlicích. Po
otevření dalšího PENNY takřka v sousedství Panského dvora a zejména po
otevření Kauflandu tržby Panského dvora podstatně klesly, což vedlo nakonec
k jeho uzavření. O tom, že Panský dvůr skončí, se ve městě hovořilo
v posledních létech častokrát. Důvodem nebyla ani tak konkurence dalších
řetězců jako spíše vysoké ceny, jedny z nejvyšších ve městě, které mu
odrazovaly zákazníky. Ze stávajících prodejen zůstaly v Panském dvoře trafika a
internetový obchod s kancelářskými potřebami Pdshop. Ostatní volné plochy
nabídla společnost k pronájmu. Změnil se i název Panského dvora na
Polyfunkční areál Panský dvůr Domažlice.
Majitel prodejny počítačů a počítačové techniky Rada computer (ul. B.
Němcové 120) Ing. Rada založil se svými spolupracovníky společnost Česká síť
s.r.o. V současné době působí Česká síť v Plzeňském kraji a v Berouně a nabízí:
připojení k internetu technologií Wi-Fi, metalickým a optickým kabelem; tvorbu
komplexní počítačové sítě (metalika, optika, Wi-Fi); servisní práce s mobilní
flexibilitou; hostování web stránek; E-mail hosting; registraci a správu domén;
instalaci strukturované kabeláže (metalika, optika, Wi-Fi apod.); dálkovou a
místní správu počítačové sítě. Společnost nastoupila v Domažlicích poměrně
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razantně, snaží se získávat jak soukromé tak podnikové zákazníky a budovat
internetové sítě zejména na městských sídlištích, kde se předpokládá větší
zájem o vysokorychlostní internetové připojení.
Na konci Masarykovy ulice, směrem na Bořice, otevřela letos na jaře
svoje prodejní místo v nově postavené provozovně společnost STEPAN service.
Společnost nabízí výrobu a montáž oken a dveří, osazení rolet, žaluzií a markýz,
včetně všech s tím souvisejících prací.
V Husově ulici 60 (pod branou) nabízí nově své služby prodejna TEXTIL,
které se zabývá výrobou a prodejem prošívaných dek a polštářů a čištěním peří.
V Žižkově ulici má sídlo Studnařství H&T s.r.o. Domažličtí zájemci tak už
nemusejí shánět studnaře až někde v jižních Čechách jako tomu bylo
v minulosti. Nabídka různých řemeslnických prací ve městě vůbec rok od roku
mírně roste, což je jistě pro jeho občany vítaná skutečnost.

Farmářské trhy
Po několika aférách s nekvalitními potravinami, které nabízejí většinou velké
obchodní řetězce, roste zájem zákazníků o kvalitní potraviny z domácí
produkce. V souvislosti s tím roste obliba tak zvaných Farmářských trhů, na
kterých si zákazníci mohou nakoupit potraviny přímo od jednotlivých
zemědělců. V Domažlicích organizovalo letos Farmářské trhy občanské sdružení
WRV Enži z Horšovského Týna. Konaly se sedmkrát do roka – v květnu, červnu,
červenci, srpnu, září, říjnu a listopadu - vždy v sobotu od 8 do 13 hodin na
náměstí. Občané si na nich mohli koupit sezónní ovoce a zeleninu (poptávka
prý byla nejvíce po českém česneku a také po bramborách), květiny, mléko a
mléčné produkty, maso a masné produkty, pečivo, bylinky, mošt, med a různé
rukodělné výrobky. Zájem místních byl podle organizátorů trhů průměrný.
Uvidíme napřesrok, jak se tato forma prodeje vžije.
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Kalendárium
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LEDEN
ČTYŘIKRÁT NOVÝ ROK
Novoroční setkání na Vavřinečku
První akcí Klubu českých turistů v roce 2011 bylo 38. Novoroční setkání
turistů na Vavřinci v první půlhodině nastupujícího roku, kterého se letos
účastnilo 47 osob, tedy úplně stejný počet, jako v roce předchozím. Všichni
dostali na památku hezkou novoročenku.

Novoroční výstup na Čerchov
V 10 hodin dopoledne 1. ledna vyrazili turisté po třinácté na vrchol
Čerchova. 13. ročníku Novoročního výstupu na Čerchov se tentokráte zúčastnilo
150 milovníků zimních výšlapů, mezi nimi starosta Domažlic Ing. Miroslav
Mach, ředitel městských lesů Ing. Jan Benda, starosta Waldmünchenu Markus
Ackermann, doprovázený Franzem Prifflingem v historickém kroji ponocného a
zemský rada okresu Cham Franz Löffler. Na Čerchově proběhla novoroční
turistická sbírka ve prospěch handicapovaných turistů, tak zvaný Novoroční
čtyřlístek, která vynesla 3 316 korun. Výtěžek sbírky byl věnován dokončení
trasy pro invalidní turisty u Hradce Králové.

Novoroční turistická vycházka
Třetí novoroční akcí domažlických turistů byla Novoroční vycházka na
Díly s účastí 23 osob.
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Novoroční ohňostroj
na Nový rok v 18 hodin přitáhl jako
vždy na domažlickém náměstí stovky
diváků. Na své si přišly zejména děti.
Ohňostroj na uvítání nového roku
každoročně zajišťuje a financuje
město Domažlice.

Výstava v Galerii bratří Špillarů
Letošní výstavní sezónu zahájila Galerie bratří Špillarů ve středu 5. ledna
v 17 hodin vernisáží výstavy prací Miloslava Hejného, nazvanou ČERNÝ HERBÁŘ
– ZINGIBER. Výstavu uvedl Jaromír Zemina, v hudebním programu vystoupil
violoncellista Petr Hejný. Sochař a autor kreseb Miloslav Hejný věnoval při této
příležitosti domažlické Galerii bratří Špillarů korálkové objekty a reliéfy
v hodnotě vyšší než 300 tisíc korun, oznámil na vernisáži výstavy Hejného kreseb
vedoucí galerie Václav Sika. Výstava potrvá do konce února.

Významné jubileum
Ve čtvrtek 6. ledna se dožila krásných sta let života paní Františka
Havlovicová. Oslavenkyně se narodila v Koutě na Šumavě, nyní žije v novém
penzionu pro seniory v ulici Prokopa Velikého. Mezi gratulanty, kteří jí přišli
popřát další spokojená léta života, byli i starosta města Ing. Miroslav Mach,
zástupci městského Sboru pro občanské záležitosti a ředitelka zařízení Mgr.
Venuše Klimentová.
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Dětský bazén předán dětem
Počátkem ledna mohli první návštěvníci využít rekonstruovanou dětskou
část domažlického plaveckého bazénu. Rekonstrukce zcela změnila tvář této
části bazénu a díky nové technologii přinesla i zvýšenou kvalitu vody. Do
dětského bazénu mohou přijít i maminky s kojenci a zúčastnit se seznamování
dětí s vodou.

Potraviny zdražují
Podle mezinárodních údajů se světové ceny potravin vyšplhaly v lednu
na maxima za nejméně 21 let a překonaly dosavadní rekordy z roku 2008.
Sdělila to Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO). Její
index stoupl minulý měsíc o 3,5 procenta a dostal se nejvýše od svého založení v
roce 1990. Celosvětový růst cen potravin se projevil i v naší zemi. Český
statistický úřad zveřejnil 18. ledna ceny některých potravin, ve srovnání se
stejným obdobím předchozího roku. Citelný je nárůst cen u brambor, kde se
cena za kilogram v současné době pohybuje kolem 15,70 Kč, což je přibližně
o 6,50 Kč víc než před rokem. Viníkem prý je nepříznivé počasí, které zavinilo
slabší úrodu. První v pořadí co do růstu ceny je ale nesporně kvalitní máslo, kde
se cena jedné 250 gramové kostky zvýšila během roku o 7 až 10 Kč a bude prý
dále růst. Ve většině potravinářských obchodů v Domažlicích, včetně řetězců, se
ceny držely u horní hranice uváděné statistiky, někde ji i překračovaly, což
ostatně v našem městě nijak neudivuje. Pokud se másla týká, na trhu se sice
postupně objevily dva – tři levnější druhy, ty ale mají s máslem společné pouze
jméno. Jinak mají do másla opravdu daleko, jak se může přesvědčit každý, kdo
kousek této poživatiny zkusil rozehřát na pánvi, což by u skutečného másla
neměl být problém, u másla „jen podle jména“ovšem je.
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Akce lékařů
K akci „Děkujeme, odcházíme“, vyhlášené na jaře roku 2010 Lékařským
odborovým klubem, se podáním výpovědí z pracovního poměru připojilo i
dvaadvacet lékařů domažlické nemocnice. Protestní sanitka LOKu s poněkud
morbidním nápisem „Náš exodus- váš exitus“ zavítala na sklonku minulého roku
i do Domažlic. Lékaři požadují mimo jiné zvýšení platů na trojnásobek
průměrného

platu

v zemi,

u

nastupujících

lékařů

na

1,5

násobek.

Zabíjačka
Tradiční českou zabíjačku uspořádala v sobotu 15. ledna od 9 hodin
vinotéka „U dvou sudů“ ve Vodní ulici. Hostům nabízela prdelačku, jitrničky,
jelítka, ovar, tlačenku, zapečený prejt a na zapití pivo, víno a domácí slivovici.

Exekutoři už i u nás
Exekuce a exekutoři se stávají v celé zemi značným problémem. Je
samozřejmé, že když někdo něco dluží, je povinen dluh vrátit. A když nevrátí,
musí počítat s tím, že věřitel bude dluh vymáhat. Až potud je vše pořádku.
V pořádku už ale není, když se dluhy, často ve výši několika desítek korun,
stanou předmětem spekulací, které dlužnou částku vyženou do neúměrné výše
(například za dluh necelých 40 Kč vymáhal exekutor částku přes 8 tisíc korun).
V poslední době se podobné drobné dluhy, často už promlčené, staly pro
některé právníky a exekutory výnosným byznysem. Naše země totiž nemá to, co
je na západ našich hranic běžným standardem, totiž zákonnou regulaci, která
stanoví pravidla pro práci exekutorů i advokátů při vymáhání dluhů, a tak co se
exekucí na majetek týká, platí u nás do značné míry zákony džungle. Od 30. září
2010 působí soudní exekutor už také v Domažlicích. Exekutorský úřad Domažlice
má sídlo na náměstí Míru 40 a soudním exekutorem je Mgr. Jan Šticha z Plzně.
Exekutorské úřady nemají stanovené regiony, takže úřad z Domažlic může
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vymáhat dluhy třeba v Prostějově. A tak doufejme, že alespoň přímo v našem
městě nebude mít příliš práce.

Přednáška v galerii
Na první letošní přednášce muzea, galerie a knihovny vyslechli
posluchači vyprávění ředitele Muzea Chodska Mgr. Josefa Nejdla nazvané
Norsko – jižní Skandinávie. Přednáška se konala ve čtvrtek 20. ledna od 17
hodin v Galerii bratří Špillarů.

Dětský karneval
Městské kulturní středisko ve spolupráci s Domem dětí a mládeže
DOMINO uspořádalo v sobotu 29. ledna od 14 hodin ve velkém sále MKS dětský
karneval VÝLET DO ZOO. Celý program karnevalu připravilo Divadélko
ANDROMEDA z Prahy.

Divadla a koncerty:
Pořadatel městské kulturní středisko ve velkém sále MKS v 19.30 hod.:
pondělí 17. ledna
Travesti skupina HANKY PANKY a její zábavná show Z POHÁDKY DO POHÁDKY
pondělí 31. ledna 2011
divadelní představení v rámci předplatného
AGENTURA – MARTINA ČACKÁ SPIŠIAKOVÁ
Taťána Nálepková: MILOVAT K SMRTI
Malý muzikál o velké Edith Piaf. V roli Edith Piaf hraje a zpívá: Světlana
Nálepková

Loutkové divadlo Domažlice – loutková scéna MKS
neděle 23. a neděle 30. ledna vždy ve 14 a v 16 hodin
O ŠÍPKOVÉ RŮŽENCE
loutková pohádka
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ÚNOR
Soužití s velkými šelmami
Environmentální informační centrum Domažlice a Muzeum Chodska
uspořádaly ve dnech 1. až 28. února ve výstavním sále Chodského hradu
zajímavou výstavu Soužití s velkými šelmami. Návštěvníci se na ní mohli
seznámit se životem vlků, rysů, medvědů a také severských rosomáků. Výstavu
švédských a norských autorů připravilo pro našeho diváka a doplnilo o české
podrobnosti hnutí DUHA.

Prezentace města v Schönsee
Ve dnech 3. až 27. února se uskutečnila v Centru Bavaria Bohemia
v Schönsee prezentace města Domažlice. Podílely se na ní Městské kulturní
středisko Domažlice, Muzeum Chodska, Fotoklub Domažlice, Vydavatelství a
nakladatelství Českého lesa. Prezentaci zahájil úvodní podvečer ve čtvrtek
3. února 2011 od 18.00 hodin. Na oficiální části slavnosti město zastupoval
místostarosta Mgr. Karel Štípek. V kulturním programu vystoupily Domažlická
dudácká muzika a skupina Loutky. Raut s chodskými specialitami připravilo
Střední odborné učiliště Domažlice. V rámci prezentace se ve středu 16. února
od 18.00 hodin uskutečnil v Centru koncert učitelů a vybraných žáků ZUŠ
Domažlice, kterého se zúčastnil i starosta Domažlic Ing. Miroslav Mach. V neděli
27. února od 14.00 hodin koncertovala v Schönsee Domažličanka.
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ŠIBŘINKY
V sobotu 5. února patřil sál městského kulturního střediska tradičním
Šibřinkám, populárnímu plesu pro mladé i dříve narozené.

Lyžařský přejezd hranice
Město Domažlice a SK Sněhaři Domažlice ve spolupráci s Městem Furth
im Wald a SC Furth im Wald uspořádaly v neděli 6. února již 12. lyžařský
turistický přejezd z Gibachtu do Capartic. Trasa přejezdu měří 15 km.

Nezaměstnanost
Ke konci prosince loňského roku evidoval domažlický Úřad práce na
území

Domažlicka

nezaměstnanost ve

výši

9,82

%

práceschopného

obyvatelstva. Podle zaměstnanců „pracáku“ je to třetí nejhorší výsledek od roku
1990. Vyšší míra nezaměstnanosti byla na Domažlicku jen v lednu a únoru 2010,
kdy podvakrát těsně překonala hranici 10 %. Po třetí překonala nezaměstnanost
magickou hranici 10% v tomto měsíci. V únoru vzrostla v obvodu domažlického
Úřadu práce na 10,5% a dosáhla tak svého historického maxima. Jedním
z faktorů, který zavinil nárůst nezaměstnanosti koncem uplynulého roku a
v prvních dvou měsících roku letošního je podle ředitele úřadu Zdeňka Písaříka
ukončení sezónních prací v zemědělství, lesnictví a stavebnictví.

Pošumavský věneček v Praze
Na jubilejní 75. Pošumavský věneček, který konalo pražské Sdružení
rodáků a přátel Chodska a Pošumaví – Psohlavci v sobotu 12. února odjeli
z Chodska čtyři autobusy krojovaných účastníků. Domažlice zastupovala v Praze
dechová hudba Horalka a Konrádyho dudácká muzika.
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Přednáška v galerii
Zájemci o českou literaturu se sešli ve čtvrtek 17 února v 17 hodin
v Galerii bratří Špillarů na přednášce profesora PhDr. Viktora Viktory, CSc. SPOR
O RUKOPISY. Pořadatelé: městská knihovna, Muzeum Chodska a galerie.

Dětský karneval
Pionýrská skupina Mír pořádala v sobotu 19. února v městském
kulturním středisku dětský karneval. Podle údajů pořadatelů jej navštívilo více
než 600 lidí, z toho 306 dětí v maskách.

Tematické turistické vycházky
Domažličtí turisté organizují i letos tematické turistické vycházky.
V tomto měsíci si 6. února vyšlápli na turistickou vycházku gurmánů a 14. února
na romantickou Valentinskou vycházku.

Rybářský bál
Jedněmi z mála, kteří ještě dodržují tradici plesů občanských sdružení a
organizací, jsou domažličtí rybáři. Jejich Rybářský bál se tentokrát konal
v městském kulturním středisku v sobotu 12. února.

Divadla a koncerty:
Pořadatel městské kulturní středisko ve velkém sále MKS v 19.30 hod.:
pondělí 7. února
koncert v rámci předplatného
PÓDIUM MLADÝCH TALENTŮ
Na koncertu se představili absolventi domažlické základní umělecké školy, kteří
pokračují ve studiu hudby na konzervatoři, klavíristé Tadeáš Forberger,
Michaela Svobodová a Bára Veitová, Štěpán Holoubek – bicí, Josef Jarábek –
klarinet, Kristýna Kondrysová – flétna a Petra Popelková, Ivana Sazamová a
Josef Štefan – zpěv.

110

úterý 8. února
divadelní představení v rámci předplatného
AGENTURA AP-PROSPER
C. S. Forester AFRICKÁ KRÁLOVNA
Příběh o lásce a válce.
úterý 22. února
koncert v rámci předplatného
I. abonentní koncert KPH
ČESKOSLOVENSKÉ KOMORNÍ DUO „ANTONÍN DVOŘÁK – 170“
Pavel Burdych – housle, Zuzana Berešová – klavír
čtvrtek 24. února
divadelní představení mimo předplatné
d e r n i é r a thrilleru
RIGOR MORTIS
v podání OCHOTNÉHO DIVADELNICKÉHO SPOLKU při MKS Domažlice.
Režie Emil Hofman.

Loutkové divadlo Domažlice – loutková scéna MKS
neděle 20. a neděle 27. února vždy ve 14 a v 16 hodin
KAŠPÁREK V PEKLE
loutková pohádka
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BŘEZEN
Poděkování občanům
Starosta města Ing. Miroslav Mach poděkoval v březnovém čísle
Domažlického zpravodaje všem občanům, kteří v uplynulé zimě pomáhali
s úklidem chodníků ve městě a to i přes novou právní normu, která tuto
povinnost ukládá městům.

Začínají středeční trhy
Od 2. března budou opět na domažlickém náměstí pravidelné středeční
trhy. Důvodem dvouměsíční zimní přestávky (leden – únor) byl malý zájem
trhovců o stánková místa v prodejně slabším období zimních měsíců.

Výstava v Galerii bratří Špillarů
Po úspěšné loňské výstavě ve sborovém domě Českobratrské církve
evangelické vystavoval tentokrát své umělecké fotografie pražský fotograf a
domažlický rodák Zdeněk Mikšík v Galerii bratří Špillarů. Výstavu, která měla
vernisáž v úterý 1. března v 17 hodin, uvedl vedoucí galerie Václav Sika,
v hudebním programu vystoupilo dudácké duo Kamil Jindřich a Josef Kuneš.

Přednášky environmentálního centra
Domažlické environmentální centrum uskutečnilo v březnu hned tři zajímavé
přednášky. Ve čtvrtek 3. března to byla přednáška Ing. Radomila Hradila
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„Biozahrada aneb proč a jak pěstovat nejen zeleninu bez chemie “. Ve čtvrtek
24. března seznámila zájemce na přednášce „Rys za naším plotem aneb velké
šelmy v české krajině“ organizátorka rysích hlídek na Šumavě Kateřina
Ulmanová s možnostmi soužití lidí a velkých šelem, které se postupně do naší
krajiny vracejí. Přednášku doplnilo promítnutí filmu o životě dvou smeček vlků
v kulturní krajině, obývané lidmi, v německé Lužici, nedaleko polských a našich
hranic. O týden později, ve čtvrtek 31. března přednášela Vladimíra Michlová
o aromaterapii. Všechny tři přednášky se konaly od 17 hodin v jídelně
domažlického gymnázia.

Ples policie
Dalším z plesů letošní plesové sezóny byl Ples policie, konaný v sobotu 5.
března v městském kulturním středisku.

Autorské čtení Josefa Hrubého
V sobotu 5. března v 17 hodin odpoledne přivítali domažličtí evangelíci
ve svém sborovém domě známého plzeňského básníka Josefa Hrubého. Josef
Hrubý patřil k nejvýznamnějším představitelům plzeňské literární generace
šedesátých let. Po roce 1968 jej postihl osud mnoha jeho kolegů – literátů,
z jeho sbírek se staly na dvacet let „libri prohibiti“. Ke svým čtenářům i do
knihoven se mohly vrátit až po „sametové revoluci“ v listopadu 1989.
V Domažlicích seznámil Josef Hrubý návštěvníky autorského čtení se svými
dvěma nejnovějšími sbírkami - Otylé Ach a Polyfony.

Křížem krážem Austrálií
Tak nazval další ze svých panoramatických live-diashow známý
cestovatel a autor mnoha cestopisných knih Leoš Šimánek. Do Domažlic s ní
zavítal 9. března, se svými posluchači se sešel v 19 hodin ve velkém sále
městského kulturního střediska.
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Představení knihy L. Flieglové v Klatovech
Autorka knihy Babičko, prosím, vyprávěj Ludmila Flieglová a její babička
paní Marie Navrátilová představily knihu vzpomínek paní Navrátilové na její
životní osudy ve středu 9. března od 13.30 hodin v klatovském Senior klubu. Od
15.30 pak absolvovaly ještě autogramiádu v Krameriově knihkupectví na
Náměstí míru v Klatovech.

13. CHODSKÝ BÁL
Sobota 12. března, velký sál městského kulturního střediska. Bál zahájili
starosta města Ing. Miroslav Mach a ředitel městského kulturního střediska

Haltravan z Klenčí

foto Domažlický deník

Mgr. Kamil Jindřich. V programu vystoupily chodské národopisné soubory a
dudácké muziky: CHASNICKÁ DUDÁCKÁ MUZIKA A FOLKLORNÍ SOUBOR ZUŠ
DOMAŽLICE, MUŽSKÝ PĚVECKÝ SBOR HALTRAVAN Z KLENČÍ, NÁRODOPISNÝ
SOUBOR POTŘEKOV, ŽENSKÝ PĚVECKÝ SBOR CANZONETTA, DOMAŽLICKÁ
DUDÁCKÁ MUZIKA a CHODSKÝ SOUBOR MRÁKOV. K tanci hrála dechová hudba
VRCHOVANKA pod taktovkou Petra Němce. Večerem tentokrát provázel Petr
Buršík.
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Ples hokejistů
Domažlická plesová sezóna v městském kulturním středisku pokračovala
v sobotu 19. března Plesem hokejistů.

Turisté uvítali jaro
na turistické vycházce Vítání jara, na kterou si vyšlápli v předvečer
prvního jarního dne v úterý 20. března v 17 hodin. Vycházku pořádal Klub
českých turistů.

Chodské kroje
Muzeum Chodska otevřelo ve středu 30. března v 17 hodin slavnostní
vernisáží výstavu Chodské kroje, kterou pracovníci muzea instalovali ve
výstavních prostorách Chodského hradu. Uvedl ji ředitel muzea Mgr. Josef

Z vystoupení dětí před hradem

foto: V. Sika

Nejdl. V hudebním programu, který se za pěkného počasí odehrával před
Chodským hradem, vystoupily Študácká dudácká muzika a folklórní soubor
Základní umělecké školy Domažlice. Výstava, která navazuje na stejnojmennou
knihu PhDr. Ivy Kumperové, trvala až do konce října.
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Oblékání krojů: pracovnice muzea do kroje oblékají znalkyně paní Božena Kvítková a paní Anna
Krocová (také v kroji)

Foto Václav Sika
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Přednáška v galerii
Březnová přednáška v Galerii bratří Špillarů, konaná ve čtvrtek 31.
března od 17 hodin patřila tentokrát filmařskému dílu zdejšího amatérského
filmaře, autora několika desítek krátkých filmů, Jana Nováka. Autor ji nazval
„Zpětohledy aneb Pohledy na novodobou historii“ a promítl na ní sedm svých
dokumentárních filmů z Chodska. Filmařský podvečer pořádaly městská
knihovna, muzeum a galerie.

Nízkoprahové komunitní centrum STŘELNICE
V prostorách domažlické Střelnice začalo v březnu působit nízkoprahové
komunitní centrum Diakonie Českobratrské církve evangelické v Rokycanech.
Nízkoprahová komunitní centra (NKC) Diakonie ČCE jsou určena především pro
děti a dospívající mládež. V nízkoprahových klubech poskytují sociální pracovníci
pomoc mladým lidem v obtížných životních situacích, zároveň formou prevence
usilují o to, aby mladí snadněji zvládali mnohdy obtížné životní situace.
Kontaktní sociální pracovnicí (vedoucí) centra je Bc. Marie Reibenspiesová.
Má-li ovšem centrum pomáhat dětem a mládeži zasloužilo by si také důstojné
umístění. Tmavé a nepěkné místnosti na Střelnici, v bezprostředním sousedství
problémových obyvatel další části bývalé ubytovny, zrovna příliš pěkným a
inspirujícím prostředím nejsou.
O komunitních centrech: Začala vznikat hlavně díky finančním prostředkům EU.
Jejich účelem je vesměs pomoc rodinám s dětmi, práce s dětmi z problémových
rodin, pomoc při rekvalifikaci žen a podobně. V Domažlicích v současné době
působí Občanské sdružení Nové obzory, Rodinné a mateřské centrum
Kráčmerka, Komunitní centrum Fazole, Mateřské centrum BENJAMÍNEK a nově
Komunitní centrum Střelnice. Lidem zdravotně postiženým pomáhá REHACENTRUM. Mimo to má ve městě sídlo Centrum pro prevenci HIV/AIDS a STD
Jana. Úkoly všech vyjmenovaných sdružení plní zároveň i katolická Charita,
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která ve městě pracuje v této oblasti nejdéle. Někteří zdejší občané se proto
diví, proč je v tak malém městě, jako jsou Domažlice, tolik komunitních center a
ptají se, zda jsou finance, vynakládané na tato centra, vynaloženy účelně.

Velkoplošná chráněná území
Plzeňský

kraj zveřejnil

mapu

velkoplošných

chráněných

území

Plzeňského kraje. Podle ní podléhá téměř celá plocha domažlického lesního
majetku některému stupni ochrany. V městských lesích je jeden přírodní park –
Zelenov, zasahuje do nich přírodní park Česky les a největší část městských lesů
se pak rozkládá v Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Český les.

Výjezdní zasedání rady Plzeňského kraje
se tentokráte uskutečnilo v polovině března Domažlicích. Rada zasedala
v kanceláři starosty na domažlické radnici.

Divadla a koncerty:
Pořadatel městské kulturní středisko ve velkém sále MKS v 19.30 hod.:
úterý 15. března
II. abonentní koncert KPH
CARL PETERSSON klavír
Koncert švédského klavíristy.
středa 16. března
koncert dechové hudby BUDVARKA
pátek 25. března
divadelní představení mimo předplatné v podání Divadelního ochotnického
souboru MKZ Horšovský Týn
LEONA SI POSPÍŠILA
režie: Václav Kuneš a Hana Žáková
úterý 29. března
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divadelní představení v rámci předplatného
Michaela Gübelová DRUHÝ BŘEH
Tragikomedie v podání herců STUDIA DVA

Loutkové divadlo Domažlice – loutková scéna MKS
neděle 13. a neděle 20. března vždy ve 14 a v 16 hodin
O PRINCEZNĚ ZLATOVLÁSCE
loutková pohádka
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DUBEN
Pyžamový bál
Plesovou sezónu v městském kulturním středisku uzavřel v sobotu
2. dubna Pyžamový bál.

Zajíčata v betonárně
Kdo přijel ve čtvrtek 7. dubna do
domažlické betonárny pro kamenivo,
musel odjet s nepořízenou. Betonárna
nenakládala a nenakládala ani další tři
dny. Příčinou nebyla náhlá epidemie,
která skosila všechny zaměstnance, ani
krach podniku. Přes to šlo ale o příčinu
hodně kuriózní. Zaměstnanci betonárky totiž uprostřed hromady kamení objevili
kameny živé – tři zrovna narozené, asi tři dny staré zajíčky, mláďata zajíce
polního. A tak se rozhodli ke kamení se příliš nepřibližovat, provoz omezit a
čekat, až si máma zaječice svoje potomky odvede do vhodnějších míst. Jak řekl
jeden ze zaměstnanců betonárky, člen mysliveckého sdružení, čeká zaječí
mrňata beztak těžký boj o přežití. Za hezký přístup k právě narozenému životu,
byť „jen“ zaječímu, patří zaměstnancům betonárny jistě poděkování
(foto převzato z Domažlického deníku, autorka Anna Zdeborová)
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Sněm TOP 09
V pátek 8. 4. 2011 se uskutečnil v salonku restaurace Chodský hrad sněm
místní organizace TOP 09 Domažlice. Na sněmu byl potvrzen dosavadní výbor
místní organizace ve složení: předseda Ing. Josef Forst, místopředsedkyně Jana
Žáková a člen výboru Václav Mothejzík.

Odemykání České studánky
proběhlo v tomto roce jako součást celostátní akce s názvem Eurorando
– voda ze střechy Evropy. Během odemykání studánky byl do speciální lahvičky
odebrán vzorek a ten spolu s dalšími vzorky vod z jiných českých míst putoval na
podzim do španělské Granady. Podobné akce se uskutečnily ve čtrnácti
evropských zemích. Nejvíce akcí 168 s 30 697 účastníky bylo v České republice.
Fotografie odběru vody ze studánky přinesl časopis Turista. Odemykání
podčerchovské České studánky přivedlo v sobotu 9. dubna ke studánce 600
turistů, co je v historii této akce rekord. Akci zajišťovali domažličtí turisté a
Městské lesy Domažlice, které už tradičně připravují občerstvení u Zelené chýše.
Akce se zúčastnili i poslanec Parlamentu ČR Jan Látka, starosta Domažlic Ing.
Miroslav Mach, starosta Furth i/W Johannes Müller, ředitel Městských lesů
Domažlice Ing. Jan Benda a předseda Klubu českých turistů Plzeňského kraje
Václav Zykmund. Ke studánce dorazila i sedmdesátičlenná skupina z furthského
Waldverein Furth im Wald. Odemykání studánky se ujali předsedové obou
turistických klubů, Petr Matějka z Domažlic a Walter Spiess z Furthu. Program
doplnilo vystoupení klenečského Haltravanu a skupiny trubačů bavorského
mysliveckého spolku z Furthu. Rozdalo se 550 diplomů této akce, účastníci si
mohli zakoupit i její kovové odznaky. Setkání skončilo už tradičně přátelskou
besedou v Chodově. Akci finančně podpořilo Město Domažlice.
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Křest CD kapely LOUTKY
Tahle

mladá

domažlická

pop-

rocková kapela hraje sice teprve druhým
rokem, ale už se stala svým způsobem
pojmem. Vznikla v dubnu 2009 a již v roce
2010 se probojovala do Diváckého finále
západočeské

hudební

soutěže

Múza.

V sobotu 9. dubna pokřtila kapela Loutky
ve velkém sále městského kulturního
střediska svoje debutové album Genius
loci.

Kmotry

byli

muzikanti

ze

zdejších kapel JAKOBIČ a STICX.

LENOCHOD
V sobotu 16. dubna uspořádali studenti Gymnázia J. Š. Baara už tradiční
turistický pochod LENOCHOD. Trasy měřily 10 a 15 km a vedly v kratší variantě
z Domažlic do Havlovic, na Zelenov, Vavřinec a zpět do Domažlic, v delší
variantě se trasa z Havlovic na Zelenov protáhla přes Babylon. V cíli pochodu
obdržel každý registrovaný účastník diplom a občerstvení.

Osmdesátiny Antonína Konrádyho
26. dubna oslavil v plné svěžesti osmdesátku známý domažlický
muzikant, dudák, zpěvák, zakladatel Konrádyho dudácké muziky pan Antonín
Konrády (*26. 4. 1931). Více o něm a jeho muzice najde zájemce v kronikářském
zápise za rok 2010, Kalendárium, květen
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Literární přednáška
Profesor PhDr. Viktor Viktora, CSc. přednášel ve čtvrtek 28. dubna od 17
hodin v Galerii bratří Špillarů o sporech dvou generací českých literátů
z přelomu 19. a 20. století. Svoji přednášku nazval Spor o Lumírovce.

Taneční akademie
Každoroční TANEČNÍ AKADEMIE Venduly Brettschneiderové se letos
konala v pátek 29. dubna ve velkém sále městského kulturního střediska.
Tanečníci připravili na pátek hned čtyři vystoupení. Od 9.00 a 11.00 hodin pro
žáky základních škol, od 15.30 a 17.30 pro veřejnost. Akademii pořádaly
základní umělecká škola a městské kulturní středisko.

Čistá Berounka

Úprava koryta Zubřiny od Ostrůvku k Chodskému hradu
foto: Petr Moric

Akce Čistá Berounka pokračuje letos ve městě především dvěma velkými
stavbami: úpravou úseku od Hanova parku směrem ke kruhovému přejezdu a
kolem kruhového přejezdu U Golema a zbouráním starého a stavbou nového
mostu Na Ostrůvku. Práce na mostě začaly 7. dubna. Jejich součástí byla i
úprava a rozšíření koryta Zubřiny od tohoto mostu po restauraci U Kocoura na
Nové cestě (pod Chodským hradem). Na tomto úseku svedli dělníci Zubřinu do
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velkých rour, umístěných vždy při jedné straně koryta, zatímco na druhé straně
se pracovalo. Tato opatření v korytě potoka by měla zajistit bezproblémové
zvládnutí

převodu

až

dvacetileté

vody

(stávající

situace

umožňuje

bezproblémový průtok vody dvouleté). Mimo tyto dvě velké stavební akce
pokračují samozřejmě práce v dalších částech města, dokončuje se Havlíčkova
ulice, začíná pokládka kanalizace v Břetislavově ulici, připravuje se obnova už
téměř neexistující opěrné zdi koryta Zubřiny od mostu u staré elektrárny po
volný prostor před autoopravnou u hasičské zbrojnice, řečeno dřívějším místním
pojmenováním po Husí park (prostor hasičské zbrojnice) a trávník Na Dračkách
(dosud částečně existující, od autoopravny dolů k Zubřině). Obnova kanalizace
už skončila v ulicích Eliška Krásnohorské a Sadové, obě ulice čekají na nový
povrch.
Akce Čistá Berounka, která pokračuje už druhým rokem, samozřejmě
ztěžuje život občanům i návštěvníkům města. A tak slyšíme nářky, že je
rozkopané celé město a jestli se nedaly práce koordinovat jinak a proč to a ono.
Je asi pochopitelné, že půlmiliardová stavba, postihující doslova celé město, je
náporem na trpělivost a shovívavost domácích i přespolních. Ale obnovené
vodovodní a kanalizační sítě a všechno další, co stavba ještě přinese, rozhodně
za to všechno nepohodlí a případně špinavé boty stojí.

Spor o předzahrádky
Kdo někdy zavítal na západ od našich hranic, jistě nepřehlédl, jak tamní
kavárničky, cukrárny, bistra, všelijaká rychlá občerstvení, čajovny, a třeba i
uzenářství, potravinové obchůdky řeší venkovní posezení. Často titěrné stolečky
a židličky stojí si jen tak, jak kde je před obchodem místo. Ráno je jednoduše
vynesou, večer nebo i v noci, to podle otevírací doby, je zase schovají. Když je
moc horko, přidají slunečník. A vůbec nevadí, že se to posezení často na
nerovném podkladu viklá všelijak. Různá pódia, mohutné markýzy, ohrádky, to
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vše chybí. Domažlice, pravda, nejsou v Itálii či Francii, ani v Německu. Zato
s venkovními posezeními se v nich v poslední době roztrhl pytel. A co posezení,
to pódium. Čím menší provozovna, tím mohutnější. Není divu, že se mnozí
Domažličané začínají na tyhle podnikatelské aktivity dívat nevrle a že si stěžují.
V loňském roce byl problém s informačními „áčky“, kvůli kterým nešlo často
projít podloubím. Ten rada města vyřešila zpřísněním pravidel pro jejich
umisťování. Letos se pro změnu objevil problém s předzahrádkami. A to je
problém trochu větší než „áčka“. Průchodu náměstím samozřejmě překážejí
předzahrádky také, protože zabírají obvykle celý chodník. Letos se navíc v horní
polovině náměstí objevila předzahrádka přímo v silnici, na parkovacích místech
aut, která tak odsunula o pět metrů dál ke středu vozovky. To už je při frekvenci
aut na náměstí, která dávno přesáhla přijatelnou mez, dost na pováženou. Na
předzahrádky jsou naštvaní občané, rozčilují památkáře, kteří v nich vidí
znehodnocení historického rázu městské památkové rezervace, protestují hasiči,
kterým ztěžují přístup k domům v případě požáru a přou se o ně konec konců i
podnikatelé – kdo má kterou větší a zabírá víc plochy a podobně.
Předzahrádkami se zabývala i rada města, konkrétně kauzou oné v silnici
u domů čp. 121 - 124. Nakonec rozhodla nechat ji stát, ovšem jen do středy
před Chodskými slavnostmi. Pak ji musí majitel uklidit. Pokud to neudělá, hrozí
mu pokuta až sto tisíc korun. To, že bude náměstí každý pes jiná ves, jednou
budou zahrádky v silnici, jednou u podloubí, nezajímá patrně nikoho. Podle
mluvčího městské rady, JUDr. Nováka, se rada rozhodla tolerovat letos obě
varianty a po letošních zkušenostech pak rozhodne, jak postupovat v příští
sezóně. Inu, opravdu, bez předzahrádek to u nás zkrátka nejde, i když kousek za
humny to jde a docela dobře. Ony by ostatně ty předzahrádky ani tak nevadily,
kdyby bylo na náměstí méně aut. Ale omezení frekvence aut na „rynku“ …… Tak
to už patří leda do říše sci-fi.
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Vitráž s domažlickými motivy
Po porcelánových talířích a šálcích s domažlickými motivy se v dubnu
objevila ve schránkách domažlických rodin nabídka vitráže s domažlickými
motivy. Základní motiv, východní městskou bránu s částí náměstí (po pravé
straně od brány), doplňují oba kostely, arciděkanský i klášterní a městská
radnice. Vitráž je sestavena minimálně z 18 druhů sklíček zasazených do olova.
Barvy skel byly vypáleny při více než 570 °C, jsou stálobarevné, odolné proti
světlu a poškrábání. Jde o limitovanou edici, každý exemplář obdrží certifikát
pravosti. Stejně jako u porcelánu s domažlickými motivy nabízí i vitráž Dalibor
Novák z ateliéru Grafika Slovakia a. s. z Brna. Cena jedné vitráže je 2 490 korun.

Práce v Německu
Od letošního ledna se občané České republiky mohou ucházet o práci
v sousedním Německu a Rakousku bez nutnosti získat pracovní povolení. Němci
mají zájem zejména o projektanty, konstruktéry, strojaře, elektroinženýry,
instalatéry, potrubáře, zámečníky, klempíře a zedníky. Rakušané navíc shánějí
pracovníky do pohostinství. Očekávaný exodus za prací do sousedního Bavorska
se ale, alespoň u nás na Domažlicku, nekoná. Kdo chtěl, už dávno u sousedů
přes hranici pracuje.

Odbahnění babylonského rybníka
Na Babyloně i v zimních měsících pokračovalo odbahňování vypuštěného
dvanáctihektarového babylonského rybníka, ze kterého v uplynulých měsících
odtěžila těžká technika přes 51 tisíc metrů krychlových bahna. Částku 34,2
miliony korun, kterou si revitalizace rybníka vyžádala, zaplatila z 99% dotace
Státního fondu životního prostředí. Podle podmínek dotace se pro nejbližší léta
změní i podmínky pro provoz koupaliště. Protože dotace je poskytována pouze
nevýdělečným subjektům, bude letos koupání v rybníce patrně bezplatné.
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Z areálu koupaliště zmizí všechny prodejní stánky a za úplatu se nesmí
pronajímat ani kabiny. Samotné napouštění nádrže, do které se vejde až 460
kubíků vody, bude trvat několik týdnů. Začalo ve druhé polovině dubna a má být
hotovo do 15. května. Do rybníka se ještě předtím, po částečném napuštění,
vrátí jeho obyvatelé, na devět tisíc raků a stovky škeblí říčních, které městské
lesy s ekology přestěhovali na dobu oprav do rybníků na Bystřici.

Výstavba Na Bábě
Na budoucím sídlišti na Bábě u Jezera pokračuje nabídka řadových
rodinných domků a nabídka bytů v jednom bytovém domě s pěti byty, každý byt
o ploše kolem 100 m2, který bude stavět město. Zájem zatím není veliký, ani
o domky, ani o byty. Podle Antonína Vlčka, spolumajitele stavební firmy Vlček,
která má na Bábě rodinné domky stavět, je na vině krize, která se nevyhnula ani
nám. Počítalo se s hypotékami, ale těch se teď lidé, přeplašení negativními
zprávami o vývoji hospodářství, bojí. Zdá se ale, že by se situace během roku
mohla zlepšit.

Byty na Kavkaze nejdou na odbyt
Domažlické sídliště Kavkaz je druhé nejstarší poválečné sídliště
v Domažlicích. Stavělo se v létech 1959 – 1963 a je to na něm znát. Minulý
režim se o údržbu domů příliš nestaral, a tak domy na Kavkaze, až na dvě – tři
výjimky, působí staře a šedivě. Noví vlastníci bytů si vylepšují alespoň své byty,
ale celková revitalizace domu představuje náklad v řádu několika milionů korun,
a ty jednotlivá společenství vlastníků nemají. V posledních dvou-třech létech se
sice leccos opravuje i na vnějších pláštích domů, zejména střechy a sanace
vlhkosti, ale celkový vzhled sídliště to zatím příliš nezměnilo. Spíš naopak, zářivě
bílá plastová okna ve starých fasádách jejich omšelost jen ještě zdůrazňují. Na
Kavkaze je už delší dobu na prodej hned několik bytů, městských i soukromých.
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Zájem o ně je ale malý. Podle obyvatel jednoho z domů, kde volný byt je, se
v domě vystřídalo už několik zájemců, do koupě se ale zatím nikomu nechce. Při
tom obyvatelé čtyř domů, které na konci sídliště tvoří Janáčkovu ulici, dostali
v dubnu do schránek letáček s textem: „Koupím byt v této lokalitě. Platím
hotově“ a následuje kontakt. Bylo by dost podivné, hledat byt touto cestou,
když o pár metrů dál byty ke koupi jsou. Kdyby ovšem zmiňované čtyři domy
nebyly v perfektním stavu, dva z nich dokonce se zateplenými fasádami,
všechny s novými střechami a upraveným okolím. A to, jak se zdá, bude hrát při
koupi bytu čím dál tím větší roli nejen v Praze a ve velkých městech, ale i u nás.

Běh Škarmanem
17. dubna se konal jubilejní desátý ročník Běhu Škarmanem, memoriál
Vladimíra Reta a Marka Kubalíka, který pořádají Sportovní kluby Policie ČR. Na
startu se sešlo 124 běžců, dětí i dospělých, což je až dosud nejvyšší účast.

Divadla a koncerty:
Pořadatel městské kulturní středisko ve velkém sále MKS v 19.30 hod.:
pondělí 4. dubna
divadelní představení v rámci předplatného
Jean-Paul Alegre: AGNES BELLADONE
Nejlepší francouzská hra roku v podání herců Agentury SOPHIA ART
pondělí 11. dubna od 8.30 a 10 hodin
dvě divadelní představení pro žáky mateřských škol a nižší třídy základních škol
VEKLÉ TRAMPOTY KAŠPÁRKA A KALUPINKY
Výpravná činoherní pohádka s písničkami v podání herců Divadelní společnosti
Julie Jurištové Praha.
úterý 19. dubna
III. Abonentní koncert KPH
KATEŘINA ENGLICHOVÁ & VILÉM VEVERKA
Kateřina Englichová – harfa, Vilém Veverka - hoboj
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Klubová scéna
vždy od 20 hodin
pátek 1. dubna
PAUL BATTO Jr. DUO (Slovinsko/CZ)
Jazzové a bluesové standardy, většinou swing ve středním tempu.
sobota 23. dubna
Koncert mužského vokálního kvintetu HLASOPLET
JEDNÍM TAHEM

Hudba na radnici
neděle 10. dubna od 18 hodin na schodech radnice před obřadní síní
Vokální skupina SINGTET pod vedením Slávka Vrby

Loutkové divadlo Domažlice – loutková scéna MKS
neděle 17. dubna a neděle 1. května vždy ve 14 a v 16 hodin
KAŠPÁREK VŽDY VÍTĚZÍ
loutková pohádka
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KVĚTEN
Májová vycházka rodičů s dětmi
Při Májové vycházce rodičů s dětmi prošlo na prvního máje odpoledne
čtyřkilometrovou trasu pod Vavřincem 90 účastníků, z toho 51 dětí. Akci
finančně podpořilo Město Domažlice, připravil ji domažlický Klub českých turistů
ve spolupráci s Junákem.

20. výročí vzniku Svazu PTP ČR
Domažličtí „pétépáci“ (PTP – Pomocné technické prapory) vzpomněli na
svojí jubilejní schůzi konané 3. května dvaceti let od založení Svazu PTP.
Předseda domažlického klubu Ing. Jiří Hezký zdůraznil, že Domažlice jsou jedním
z mála okresních měst, kde dodnes působí samostatná složka Konfederace
politických vězňů i Svazu PTP. Členové Svazu zároveň zvolili vedení své
organizace na příští tři roky. Jejím předsedou zůstal Ing. Hezký.

OSLAVY OSVOBOZENÍ
zahájil ve čtvrtek 5. května tradičně pietní akt u hrobu V dáli na domažlickém
hřbitově. Poté položili představitelé města, politického a veřejného života i
občanských sdružení květiny k pomníku židovských obětí války na židovském
hřbitově a k pomníku obětí nacismu na Chodském náměstí. Hlavní oslavy zahájil
ve 12.15 hodin na domažlickém náměstí před radnicí dechový orchestr Liduška
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Oslavy 66. výročí osvobození americkou armádou – kladení květin k desce
americké armády na náměstí.
Autor:Deník/Josef Babor

základní umělecké školy. Ve 12.15 hodin přijela na náměstí kolona historických
vojenských vozidel – jeepů. Od 13 hodin proběhla oficiální část programu –
položení věnců u pamětní desky na radnici. V dalším programu vystoupili opět
žáci základní umělecké školy, od 16 hodin pak hosté STEVE SCHUFFERT BAND
z USA. Oslavy zakončil večer ve velkém sále MKS koncert Plzeňské filharmonie.

Svátek hasičů
V pátek 6. května oslavili domažličtí hasiči svůj svátek – svatého
Floriana. Oslava začala v 17.45 hodin slavnostním průvodem hasičů z parkoviště
U Svatých na náměstí, pokračovala v 18 hodin mší svatou v arciděkanském
kostele a o hodinu později taneční zábavou v městském kulturním středisku, při
které hasičům vyhrávala kapela Hájenka.

Odcházení
Ve dnech 6. až 8. května promítalo domažlické kino Čakan film Václava
Havla Odcházení, ke kterému bývalý prezident napsal nejen scénář, ale sám jej
také režíroval. Film, mapující jeden úsek Havlova života, byl očekáván s velkým
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zájmem. Přes hvězdné obsazení, včetně prezidentovy manželky Dagmar Havlové
v hlavní ženské roli, jsou ale reakce kritiky i publika poněkud rozpačité. Zájem
diváků očekávání nenaplnil a je podle zpráv ve sdělovacích prostředcích jen
průměrný, což se potvrdilo i u nás.

Fotbalový turnaj měst
V sobotu 7. května se na stadionu na Střelnici konal fotbalový turnaj
partnerských měst Domažlice, Furth im Wald a Ludres dorostenců do patnácti a
devatenácti let. Zahájení turnaje se zúčastnili starostové Domažlic Ing. Miroslav
Mach a Furthu Johannes Müller a francouzská zastupitelka, pověřená
koordinací spolupráce mezi partnerskými městy Veronique Ravon. Slavnostní
výkop provedl starosta Mach.

Hokejbal na zimním stadionu
V pondělí 9. května představil zimní stadion zájemcům novou sportovní
aktivitu – hokejbal. Na ledě stadionu - Karpem arény se v květnu představila
také Ledová show

Výstava v Galerii bratří Špillarů
V úterý 10. května v 17 hodin se v Galerii bratří Špillarů konala vernisáž
výstavy, věnované rezidenčnímu pobytu AIR 2010 Chodská Lhota Na Šteflích.
Pobytu se zúčastnilo dvanáct výtvarníků od nás i ze zahraničí (Polsko, Anglie).
Výstavu zahájili Denisa Bytelová a Václav Sika. Návštěvníci vernisáže měli
možnost seznámit se s katalogem prací výtvarníků a s dokumentárním videem,
který o pobytu natočili jeho účastníci. Výstava trvala do 25. června.

Dokončena další část cyklostezky Regensburg – Praha
Starostové Domažlic Ing. Miroslav Mach a Furth i/W Johannes Müller
předali ve středu 11. května veřejnosti do užívání necelých 13 kilometrů dlouhý
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úsek cyklostezky Praha – Regensburg, vedoucí od Ovčího vrchu přes Babylon do
Havlovic. Náklady na projekt činily 39,4 miliony korun, z čehož 85% uhradila
Evropská unie.
Cyklostezka vede z Domažlic do Havlovic, odtud po Šoulákově cestě na
Babylon k babylonskému rybníku. Od rybníka zamíříme směrem k hranici
k Dračímu jezeru, tedy k přehradě chránící Furth im Wald před velkou vodou.

Cyklostezka Domažlice – Furth im Wald (černá nepřerušovaná čára)

Pokus obejmout historické opevnění města
uspořádalo v sobotu 14. května v zahradě Chodského hradu Rodinné a
mateřské centrum Kráčmerka. Pokus probíhal tak, že každému z účastníků
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změřili pořadatelé rozpětí paží a jednotlivé hodnoty sčítali dohromady. Svérázné
akce se zúčastnilo 85 dětí s doprovodem i celých rodinných skupin – maminky,
tatínkové, babičky, dědečkové, tety, strýcové, sourozenci. Podle pořadatelů by
účastníci akce mohli obejmout celé jižní městské opevnění od východní brány až
k Chodskému hradu.

Kino Čakan
ukončilo první část letošní sezóny v neděli 15. května. Od 16. do 31.
května jsou Filmové prázdniny. Ve středu 1. června začalo promítání v Letním
kině.

Prezentace knihy o Šumavě v galerii
V Galerii bratří Špillarů představil ve čtvrtek 19. května od 17 hodin
fotograf Jan Kavale svoji knihu Šumava jako malovaná. Prezentaci knihy doplnil
promítáním a autogramiádou. Literární podvečer uspořádaly jako každý měsíc
knihovna, muzeum a galerie.

Noc kostelů
27. května se už po druhé konala v našem městě Noc kostelů. První Noc
kostelů proběhla ve Vídni v roce 2005. V roce 2009 se k Rakušanům přidaly
kostely v Brně a v Plzni. V následujícím roce se otevřelo už 418 kostelů a
modliteben v celé České republice. Cílem Noci kostelů je seznámit návštěvníky
s historií a uměleckými poklady kostelů. Správci kostelů při této příležitosti
zpřístupňují i běžně veřejně nepřístupné části chrámů. V našem městě pořádala
Noc kostelů římskokatolická farnost, která zpřístupnila kostel Zvěstování Panny
Marie (U Svatých) a kostel Narození Panny Marie (řečený arciděkanský) na
náměstí.
Program Noci kostelů v kostele U Svatých
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19:00 - 19:55 hodin: Kostel otevřený pro individuální prohlídku kostela a věže
20:00 - 20:10 hodin: Zvon U svatých - zahájení programu prvním zvoněním na
nově instalovaný zvon ve věži kostela U Svatých
20:10 - 20:40 hodin: Viva la musica! spirituály a jiné písně v podání ženského
pěveckého sboru Canzonetta
20:40 - 21:00 hodin: „Osudy z náhrobníků“. Zdeněk Procházka o lidech, jejichž
náhrobní desky najdeme v kostele
Od 21.30 hodin pokračoval program Noci kostelů v arciděkanském kostele
18:00 - 20:00 hodin: Prohlídky kostela s komentářem pro rodiny s dětmi
v 18.00; 18.45 a 19.30
20:00 - 21:30 hodin: Noční vyšlap na šikmou věž kostela
21:30 - 21:45 hodin: Jeden na tři – ukázka jak jeden zvoník tři zvony ovládá
Setkání ve věži kostela
22:00 - 22:05 hodin: Zahájení setkání v arciděkanském kostele – úvodem
seznámil přítomné Jaromír Tippl se všemi obrazy a sochami v kostele
22:05 - 22:25 hodin: Chlouba domažlického náměstí. Mgr. Marie Johánková
o dějinách arciděkanského chrámu
22:25 - 23:00 hodin: Jeden kostel, troje varhany. Marek Vorlíček uvádí do
tajemství kostelních nástrojů
23:00 - 23:15 hodin: Po čem chodíme, čili neznámé příběhy domažlického
podzemí uvádí Radek Čáni
23:15- 23:20 hodin: Odpočívejte s Pánem Bohem. Domažlický ponocný ukončí
Noc kostelů
„Umět
pomáhat“
presentace projektů domažlické charity v arciděkanském kostele u příležitosti
Noci kostelů

Návštěva z Číny
V doprovodu paní Marie Rivai, spisovatelky, která je domažlické
veřejnosti dobře známá ze svých besed a autogramiád i ze spolupráce se zdejší
Galerií bratří Špillarů, zavítala v květnu do Domažlic a na Chodsko delegace
čínských žen a kulturních pracovníků z čínského města Wen Zhou. Čínští hosté
navštívili v našem městě Muzeum Chodska, Galerii bratří Špillarů, městskou
knihovnu a základní uměleckou školu. V Galerii bratří Špillarů nakreslili malíři
Ma Sheng-kai a Zhang Zheng-kai jako dar galerii svitek rýžového papíru

135

s klasickým čínským motivem třešňových květů a ptáků. Svoje dílo nazvali
„Dotek štěstí“.

Pohřební kočár v expozici muzea
Zajímavý přírůstek získalo v květnu letošního roku muzeum Chodska.
V obci Mutěnín na Poběžovicku objevili ve stodole zapomenutý, krásně
prosklený a poměrně zachovalý pohřební kočár od firmy Brožík a syn z počátku
minulého století. Starosta obce Josef Pešava se podle rozhodnutí mutěnínského
zastupitelstva obrátil na ředitele Muzea Chodska Josefa Nejdla, zda muzeum
nemá zájem převzít kočár bezplatně do svých sbírek. Muzeum samozřejmě
souhlasilo a slíbilo splnit i dvě podmínky mutěnínských zastupitelů, totiž kočár
zrestaurovat a vystavit jej v muzejní expozici. Poněkud neobvyklý exponát
návštěvníky muzea jistě zaujme.

Projekt CamelNET
Počátkem května začala realizace první etapy budování krajské
komunikační sítě CamelNET, která má postupně propojit optickou datovou sítí
všechny významné lokality v Plzeňském kraji a zabezpečit elektronickou
komunikaci orgánů veřejné správy. Mezi jedenácti městy, které síť propojí, jsou i
Domažlice. Doufejme, že síť, jejíž výstavba je financována částečně z prostředků
Evropské unie, bude bezchybně fungovat. Dosavadní zkušenosti s podobnými
projekty bývají někdy dost problematické.

Zemřel Miroslav Soukup
V neděli 22. května zemřel po dlouhé a těžké nemoci ve věku 77 let
Miroslav Soukup, známá postava kulturního a veřejného života Domažlic a
Domažlicka šedesátých, sedmdesátých a osmdesátých let.
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Modelové železniční muzeum
Domažlická kulturní obec se v průběhu posledních tří let rozšířila
o opravdu zajímavé a snad i unikátní zařízení – v Máchově ulici vzniklo
z původně modelářského koníčka celé muzeum železničních modelů a navíc
„modelová železniční show“ s modelovým kolejištěm na ploše 100 m2. Vláčky
s příslušenstvím lákají nejen děti, ty samozřejmě nejvíce, ale i dospělé. A jak se
informace o domažlické „miniželeznici“ dostávají do širšího podvědomí,
přijíždějí i návštěvníci mimo Domažlicko, často celé rodiny, prohlédnout si vláčky
a zažít „Velkou vlakovou loupež“ nebo i noční program s „opravdovou“
bouřkou. Pro turistický ruch ve městě je „modelová železnice“ rozhodně
přínosem.

Divadla a koncerty:
Pořadatel městské kulturní středisko ve velkém sále MKS v 19.30 hod.:
čtvrtek 5. května
koncert mimo předplatné v rámci oslav konce války a osvobození Domažlic
PLZEŇSKÁ FILHARMONIE
dirigent Tomáš Brauner

pátek 20. května
divadelní představení mimo předplatné
Jevan Brandon Thomas: CHARLEYOVA TETA
v podání členů Ochotnického spolku při SDH Černíkov „Černoch“
úterý 24. května
IV. abonentní koncert KPH
ORBIS TRIO
Petra Vilánková – housle, Petr Malíšek – violoncello, Stanislav Gallin - klavír
pondělí 30. května
divadelní představení v rámci předplatného
Ota Jirák: SMÍM PROSIT?
Hráli herci Městského divadla Mladá Boleslav
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Klubová scéna
neděle 8. května od 20 hodin
Pavel Fajt - Rituální rytmy
Sólový koncert s netradičním použitím bicí soupravy.

Kino Čakan
čtvrtek 19. května od 19.30
KOMICI s. r. o.
Vystoupení nejlepších bavičů z pořadu „Na stojáka“ kabelové televize HBO
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ČERVEN
Slovo starosty
Starosta města Ing. Miroslav Mach reaguje v červnovém čísle městského
zpravodaje na zprávy, které se šíří po městě, o zdražení poplatku za likvidaci
komunálního odpadu až na 1 000 Kč za osobu ročně a o zvyšování vodného a
stočného díky akci Čistá Berounka, Starosta vysvětluje, že nová vyhláška
o poplatcích za odpad dává obcím možnost zvýšit jej z původních pěti set až na
tisíc korun ročně, obce této možnosti ale nemusí využít. V Domažlicích se platí
450 korun za dospělého a 300 korun za dítě ročně a starosta města občany
ujišťuje, že město žádné zvýšení svozu za odpady neplánuje. Pokud se týká
zvyšování vodného a stočného, podle Ing. Macha jsme v roce 2006 patřili do
skupiny měst s nejvyšší cenou stočného a vodného (podle údajů Českého
statistického úřadu jsme platili druhou nejvyšší cenu v republice – poznámka
kronikářky), ale dnes jsme již v té nejlevnější skupině. Závěrem Ing. Mach
ujišťuje občany, že zdražení vody se nechystá ani v souvislosti s akcí Čistá
Berounka.

MĚSTO DĚTEM
Město Domažlice připravilo ve středu 1. června od 14.00 do 18.00 hodin
v letním kině ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PRO DĚTI – MĚSTO DĚTEM. Na dětské
návštěvníky čekaly houpačky, kolotoč, skluzavka, skákadlo a další atrakce,
včetně nejrůznějších soutěží v dovednostech i znalostech. Soutěže připravily
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Dům dětí a mládeže DOMINO, sdružení Pionýr, BASEBALLOVÝ CLUB Wolfs
Domažlice, Rodinné a mateřské centrum Kráčmerka, Charita Domažlice ve
spolupráci s římskokatolickou farností, a Mateřské centrum BENJAMÍNEK.

Návštěva z Ludres
v prvních červnových dnech navštívili naše město hosté z partnerského
lotrinského města Ludres, členové tamního pěveckého sboru La Cantalud a
Judoclubu. Při této příležitosti navštívil v pátek 3. června Domažlice také první
rada francouzského velvyslanectví v Praze Nicolas de Bouillane de Lacoste
s chotí. Velvyslaneckého radu přijali na radnici starosta města Ing. Miroslav
Mach a oba místostarostové Karel Štípek a Vítězslav Brody. Hosté
z velvyslanectví se pak po prohlídce města a návštěvě v Muzeu Chodska
zúčastnili i večerního koncertu.

Koncert partnerských měst
V pátek 3. června v 19:30 hodin se ve velkém sále Městského kulturního
střediska uskutečnil Koncert pěveckých sborů partnerských měst Ludres a
Domažlice. V programu Domažlice reprezentoval smíšený pěvecký sbor
Čerchovan, Ludres sbor LA CANTALUD. Čerchovan, řízený Markem Vorlíčkem,
zvolil pro partnerský koncert pohádkovou alegorii Bohuslava Martinů Mikeš
z hor na text básně Miloslava Bureše. Dílo, inspirované skladatelovými
vzpomínkami na Vysočinu, precizně přednesené, posluchače nesporně zaujalo,
k poněkud odlehčenému ladění večera by se ale možná byl hodil méně náročný
program. LA CANTALUD se sbormistryní Catherine Linel přednesem úprav
lidových písní z různých regionů Francie, doplněným vždy videozáznamem
pozoruhodností té které oblasti, posluchače doslova „chytil za srdce“ a
vyvolával stále nový a nový nadšený potlesk, který vyvrcholil při závěrečné písni
francouzského sboru, české Tancuj, tancuj, vykrúcaj. Pořadateli nesporně
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úspěšného koncertu byly Město Domažlice a Pěvecký sbor Čerchovan ve
spolupráci s Městským kulturním střediskem Domažlice.

Nová příhraniční autobusová linka
V sobotu 4. června vyjela poprvé na trasu Furth i/W – Domažlice – Klenčí
– Waldmünchen nová sezónní autobusová linka. Bude jezdit vždy dvakrát denně
o sobotách a nedělích až do 25. září. Na lince platí dva tarify, na území ČR běžný
vnitrostátní tarif, pro cesty k sousedům do Furthu a Waldmünchenu tarif
mezinárodní. Provozovatelem linky je společnost RDS bus. Na zastávce
v Capartcích je možný přestup na kyvadlovou přepravu na Čerchov, rovněž
autobusem RDS bus. Tu si pochvalují zejména starší a méně pohybliví občané,
nebo lidé s dýchacími obtížemi, pro které byl dosud výstup na nejvyšší horu
Českého lesa, díky příkrému stoupání, nemožným. U příležitosti prvního výjezdu
linky se uskutečnilo slavnostní setkání starostů z příhraničí Domažlicka a jejich
bavorských sousedů. Na provoz linky přispívá Plzeňský kraj, částečně je hrazen
z prostředků Evropské unie a Svazku obcí Domažlicko. Sobotní slavnosti se
zúčastnil mimo jiné krajský radní pro životní prostředí Ing. Petr Smutný,
Domažlice zastupoval starosta Ing. Miroslav Mach.

Den lesa
Domažlické městské lesy spolu se Sdružením vlastníků obecních a
soukromých lesů uspořádaly v červnu u příležitosti letošního mezinárodního
roku lesů v přírodním parku Zelenov Den lesa. Na jeho návštěvníky, děti i
dospělé, tu čekal od rána opravdu bohatý program. Mohli se seznámit se
základy pálení milířů, s různými metodami těžby dřeva, vyslechnout výklad
o sokolnictví, nebo se seznámit s různými plemeny loveckých psů, či si
prohlédnout výstavku historických výrobků dřevařů z Dřevařského muzea v Peci
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pod Čerchovem. A protože lesákům přálo i počasí, neměli o návštěvníky svého
dne nouzi.

Aquadukt se vrátil na své místo
Ve čtvrtek 23. června usadily dva jeřáby na betonové základy most, který
vznikl na místě bývalého aquaduktu, zrušeného drahami v roce 1985. Lávka
bude součástí cyklotrasy Domažlice – Babylon. Připomínkou aquduktu,
postaveného v 19. století, kterým se do Domažlic přiváděla voda z Čerchova,
bude koryto, kterým po vyčištění stávajícího koryta a náhonu směrem k Valše,
poteče přes lávku znovu i voda.

Náklaďák v Zubřině
Skutečně neobvyklá podívaná se naskytla v neděli 26. června občanům,
kteří se kolem 13 hodiny pohybovali po cyklostezce kolem mostu u tak zvané
první vodárny V Potocích. V Zubřině stál „na nose“ malý nákladní vůz.
Třiapadesátiletý řidič si ve stavu značné „společenské únavy“ vyjel s autem
MAZDA po cyklostezce od Havlovic směrem na Domažlice. U vodárny se chystal
odbočit na zmíněný most, nezvládl ale řízení, vjel na pravou krajnici, přerazil
zábradlí mostu a sjel či spíše spadl rovnou do potoka. Přivolaní policisté mu
naměřili v krvi 2,13 promile alkoholu a navíc zjistili, že ani neměl oprávnění
vozidlo tohoto typu řídit. Náklaďáček ze Zubřiny vytáhli hasiči, kteří museli
kousek po proudu směrem k městu vytvořit norné stěny, aby zlikvidovali asi
deset litrů provozní kapaliny, která z vozu unikla. Rozbitý most provizorně
zabezpečili

hned

v neděli

zaměstnanci

městských

technických

služeb,

v následujících měsících pak most prošel generální opravou. Sám řidič vyvázl
naštěstí jen s lehčím zraněním. Škoda, vzniklá městu jeho „kaskadérským
kouskem“, byla vyčíslena na 32 tisíc korun.
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Zemřel František Kumpera
V pondělí 27. června zemřel ve věku nedožitých 71 let Mgr. František
Kumpera (*16. 10. 1940), učitel klavírní hry a hudební teorie. Do Domažlic přišel
se svojí manželkou, etnografkou Ivou Kumperovou, hned po absolutoriu
Filozofické fakulty UK Praha, obor hudební teorie a dějiny hudby, v létě 1968.
Nastoupil jako učitel do Lidové školy umění ve Kdyni. Odtud přešel v roce 1984
na Lidovou školu umění do Domažlic, kde se stal v roce 1990 ředitelem. Na
tomto místě setrval až do odchodu na odpočinek. František Kumpera byl znám
jako sbormistr úspěšných dětských pěveckých sborů ve Kdyni a později
v Domažlicích, pro které zkomponoval i některé dětské písně. Nějaký čas byl
také sbormistrem Dívčího pěveckého sboru při zdejší základní umělecké škole.

Výstava v Galerii bratří Špillarů
V galerii tentokráte představila svoje práce německá výtvarnice Rita
Karrer. Výstava s jednoduchým názvem OBRAZY měla vernisáž ve čtvrtek 30.
června. Uvedl ji Jiří Valach, kurátor Národní galerie v Praze, v hudebním
programu vystoupil dudák Jakub Ošmera. Výstava trvala do 30. srpna.

Kulturní léto 2011
Městské kulturní středisko Domažlice vydalo také letos přehled
kulturních akcí v Domažlicích v červnu až září 2011. Čtyřicetistránkový sešitek je
doslova nabit informacemi a přesvědčivě dokazuje, jak bohatý a různorodý je
letní kulturní život v našem městě. V záplavě samých negativních zpráv, které se
na nás i v našem městě valí jako tsunami, je tenhle útlý sešitek zrovna
pohlazením po duši. Svoje si v něm najde každý, a tak nezbývá než přát, aby
všechny plány vyšly, včetně, a u některých akcí možná hlavně, počasí. Kulturní
léto 2011 vytiskla tiskárna MKS v grafické úpravě MKS a Webového a
grafického studia MIREC.
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Jak je to s místními názvy
poznámka kronikářky
Ptal se mne před časem jeden občan – pamětník, proč se v Domažlicích
„przní“ místní názvy. A hned dal příklad: Jirklovka prý nikdy nebyla Jirklovka, ale
od živého živa Jerklovka. Na Bábě se zase vždycky říkalo Na Babě, kdyby prý byl
na živu starý Chloupek, tak to musí potvrdit, protože tam s Wollnerem kutali
(tazatel měl na mysli pány Josefa Chloupka a Gustava Wollnera, kteří v roce
1938 na Vavřinečku těžili živec a zkoumali možnost těžby pegmatitů i jinde
v okolí města, včetně Baby). A U Obrázku prý nebylo na Vavřinci, ale nad
železničním přejezdem na kraji Edmoutu (Dmoutu). Trochu rozčileného pána
jsem ujistila, že s ním cítím, protože i já ve svém dětství a mládí jsem se
setkávala například pouze s názvem Jerklovka a dokonce na papíru, kterým můj
dědeček postupoval v padesátých létech svoje pole JZD Mrákov, stojí černé na
bílém „role v Jerklovce“. Bábu jsem také vždycky slyšela jmenovat jako Babu.
Přátelsky jsme se rozešli, a já bych asi vše pustila z hlavy, kdybych zakrátko
nebyla v Poslu od Čerchova a v domažlické kronice z předválečných let narazila
na další podivnost, totiž na název domažlické říčky – černé na bílém Řubřina
nikoli Zubřina. Začalo mne to zajímat, a tak jsem se zahloubala do starých
katastrálních map. A výsledek? Na Babě, Jerglovka, Rubrina, „U obrazku“. U
obrázku je opravdu značeno místo nad tratí na konci domažlických Potoků.
Místo, označované tak dnes, totiž Boží muka v lese mezi Zelenovem a
Vavřincem, na mapě vyznačeno vůbec není. Zdá se tedy, že až tak do
šedesátých let minulého století platilo názvosloví staré, pak se změnilo.
Vysvětlení je možná prosté a spočívá v tom, že v té době se dělaly nové
katastrální mapy. Starší mapy jsou psány německy, tedy bez české interpunkce.
Tak mohla z Baby vzniknout Bába. Co se týká Jerklovky, i tady lze vysvětlit
přerod Jerklovky na Jirklovku němčinou. Němečtí písaři totiž někdy dělali nad
„e“ značku, podobnou tečce. A tak se „e“ přečetlo jako „i“, „chyba“ se opravila,
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německé „g“ se přepsalo na české „k“ a Jirklovka byla na světě. A Zubřina?
Vzpomínám, že tenhle název vehementně prosazoval zesnulý ředitel
domažlického muzea a vynikající znalec dějin města, pan Jiří Hana. Už jako
školačka jsem od něj slýchávala, že Řubřina je zkomolenina, že potok – říčka se
jmenoval Zubřina, protože do něj kdysi dávno, když ještě Domažlice obklopoval
hustý les, chodili pít zubři. Písemné zprávy o něčem podobném se sice
nedochovaly, ale existence zubrů v našich lesích obecně doložena je.
Obrázek je trochu jiná kapitola. Po roce 1950 se celý prostor nad tratí
pod Vavřincem, včetně úzkého pruhu lesa Dmoutu, ocitl ve vojenském prostoru.
Nu a vojáci obrázek i lavičky, které kolem něj kdysi instaloval domažlický
okrašlovací spolek, promptně zlikvidovali. Název se pak patrně přenesl na
zmiňovaná Boží muka o pár kilometrů dál. Na obrázek na tomto místě se
zapomnělo zcela a dokonale, byť místo zůstalo i na moderních mapách značeno
„U Obrázku“. Tak dokonale, že když jsme asi před dvěma léty pátrali s ředitelem
Muzea Chodska, Mgr. Nejdlem po tom, koho obrázek znázorňoval (byl to také
jeden dotaz občana), nevěděli to už ani nejstarší pamětníci ani v Domažlicích,
ani v Havlovicích. Jedni tvrdili, že na obrázku byla Panna Maria, druzí, že svatý
Václav. Možné je obojí. Křižovatka cest kousek nad Obrázkem se jmenuje Václav
a Panna Maria je v Domažlicích velice uctívaná už od středověku. Dokonce tak,
že Maria – Marie bylo v Domažlicích ve všech vrstvách jejich obyvatel
nejrozšířenější ženské jméno a hlavní domažlická pouť, totiž pouť měšťanská,
čili „husí“ (honosnější na rozdíl od té „králičí“ bezděkovské o Vavřinci), bývala
v neděli před svátkem Marie 12. září. O téhle pouti se zmiňuje třeba Božena
Němcová. Ale už se na ni také zapomnělo, a tak si dnes většina obyvatel města
myslí, že hlavní městskou poutí byla vždycky ta předměstská „králičí“. Snad je to
všechno prostý života běh a rozčilovat se nad tím opravdu nemá cenu.
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Divadla a koncerty:
Pořadatel městské kulturní středisko ve velkém sále MKS:
neděle 19. června od 18:30 a od 20.30 hodin
divadelní představení mimo předplatné - premiéra
O MUŽI, JEHOŽ ŽENA PRODÁVALA KVĚTINY NAPROTI PEKAŘSTVÍ VÁCLAVA
MARHOULA Ochotný divadelnický spolek ĎES KAREL (Divadelní Experimentální
Studio) uvádí premiéru komorní jednoaktovky Emila Hofmana.

Klubová scéna
sobota 4. června od 20 hodin
VLADIMÍR MERTA - kytara, harmonika, zpěv.
Ing. arch. Vladimír Merta – český písničkář, publicista, spisovatel, fotograf,
architekt, filmový režisér a rovněž autor hudby k několika filmům.

Hudba na náměstí
neděle 5. června od 18:00 do 20 hodin na náměstí u kašny
koncert dechové hudby HÁJENKA pod vedením Miroslava Palečka

Hudba v klášteře
pondělí 6. června v 19.30 hodin, refektář kláštera augustiniánů
UČITELSKÝ KONCERT ZUŠ DOMAŽLICE
pořadatel ZUŠ Domažlice ve spolupráci s Městským kulturním střediskem
Domažlice

Hudba pod hradem
pátek 17. června ve 20 hodin zahrada pod Chodským hradem
VÍTÁNÍ LÉTA HUDBOU
KONCERT skupiny TUČŇÁCI & LEONA ČERNÁ

čtvrtek 30. června od 12 hodin
PŘIVÍTEJTE PRÁZDNINY ANEB ROZLOUČENÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM S
DOMAŽLICKÝM ROCKEM
vystoupení regionálních rockových kapel: LOUTKY, STICX, AFÉRA, 4SPIRITS,
TRAITOR, DIAGNÓZA-EXITUS, KILL THE PAIN, BONA VIA, TRAMBUS, JAKOBIČ
Host: VILÉM ČOK & BYPASS
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ČERVENEC
Kamenosochařské sympozium TUSTA LAPIDEA
Ve dnech 4. až 9. července se, jako už každoročně, uskutečnilo
v Domažlicích další sympozium, tentokrát kamenosochařské. Zúčastnili se ho
čtyři kamenosochaři: Václav Fiala a Jiří Kačer, Česká republika, Hermann
Gschaider, Rakousko a Toni Scheubeck, Bavorsko. Jeho pořadateli byly město a
městské kulturní středisko.
Slavnostní zahájení sympozia se konalo v pondělí 4. července od 17.00
hodin v atriu Chodského hradu. Po přivítání účastníků a představení
jednotlivých sochařů a jejich tvorby následovala přednáška Václava Fialy "Sochy
ve veřejném prostoru Domažlic", kterou doplnila expozice "Historie kamenictví a
kamenosochařství na Domažlicku" zpracovaná Zdeňkem Procházkou. V průběhu
celého týdne pak mohli zájemci sledovat práci jednotlivých sochařů.
V sobotu 9. července opět od 17.00 hod se ve velké klášterní zahradě konalo za
přítomnosti zástupců pořadatelů, starosty města Ing. Miroslava Macha a
ředitele Městského kulturního střediska Domažlice Kamila Jindřicha slavnostní
zakončení sympozia. Během zakončení byla díla jednotlivých sochařů, vytvořená
pro konkrétní místa v městské památkové rezervaci, symbolicky předána městu
Domažlice. Účastníci zakončení se pak vydali průvodem k jednotlivým sochám.
V nice nad vchodem do konventu kláštera je negativní kříž se slzou od Václava
Fialy, vedle klášterního kostela v oblouku za presbyteriem je lavička od Jiřího
Kačera, v Alejích je umístěná socha Hermanna Gschaidera a plastika Toniho
Scheubecka

stojí

na

zbytku

městské
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hradby

u

Chodského

hradu.

TUSTA LAPIDEA 2011

foto: Stanislav Antoš
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HUDBA POD HRADEM
Součástí sympozia je každoročně i hudební festival HUDBA POD
HRADEM. Letos se uskutečnil v závěrečných dnech symposia, 8. a 9. července,
vždy od 18. hodiny. V pátek 8. července se na něm představili KB Akustic Band,
Petra Páchová & Band, ROBERT KŘESŤAN A DRUHÁ TRÁVA, v sobotu 9. 7.
vystoupili Duo Dubnička-Lahoda & přátelé, ZUZANA MICHNOVÁ & OSKAR PETR
- MARSYAS TOUR 2011, a Christmas Brass Band.

Bohemia JAZZ FEST 2011
Největší open air jazzový festival v ČR BOHEMIA JAZZFEST 2011, konaný
na trase Praha – Domažlice – Plzeň – Tábor – Brno – Prachatice – České
Budějovice, se v našem městě letos uskutečnil v úterý 14. 7. 2011, od 17 hodin.
Na pódiu u brány na náměstí vystoupily čtyři kapely z Čech, Německa, Dánska a
Norska:
CAECILIE NORBY Quartet (Dánsko)
Helmut Kagerer Trio (Německo)
Inger Marie Gundersen Quintet (Norsko)
Gumbo + Ondrej Konrad (CZ.)
Hlavním tématem účinkujících byl jazzový zpěv. Posluchačů se jako vždy
sešlo množství, všichni odcházeli spokojeni.

V Domažlicích točili filmaři
Kdo ve středu 13. července procházel historickým jádrem města, mohl
potkat muže a ženy v oblečení ze čtyřicátých let minulého století a třeba i
nacistického důstojníka s lebkou na čepici a hákovým křížem. Nešlo ovšem
o skutečný návrat nějakým strojem času o sedmdesát let zpět, ale o natáčení
historického filmu z období 2. světové války. Filmaři společnosti Film production
K-INTERNATIONAL s. r. o. natáčeli na Chodském náměstí, v Branské a ve Vodní
ulici.
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Výlet k pramenům Vltavy
Na výlet na Šumavu k pramenům Vltavy si v sobotu 16. července vyjeli
členové domažlického Klubu českých turistů.

Policie odložila kauzu Tereziánských kasáren
Policie, která se několik měsíců zabývala šetřením podání domažlické
městské rady proti neznámému pachateli ve věci nesprávného použití dotace na
přestavbu tereziánských kasáren na byty včetně devatenáctimilionového penále
(viz kronikářský zápis za rok 2010) v tomto měsíci celý případ definitivně
odložila. Za osoby, odpovědné za pochybení při čerpání dotace označila policie
bývalého starostu Domažlic Jana Látku a místostarostu Jaroslava Bauera, podle
názoru policejního vyšetřovatele však oba komunální politici nezpůsobili svým
jednáním žádný závažný následek, čímž nenaplnili jeden z hlavních znaků
skutkové podstaty trestného činu. Naopak, nebýt jejich snahy, k přestavbě
zchátralé budovy na 39 bytů pro občany města by patrně vůbec nedošlo.
Starosta města Ing. Miroslav Mach rozhodnutí policie napadl. O jeho stížnosti
rozhodne státní zástupce. O prošetřování kauzy nesprávně použitých dotací
obsáhle informoval 18. července deník Právo.

Kniha o pionýrech
Domažlická pionýrská skupina Čtyřlístek přišla se zajímavým nápadem –
zpracovala a nechala si vytisknout knihu, která zaznamenává život pionýrské
skupiny. Kniha popisuje aktivity pionýrů v každém jednotlivém měsíci roku.

150

7. setkání turistů na Čerchově
Již 7. setkání turistů na Čerchově uspořádal v sobotu 30. července
domažlický Klub českých turistů. Oblíbenou turistickou akci tentokrát pokazilo
počasí, které na vrcholu Čerchova dokáže být hodně nepříjemné. Teplota
pouhých 8 °C, mlha, déšť a vítr odradily hodně lidí. Na vrchol Čerchova se vydalo
na 200 otužilců, mezi nimi senátorka JUDr. Jiřina Rippelová, předseda KČT
Plzeňského kraje Josef Sýkora, zástupci radnice ve Furthu a turisté z Furthu a
z Waldmünchenu. V závětří garáže zatroubili přítomným trubači okresního
mysliveckého svazu a zazpíval mužský pěvecký sbor Haltravan z Klenčí, který už
tradičně vystupuje na většině akcí domažlických turistů.

Divadla a koncerty:
Pořadatel městské kulturní středisko:

Hudba na náměstí
neděle 3. července od 18. do 20. hodiny u kašny
promenádní koncert dechové hudby STAVOVANKA pod taktovkou Jana Votruby

Hudba v klášteře
čtvrtek 7. července od 20.00 hodin – v rajské zahradě kláštera augustiniánů
JANA VONÁŠKOVÁ/NOVÁKOVÁ – housle VÁCLAV VONÁŠEK – fagot, PETR
NOVÁK – klavír
čtvrtek 21. července od 20.00 hodin – v rajské zahradě kláštera augustiniánů
OHLAS PÍSNÍ KELTSKÝCH
Věra Klásková - kytara, Ondřej Pour - kytara
čtvrtek 29. července od 20.00 hodin – v rajské zahradě kláštera augustiniánů
„V BARVÁCH SeMaForu“
Písně z dílny Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra přednesli Petr Macháček a Dáša
Zázvůrková – zpěv a Jakub Šafr trio
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Hudba v kostele
neděle 24. července od 19.30 hodin v arciděkanském kostele
Koncert pěveckého sboru ze švýcarského města Rapperswilu. Sbor řídil dirigent
Peter Loosli, zazněly skladby od Charlese Gounoda a Franze Schuberta.

Letní kino
sobota 23. července od 17.30
KONCERT KABÁT REVIVAL PLZEŇ
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SRPEN

Domažlice 12. – 14. srpna 2011
Město Domažlice, Městské kulturní středisko Domažlice
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OSTATNÍ AKCE
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Krátce z 57. ročníku Chodských slavností
 Jakousi předpremiérou Chodských slavností 2011 byl komponovaný
pořad „Chodské slavnosti v Senátu PČR“, který se v rámci kulturních
pořadů jednotlivých senátních volebních obvodů uskutečnil pod
patronátem JUDr. Jiřiny Rippelové, senátorky za volební obvod č. 11
Domažlice – Klatovy, v Salle terreně Valdštejnské zahrady ve čtvrtek
4. srpna od 17 hodin. V programu "Známé i méně známé písně a tance
z Chodska" vystoupily Domažlická dudácká muzika a Chodský soubor
Mrákov. Při této příležitosti je vhodné zmínit se i o tom, že zakladatelem
tradice Senátního kulturního léta, při kterém se představují jednotlivé
senátní volební obvody, byl tehdejší senátor za náš volební obvod Ing.
Petr Smutný. Přes počáteční nedůvěru až odmítání od některých kolegů
senátorů se mu nakonec podařilo myšlenku regionálních letních
koncertů v Salle terreně prosadit. Dnes už úspěšnou tradici zahajoval
jako první brilantním vystoupením domažlický Čerchovan.
„Výběr souborů slibuje opravdu vynikající kulturní zážitek.
Domažlická dudácká muzika během patnácti let svého působení
představila původní lidovou hudbu Chodska ve více než polovině
evropských zemí včetně Ruska a Pobaltí i na úspěšných turné po USA a
Japonsku. Většina jejích členů jsou profesionální hudebníci a zpěváci
Domažlické dudácké muziky se stali v roce 2007 Laureáty festivalu ve
Strážnici. Chodský soubor Mrákov prezentuje tradiční lidovou kulturu
Dolního Chodska v jeho autentické podobě. Právě letos má významné
výročí - slaví již 50 let od svého založení.“ – Z informace Folklorního
sdružení České republiky k vystoupení Chodů v Senátu PČR.
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 Mše o pouti.
Sobotní slavnou mši svatou celebroval Mons. Tomáš Holub z Hradce
Králové, nedělní P. Pavel Kuneš z Prahy – Vršovic. Sobotní bohoslužbě
předcházel společný průvod od kříže při rozcestí na Stráž a Domažlice
k vavřineckému kostelíku. Zúčastnili se jej krojovaní obyvatelé Chodska,
církevní hodnostáři, muzikanti. Mezi účastníky byli i polský velvyslanec
v ČR Jan Pastwa, senátorka Jiřina Rippelová, poslanci Vladislav Vilímec a
Jan Látka a další hosté.
 Novinkou letošních slavností byl Chodrockfest 2011, který pořadatelé
označili za úvod vznikající tradice, tedy I. ročník. Konal se o obou
hlavních dnech 12. a 13. srpna na
závodišti TJ Start za zastávkou.
Vystoupily na něm skupiny Harlej,
Walda Gang, Mandrage, UDG,
Tleskač, Škwor, V3Eska, Rybičky
48, Mash, Aušus, Airbag, The
Contact, Galileo, Chai, Jakobič,
Trambus a další. Hrálo se na dvou
scénách,

návštěvníci

měli

možnost se občerstvit v non-stop hospodě, v čajovně nebo využít širokou
nabídku občerstvení. Pro ty, kdo neměli kde přespat, bylo k disposici
stanové městečko s poplatkem za noc 50 Kč. Domažlice tedy tentokrát
duněly nejen dudami a vozembouchy, ale i rockem, který do města
přitáhl desítky mladých. A první ročník rockového maratónu se, zdá se,
opravdu povedl. Počasí bylo příznivé, na pódiích i mezi diváky vládla
všeobecná spokojenost, spokojeni mohli být i pořadatelé. Jak účastí, tak
ohlasy, a tak není divu, že už plánují II. ročník Chodrockfestu o CHS 2012.
Pořadatelem rockové přehlídky bylo sdružení Westmusic o. s., které
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o sobě na svých webových stránkách uvádí: „Občanské sdružení vzniklo
v roce 2010 a jeho hlavním cílem pro bezprostředně následující rok byla
produkce nového festivalu konaného v Domažlicích, a to v průběhu
Chodských slavností – Chodrockfest. Festival se ihned po svém puštění
do „étéru“ stal často diskutovanou záležitostí jak mezi budoucími
návštěvníky, tak v médiích. Pořadatelé připravili pro návštěvníky celkem
18 kapel. Více jak polovina z nich přitom patří k festivalovým stálicím po
celé ČR. Při výběru kapel byl zvolen zajímavý koncept, kdy si návštěvníci
mohli o části kapel sami rozhodnout v hlasování. Chodrockfest 2011 se
nakonec stal jednou z hlavních událostí regionu, a to jak svým rozsahem,
tak návštěvností!“ A tak nespokojeni byli jen obyvatelé přilehlých sídlišť,
pro které dva dny nepřetržitého dunění byly přece jen trochu moc.


Při příležitosti 50. výročí svého vzniku pokřtil Chodský soubor Mrákov
o Chodských slavnostech svoje nové CD.

Na snímku: starosta Domažlic Miroslav Mach a vedoucí mrákovského
souboru Josef Nejdl st. při křtu.
(autor snímku Stanislav Šebek, Domažlický deník)

 Domažlická ODS pozvala k účasti na slavnostech ministra spravedlnosti
JUDr. Jiřího Pospíšila, který do Domažlic přijel v sobotu 12. srpna.
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 Někteří účinkující vystoupili ve čtvrtek, v pátek a v sobotu také ve
společenské místnosti nového domova pro seniory v ulici Prokopa
Velikého. Poděkování seniorů patří p. Vlastimilu Konrádymu, který do
domova přivedl 20 dudáků z dudácké školy, Domažlické dudácké muzice
pod vedením Pepy Kuneše, kapele O. S. K. z Tlumačova, dudákovi Kubovi
Ošmerovi, seniorskému zpívajícímu sboru s harmonikářem panem
Tichotou a dalším. I méně pohybliví a nepohybliví senioři tak mohli díky
všem vystupujícím prožít pouťovou náladu.
 I letos mohli účastníci slavností využít zvláštních vlaků, které v sobotu a
v neděli jezdily podle zvláštního jízdního řádu mezi Furth im Wald a
Domažlicemi, každý den vždy třikrát tam a zpět. Mimo to v sobotu
v 7.25 hodin ráno vypravily České dráhy z Plzně zvláštní vlak do Domažlic
a v neděli pak v 19.45 zpáteční spoj do Plzně. Vlaky z Domažlic do Furthu
a zpět umožnily návštěvníkům slavností podívat se i na furthskou
národopisně-historickou slavnost Skolení draka, která ve Furthu probíhá
vždy v týdnu konání Chodských slavností od pondělí do neděle.
 Velkému zájmu návštěvníků se těšil jarmark lidových řemesel na
náměstí. Prodejci z některých stánků ale tvrdili, že se kupuje rok od roku
méně. Lidé si prý jejich výrobky spíše jen prohlížejí.
 Celkem na všech prodejních prostorách prodávalo 412 trhovců.
 Ani letos nechyběli na Chodských slavnostech inspektoři České obchodní
inspekce. Celkem zkontrolovali 20 náhodně vybraných stánků především
stánků s občerstvením, prodejce upomínkových předmětů, textilu i
obuvi. Nedostatky zjistili ve 12 případech (tj. 60 %). K nejčastějším
pochybením patřily chybějící cenovky, používání měřidel bez platného
ověření, na některém ze stánků s občerstvením nebylo k dispozici
výčepní sklo. Dalších porušení se dopustili prodejci například tím, že
u textilních výrobků a obuvi chyběly informace o použitém materiálu a
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způsobu ošetřování, že vystavili doklad o prodeji bez stanovených
náležitostí nebo kupujícím neposkytli správné informace o záručních
podmínkách. Za zjištěné nedostatky uložili inspektoři na místě 10 pokut
v celkové výši 19 000 Kč a ve dvou případech bude zahájeno správní
řízení.
 S velkým zájmem očekávali Domažličané Chodský veletrh, který 12. – 14.
srpna organizovala výstavnická skupina OMNIS z Olomouce v hale TJ
Jiskra. Podle značně rozpínavé reklamy – rozhlas, veletržní zpravodaj a
propagační letáčky do každé místní rodiny, plakáty, mělo jít o bohatou
nabídku pro stavby, vytápění, bydlení, zahradu, hobby, včetně sekce
MODERNÍ ŽENA. Skutečnost nakonec vypadala jinak a veletrh nic
zajímavého ani nového v podstatě nepřinesl. A tak návštěvníci odcházeli
zklamáni. V tomto případě se opravdu nejvíc hodilo ono známé „mnoho
povyku pro nic“.
 Starosta města Ing. Miroslav Mach poděkoval v zářijovém Domažlickém
zpravodaji všem organizátorům slavností, ať již zajišťovali program nebo
technické

zázemí

a

bezpečnost

občanů,

za

jejich

podíl

na

bezproblémovém průběhu CHS 2011.

580 let od slavné husitské bitvy u Domažlic
V neděli 14. srpna uplynulo 580 let od vítězného střetnutí husitských
vojsk Prokopa Holého-Velikého s V. křižáckou výpravou kardinála Juliana
Cesariniho u našeho města. Doba dnes není příliš nakloněna husitům a
husitským válkám obecně. Jak se dříve husitství nekriticky oslavovalo jako hnutí
sociální, ačkoli šlo od počátku do konce o hnutí převážně náboženské, vzniklé
z odporu k narušené církvi a ze strachu o spasení, tak se dnes rovněž nekriticky
zatracuje. Zpochybňuje se všechno z té doby, i bitva u Domažlic, ačkoli tato
bitva měla pro další vývoj uvnitř českých zemí i pro jejich zahraniční vztahy
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rozhodující význam. Kdo ví, proč se bojíme si to připomínat a proč se na bitvu
z roku 1431 zapomíná i v našem městě. Čestnou výjimkou jsou domažličtí
turisté. V Domažlicích už několik let působí Společnost pro památník bitvy
u Domažlic. O jejích snahách se ale ve městě ví málo. Je pravda, že původní
představy jejích zakladatelů o dostavbě baldovského památníku byly dost
nereálné, trochu velikášské. Méně finančně náročnou dostavbu, třeba jen onen
husitský kalich, by si však torzo památníku zasloužilo. A když ne to, tak alespoň
důstojnou vzpomínku, byť se termín výročí kryje s konáním Chodských slavností.
Ale nestalo se, a tak alespoň, díky zmiňované Společnosti, shodilo v neděli
14. srpna ve 14 hodin letadlo na kvádr základu pomníku kytici růží a na žerď pro
státní vlajku byl zavěšen zelený věnec s trikolorou. Snad jednou dojde i na to, že
přestaneme hodnotit svoji vlastní historii „ode zdi ke zdi“ a zaujmeme k ní
vyváženější stanovisko.

Skončila rekonstrukce Zelenovských rybníků
Ve druhé polovině srpna skončila rekonstrukce zelenovských rybníků
(odbahnění, oprava hrází) a všechny tři rybníky se začaly napouštět. Podle
starosty Domažlic Ing. Miroslava Macha soustava těchto tří rybníků dokáže
zpomalit nástup povodňové vlny v Domažlicích zhruba o čtyřicet minut. Spolu
s úpravou koryta Zubřiny ve městě jsou tak důležitým protipovodňovým
opatřením.

Ohlasy šluknovských událostí
Nad ránem 21. srpna se v Rumburku strhla hromadná rvačka, do které
se zapojilo 24 lidí. Ukázalo se, že agresory byli tamní Romové, napadenými byli
příslušníci tzv. většinové populace. Událost spustila rasové nepokoje ve
Šluknovském výběžku. Zprávy o dění na Šluknovsku se rychle rozšířily po celé
zemi a vyvolaly vesměs určitou nevraživost většinové populace proti romské
minoritě. Také u nás občané poukazovali na to, že počet Romů ve městě se
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zvyšuje, podnět k další kritice dalo i předchozí přepadení seniorky na sídlišti
Kavkaz (počátkem srpna kolem 14 hodiny odpoledne), kde útočníkem byl Rom.
Podle policie, která případ vyšetřovala, se jednalo o člena menší skupiny
rumunských Romů, kteří krátce po incidentu z města zmizeli.

Zemřela Jana Doubková
27. srpna zemřela ve věku 88 let paní Jana Doubková, emeritní učitelka
klavírní hry. Paní Jana Doubková se narodila 5. února 1923 v rodině
domažlického řemeslníka. Vystudovala klavírní hru, kterou pak po celý život
vyučovala, nejprve soukromě a později jako jedna ze dvou prvních učitelek
klavírní hry na nově vzniklé Lidové škole umění, kam ji přivedl, spolu s její
vrstevnicí, druhou zdejší učitelkou klavíru Annou Svačinovou, zakladatel školy
Jaromír Jindřich. Učebnou paní učitelky Doubkové prošly celé generace žáků.
Některým z nich se pak hudba stala celoživotním osudem. (Žačkou paní
Doubkové byla například pozdější známá, dnes již zesnulá učitelka klavírní hry
v „Lidušce“ Dagmar Kratochvílová, její žačkou je dnešní učitelka klavírní hry
Martina Morysková, byla jí zpěvačka Jana Hnízdová, a tak by se dala uvést řada
dalších jmen.)
Dlouhá léta doprovázela paní Jana Doubková domažlický pěvecký sbor
Čerchovan. Hudba a klavír se jí staly průvodci a láskou na celý život.
Vzpomínám, jak v létě 2008, to už jí bylo 84 let, sedávala na lavičce V Potocích
s o dva roky starší paní Jiřinou Skalovou a jak se obě dámy pochlubovaly, že si
spolu vždycky po procházce zahrají u paní Skalové nějakou čtyřruční skladbu a
jak je to povzbudí, jaké prý je to zrovna pohlazení po duši.
Jana Doubková nesporně patří mezi pedagogy i lidi, na které se
vzpomíná často a s úctou.
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Divadla a koncerty:
Pořadatel městské kulturní středisko:
pátek 19. srpna od 17 hodin u kašny na domažlickém náměstí
ČESKO - BAVORSKÝ ROCKOVÝ MOST
Rockové kapely z obou stran hranice vystoupily na partnerském koncertě, který
se v pátek 19. srpna konal u kašny na domažlickém náměstí a o den později pak
v německém Schönsee. Posluchačům se představila plzeňská kapela 3D Lidée,
domažlická skupina Loutky a bavorské kapely Tush z Rötzu a Stereostoned
z Schönsee/Neuburgu v. W.

Koncerty 5. letních klarinetových kurzů Ludmily Peterkové
Už popáté se letos v Základní umělecké škole v Domažlicích uskutečnily oblíbené
Letní klarinetové kurzy klarinetistky Ludmily Peterkové. Zahájil je
SLAVNOSTNÍ ZAHAJOVACÍ KONCERT,
který se konal v neděli 21. srpna od 19.30 hodin ve velkém sále MKS.
Návštěvníkům koncertu se představily
LUDMILA PETERKOVÁ a BENNEWITZOVO KVARTETO
v úterý 23. srpna se v budově základní umělecké školy (klášter) konal od
19.30 hodin
KONCERT LEKTORŮ MEZINÁRODNÍCH KLARINETOVÝCH KURZŮ
- v pátek 26. srpna zazněl v atriu a na věži Chodského hradu od 21 hodin
koncert komorní hudby
MALÉ NOCTURNO
- Vyvrcholením klarinetového týdne pak byl v sobotu 27. srpna od 19
hodin ve velkém sále MKS
SLAVNOSTNÍ KONCERT ÚČASTNÍKŮ 5. mezinárodních klarinetových
kurzů

Letní kino
neděle 7. srpna od 20 hodin
MADE IN ROCK ´N´ROLL !!!
vystoupení známé rockové skupiny KATAPULT
neděle 7. srpna – čtvrtek 11. srpna
Letní filmový festival LETŇÁK 2011

Hudba na náměstí
neděle 7. srpna od 18 do 20 hodin u kašny
promenádní koncert dechové hudby DUPALKA pod vedením Michala Jansy
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Hudba v klášteře
úterý 9. srpna od 20 hodin – rajská zahrada kláštera augustiniánů
LYRA DA CAMERA
Jitka Navrátilová – cembalo, klavír, Johana Rosická – soprán, Kateřina
Chudobová - flétna
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ZÁŘÍ
Ekonomika zpomaluje
Dopady světové finanční krize se projevují už i u nás. Česká ekonomika
zpomaluje, lidé, vyplašení soustavnými zprávami o tom, že bude ještě hůř, se
bojí utrácet. Ukázalo se to v září, kdy tržby v maloobchodě klesly do mínusu.
Podle údajů Českého statistického úřadu maloobchodní tržby v září klesly
meziročně o 0,5%, při čemž tržby za potraviny klesly o 1, 7%, prodej textilu a
obuvi dokonce o 6,5%. Při tom, podle stejného zdroje, ceny stále rostou, za tři
čtvrtletí roku vzrostly nejvíce právě ceny potravin, bydlení a výdaje za zdraví.
Navíc je třeba rozlišovat i podle položek – chleba například v tomto období
zdražil v průměru o 26,3 procenta.
Citelný pokles zaznamenává také sektor služeb. Slyšíme to i v našem
městě, když si zejména místní provozovatelé pohostinství stěžují na úbytek
našich a, a to je asi podstatnější, i německých hostů ze sousedního bavorského
příhraničí. Ani pro Bavoráky už nejsou, díky soustavně rostoucím cenám, zdejší
pohostinské podniky tak lákavé, jako v devadesátých létech a v Domažlicích,
kde

je

prý

ve

srovnání

s městy

obdobné

velikosti

ve

vnitrozemí

„přehospodováno“, může být úbytek našich i německých zákazníků pro
provozovatele těchto zařízení dost bolestivý.
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Výstava v Galerii bratří Špillarů
V září a říjnu vystavovala v Galerii bratří Špillarů svoje práce domažlická
keramička a malířka, učitelka zdejší základní umělecké školy Jana
Šlechtová. Výstavu, uváděnou zajímavým mottem: „Každý má možnost někomu
udělat radost – KAPKA ROSY. Každý jsme součástí celku – KAPKA V MOŘI.“,
představil na vernisáži v pondělí 5. září v 17 hodin vedoucí domažlické galerie
Václav Sika. V hudebním programu vystoupili Martina Morysková a Josef
Stočes.

Václav Sika: Jinde a jinak
Jinde a jinak, pod tímto názvem vystavoval svoje obrazy z cest,
především z Francie vedoucí Galerie bratří Špillarů Václav Sika. Výstavu
uskutečnil tentokrát ve své domovské Kdyni, ve výstavním sále Muzea
příhraničí. Vernisáž byla 6. září, výstavu zahájil Petr Veselák, se Sikovým dílem
seznámila přítomné Denisa Bytelová. Pořadatelé: Město Kdyně, Turistické
informační centrum Kdyně, Regionální centrum pro rozvoj venkova, AgAkcent s.
r. o., Cestovní kancelář Campanatour.

Výstava Strom v betonu
Ve vestibulu ZŠ Komenského se ve dnech 15. až 23. září konala výstava
Strom v betonu. Výstava, jak uvádějí její pořadatelé „ne zcela vážnou formou
seznamuje s vážnými problémy životního prostředí a nabízí návody, jak se do
řešení těchto problémů zapojit“.

Rozšíření sběru odpadů
S platností od 1. srpna mohou občané nosit do městského sběrného
dvora použité fritovací oleje. Větší provozovatelé gastronomických provozoven
dostanou zdarma obaly, do kterých lze použité oleje slívat. Toto opatření má
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snížit náročnost čištění odpadních vod. Zatím možnosti odevzdat tento odpad
využívají spíše restaurace a podobné provozy, občané jen minimálně, to se ale
může samozřejmě změnit.

Vzpomínková pěší pouť
z Klenčí do Furthu, jejímiž pořadateli jsou za českou stranu domažličtí
turisté, se letos konala v sobotu 17. září. Na trasu už tradiční pouti se vydalo
200 poutníků, z nich 50 českých. Jako každoročně uctili účastníci pouti na jejím
počátku památku Jindřicha Šimona Baara, položením kytice na jeho hrob
v Klenčí. (Zakladatele pouti pana Oskara Köglera z Furthu inspiroval k putování
z Klenčí do Furthu román J. Š. Baara Lůsy z Chodské trilogie). U náhonu Bystřice
na tak zvaném Köglerově zastavení zajistili městské lesy a turisté z Furthu pro
poutníky občerstvení. V cíli cesty, na hřbitově ve Furthu pak účastníci pouti
položili věneček na hrob Oskara Köglera. Po mši ve hřbitovním kostelíku
následovala večeře a zábava v sále společenského domu Kolpinghausu. Akci
finančně podpořilo Město Domažlice.

Přednáška v galerii
Ve čtvrtek 22. září od 17 hodin přednášel v Galerii bratří Špillarů ředitel
Muzea Chodska, Mgr. Josef Nejdl. Posluchači s ním tentokráte navštívili
španělský Madrid. Pořadateli byly opět muzeum, galerie a knihovna.

Domažlický kulturovar č. 2
2. ročník multižánrového festivalu Domažlický Kulturovar, konaného
v prostorách starého domažlického pivovaru, začal neoficiálně už ve středu
v 19 hodin vernisáží soch a obrazů vystavovatelů na Domažlickém Kulturovaru
2011. Hlavními festivalovými dny byly sobota a neděle 16. a 17. září.
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Svatováclavská jízda koní
V sobotu 24. září v pravé poledne přivítaly Domažlice na svém
historickém náměstí knížete Václava a jeho družinu. Domažličanů se na tu slávu
sešly houfy a aby jim čekání nebylo dlouhé, hrála jim v doprovodném hudebním
programu už od 11.30 hod Domažlická dudácká muzika, a po slavnostním
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přivítání od 12.30 do 14.00 dechová kapela Domažličanka. 11. ročník tradiční
Svatováclavské jízdy koní pořádaly Město Domažlice, obec Zahořany, MKS
Domažlice a dobrovolné sdružení chovatelů a přátel koní Domažlicka a
Klatovska.

Napadení řidiče autobusu
Neuvěřitelná příhoda se stala na domažlickém autobusovém nádraží
v polovině letošního září. Agresivní řidič osobního auta Škoda Octavia R. Ch.,
hlídač z americké ambasády, tu brutálně zmlátil dvaašedesátiletého řidiče
autobusu Josefa Císlera, který skončil s těžkým zraněním v nemocnici. Napadený
řidič autobusu, který jel se svým vozidlem po silnici Horšovský Týn – Domažlice
(přes Tejnské háje), o tom později uvedl pro Domažlický deník: „Nějakou dobu
jsem pozoroval, jak se snaží najet na levou stranu. Podařilo se mu předjet asi
šest aut, když se ocitl za mnou. Protože jsem měl autobus plný lidí, nemačkal
jsem se víc na stranu. Nejsou tam žádné krajnice a v místech, kde končí asfalt, je
hned strouha. Stále se mě snažil předjet, ale nepovedlo se mu to a ještě škrtnul
o autobus”. V místech kde R. Ch. autobus předjížděl, platí navíc zákaz
předjíždění. Výsledkem celé situace pak byla uvedená srážka na autobusovém
nádraží, kde si R. Ch. na autobus počkal. Josef Císler, který se útočníkovi
nebránil, při ní utrpěl těžký úraz levého oka s masivním krvácením do mozku;
v důsledku toho upadl do kómatu, z něhož se probral až po několika týdnech.
Rozzuřený řidič škodovky ještě rozšlapal mobil, který řidiči autobusu vypadl
z kapsy, a pak z místa ujel. Případ, který u domažlické veřejnosti vyvolal značné
pobouření, šetří policie.

Toulky zlatem podzimu
Na Toulky zlatem podzimu, letos už 23. ročník pochodu pro rodiče s
dětmi, vykročilo 24. září 73 osob, z toho 43 dětí. S organizací pomohli turistům
domažličtí skauti, finančně přispělo Město Domažlice.
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Divadla a koncerty:
Pořadatel městské kulturní středisko ve velkém sále MKS:
úterý 6. září v 19.30
V. abonentní koncert KPH
ČESKÉ FILHARMONICKÉ KVARTETO
Pavel Eret, Zuzana Hájková, Jiří Poslední, Jakub Dvořák
pátek 16. září v 19.30 hodin
divadelní představení v rámci předplatného
Marc Camoletti: MILÁČEK ANNA
čtvrtek 22. září v 19.30 hodin
koncert mimo předplatné
PLZEŇSKÁ FILHARMONIE
sobota 24. září v 19.30 hodin
divadelní představní mimo předplatné
Pavek Němec: DOBA KAMENNÁ
Komedie v podání divadelního souboru při MKIS Poběžovice
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ŘÍJEN
Koncert Čerchovanu
V sobotu 1. října uspořádal pěvecký sbor Čerchovan od 19 hodin
v arciděkanském kostele další ze svých koncertů. Pod taktovkou Marka Vorlíčka
přednesl sbor kantátu Antonína Dvořáka Svatební košile. Čerchovan doprovodil
Khünův smíšený sbor a Filharmonie Hradec Králové.

Pamětní medaile Václavu Cibulkovi
V neděli 2. října v 10.30 hodin převzal v obřadní síni radnice stříbrnou
pamětní medaili města Domažlice pan Václav Cibulka, sbormistr Čerchovanu
v letech 1992-1995 a zakladatel Česko-německého komorního orchestru
Domažlice-Furth im Wald. Medaile mu byla udělena za dlouholetý přínos
domažlické kultuře.

Fáma s „nepřizpůsobivými“ občany
Doby, které jsou nejisté, jsou doslova podhoubím všech možných panik.
Ať chceme nebo ne, žijeme v takové době právě nyní. A tak nejrůznější fámy rojí
se jako houby po dešti. Je jich dost i v našem městě. Jedna taková kolovala
u nás na konci října a stala se z ní aféra, která se dostala na stránky
regionálního tisku, na internetové stránky města Domažlic i do městského
zpravodaje. Ve městě se totiž v tomto období zčista jasna objevilo značné
množství lidí, které označujeme jako „nepřizpůsobivé“. Protože jich nebylo jen
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několik, ale rovnou desítky, občané si toho samozřejmě povšimli. A dohady a
spekulace měly zelenou. Veřejnou diskusi zahájil občan J. V. v rubrice „Dotazy“
městských internetových stránek, když se 31. 10. zeptal: „Dotaz: Co je na tom
pravdy, že si sem pan starosta pozval k bydlení 400 cikánů? Jsem zvědav, jestli
mě na choulostivou otázku odpovíte. Děkuji!!!!“ A pak už dotazů i dohadů
přibývalo. Romové prý mají přijít do části prostor bývalých nových kasáren,
město dostalo za jejich přijetí statisíce, starosta určitě dostal „odměnu“ také, a
podobné „zaručené informace“. O „činu starosty“ se diskutovalo po celém
městě, dokonce i v jednom z místních penzionů pro seniory. Probíral se i na
zasedání zastupitelstva města. Nějakou dobu trvalo, než se celá záležitost
uklidnila a částečně vysvětlila. Je sice pravdou, že počet romských spoluobčanů
v našem městě vzrostl, ale nijak tragicky. Lidé, které občané potkávali po městě,
ale k oněm nepřizpůsobivým nepatřili. Byli to většinou sezónní dělníci
z Rumunska, které si přivedli vlastníci jednoho místního zahradnictví na vazbu
květin pro dušičkovou a vánoční výzdobu. Po ukončení těchto prací by měli
z města opět odejít. Toto vysvětlení otiskl Domažlický deník, i městský
zpravodaj, který dodává, že město se snaží v rámci svých možností zabránit
zvyšování počtu nepřizpůsobivých občanů. Starostu, který se do této aféry
dostal zcela nevinně, mohlo utěšit jen to, že nebyl sám. Stejná fáma, dokonce i
se stejným počtem „nepřizpůsobivých“ a starostou, který si je pozval do města,
se objevila i v jiných městech. Jedním z takto postižených starostů byl například
syn spisovatele Ludvíka Vaculíka, publicista a starosta středočeských Hořovic
Ondřej Vaculík, který svůj příběh, naprosto stejný jako ten náš, zveřejnil 16. 11.
na internetu. Kdo podobné nesmysly rozšiřoval a proč se nezjistilo. Doufejme
jen, že to nebude předmětem další fámy.
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Nový azylový dům
Ve středu 5. října v 10 hodin dopoledne byl v objektu bývalé ubytovny
v Kozinově ulici 177 slavnostně otevřen Azylový dům a sociální ubytovna sv.
Alberta Chmielowského. Azylový dům s deseti lůžky je určen především pro lidi,
kteří se ocitli v bytové, finanční a osobní nouzi. Sociální ubytovna s 25 lůžky
slouží starším lidem, kteří se ocitli bez přístřeší a nemají možnost si bydlení
obstarat.
O otevření azylového domu se v Domažlicích jednalo několik let. Projekt
ztroskotal nejprve na
nesouhlasu
města,

vedení

které

svoje

negativní stanovisko
odůvodňovalo tím, že
po otevření azylového
domu se do města
budou

stahovat

problematičtí

lidé

z širšího okolí. Když
konečně

došlo

k dohodě,

nesouhlasili

s azylovým

domem

obyvatelé

v bezprostředním okolí objektu, kam měl být podle návrhu města umístěn. Při
tom podobné zařízení v Domažlicích léta citelně chybělo.
Nové sociální zařízení bude provozovat Diecézní charita Plzeň, které
město poskytlo objekt ubytovny do dlouhodobého užívání. Náklady na opravu
stavby a na vybavení domu vyšly na zhruba 400 tisíc korun. Provoz azylového
domu, který měsíčně přijde asi na 100 tisíc korun, podpořila Evropská unie.
Klienti by tu neměli pobývat dlouhodobě, pobyt v azylovém domě by neměl
přesáhnout rok. V sociální ubytovně se počítá s tím, že tu lidé budou bydlet delší
dobu. Většinu klientů zde totiž tvoří lidé starší, u nichž už se neočekává, že si
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ještě najdou práci nebo si našetří na vlastní bydlení. Měli by sice spíše využívat
služeb pro seniory, ale jde o lidi, kterým to ekonomická a někdy i osobní situace
nedovoluje.
Na území města Domažlic tak v současné době působí už dva azylové
domy: Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi Domažlice, se sídlem v bývalém
školním středisku v Havlovicích a nyní nově Azylový dům a sociální ubytovna sv.
Alberta Chmielowského.

(foto Diecézní Charita Plzeň – otevření ubytovny)

Sebevražda čtrnáctileté dívky
V úterý 11. října se na stromě v ovocné aleji na okraji města ověsila
čtrnáctiletá dívka. Přivolaní záchranáři už jí nedokázali pomoci. Školačka
zanechala dopis na rozloučenou, ve kterém si stěžuje, že ji nikdo nemá rád a
nikdo se o ni nezajímá. Příčiny této smutné události šetřila policie, posléze pak
uvedla, že děvče trpělo pocitem méněcennosti, protože mělo zdravotní
handicap. Její známí dále uváděli, že patřila do skupiny lidí vyznávajících tzv. styl
gothic. Členové této subkultury se zpravidla oblékají do černého. Gotici se cítí
být odlišní od ostatních a odsunuti od společnosti, nezapadají do dnešní doby.
Spojuje je víra v nadpřirozeno a tajemno, zakládají si na osvobozené a volné
mysli.

Majetkoprávní vztahy na Čerchově dosud nevyřešeny
Vrchol nejvyšší hory Českého lesa navštěvuje rok od roku stále více lidí.
Řada z nich se pozastavuje nad stavem části bývalého vojenského areálu, který
chátrá a vrcholek Čerchova jen hyzdí. Stav vojenských objektů trápí i domažlické
turisty, o úpravu prostranství na Čerchově usiluje také město, které by rádo celý
vojenský areál převzalo. Zatím se ale majetkové vztahy na Čerchově řeší a řeší a
stále jsou nedořešené. Starosta města Ing. Mach k tomu říká: „Čerchov si
zaslouží rozhodně větší péči, zbourání některých objektů je tam nezbytností.
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Budeme se snažit na úpravu vrcholu získat peníze z Evropské unie, neboť se tam
jedná o odstranění starých ekologických zátěží. Pokud se jedná o podmínky, za
jakých by se vše dalo uskutečnit, jsme limitováni hlavně penězi, takže k bourání
a úpravám Čerchova může dojít až poté, co budou vyřešené majetkové vztahy a
bude k dispozici studie na úpravu vrcholu a také samozřejmě zmíněné
prostředky EU.“

Přednáška v galerii
Ve čtvrtek 20. října uspořádaly muzeum, galerie a knihovna od 17 hodin
v Galerii bratří Špillarů další cestopisnou přednášku. Jaroslava Wollerová
provedla její účastníky Vietnamem od severu k jihu. Přednášku doplnila řada
zajímavých fotografií.

Zemřel Jiří Regal
V neděli 21. října nečekaně zesnul Jiří Regal, bývalý dlouholetý pracovník
domažlické radnice, známý po celém městě také jako aktivní sportovec a
v posledních létech i jako funkcionář místního sdružení ODS.

Nový most v Bartoškově ulici
V ulici Npor. Otty Bartošky byl v rámci akce Čistá Berounka obnoven
starý, už nevyhovující most přes Zubřinu. Práce probíhaly po celé léto, zcela
nový most, se širší plochou jak pro motoristy, tak pro chodce, předali stavbaři
domažlické veřejnosti v polovině října.

Domažlice na výstavě cestovního ruchu v Plzni
Ve dnech 20. až 22. října (čtvrtek – sobota) se v hale Lokomotivy na
Slovanech v Plzni konala výstava cestovního ruchu ITRP 2011. Domažlice
reprezentoval stánek městského informačního centra s propagačními materiály.
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Divadla a koncerty:
Pořadatel městské kulturní středisko ve velkém sále MKS:
čtvrtek 6. října od 19.30 hodin
Travesti skupina HANKY PANKY uvádí pořad
TELEVARIETÉ 2011
neděle 9. října od 16 hodin
KURZ SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY A TANCE - I. PRODLOUŽENÁ
úterý 11. října od 19.30 hodin
JAN KRAUS & HOSTÉ ANEB HVĚZDY, JAK JE NEZNÁTE
čtvrtek 13. října od 19.30 hodin
VI. abonentní koncert
Violoncellový recitál + krátkometrážní film podle předlohy C. Debussyho
JAN ŠKRDLÍK/ŠÁRKA BESPERÁTOVÁ
Jan Škrdlík – violoncello, Šárka Besperátová - klavír
pátek 14. října v 19.30 hodin
divadelní představení mimo předplatné
LUCERNA ANEB BOJ O LÍPU
komedie Josefa Dvořáka a Pavla Fialy na motivy klasické hry Aloise Jiráska
v podání Divadelní společnosti DIVOCH Stříbro
pondělí 17. října od 19.30 hodin
divadelní představení v rámci předplatného
Willy Russell: SHIRLEY VALENTINE
neděle 30. října od 16 hodin
KURZ SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY A TANCE - II. PRODLOUŽENÁ
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LISTOPAD
Ceny v listopadu opět poskočily nahoru
Meziroční míra inflace vyskočila v listopadu na 2,5 procenta z říjnových
2,3 procenta. V porovnání s předchozím měsícem došlo k růstu o 0,4 procenta.
Uvedl to Český statistický úřad. Oproti loňskému listopadu byly výrazně vyšší
ceny potravin, bydlení a pohonných hmot. Například za zemní plyn zaplatili lidé
meziročně o 18,3 procenta více, za pečivo o 28,9 procent více a za cukr dokonce
o 35 procent více.

Výstava v Galerii bratří Špillarů
Letošní výstavní sezónu v Galerii bratří Špillarů uzavřela výstava objektů
jejího vedoucího Václava Siky ZA KORÁLOVÝM MOŘEM. Vernisáž se konala
2. listopadu v 17 hodin, výstavu uvedla Edith Jeřábková.

Výstava v muzeu
ve dnech 10. až 25. listopadu byla v Muzeu Chodska výstava Hřbitove
hřbitove, zahrado zelená, věnovaná domažlickým hřbitovům.

Divadelní bál
Divadelní bál se letos konal v sobotu 5. listopadu od 20 hodin ve velkém
sále městského kulturního střediska. Sešli se na něm ochotnické divadelní spolky
Divadelní společnost DIVOCH Stříbro, Divadelní soubor MKIS Poběžovice,
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Divadelní spolek KOMEDYJANTI z Tachova, Divadelní soubor KOLOFANTÍ
z Kolovče a Ochotný divadelnický spolek KAREL Domažlice. K tanci i k poslechu
hrál ELIXÍR. A jako vždy, když se sejdou divadelníci, o dobrou zábavu nebyla
nouze.

Zamykání České studánky
Domažlický Klub českých turistů zamykal v sobotu 5. listopadu Českou
studánku. U studánky se sešlo
okolo 400 turistů od nás i
z Bavorska.
domažlický

Zamykali
starosta

ji

Miroslav

Mach a jeho furthský protějšek
Johannes Müller. Mezi dalšími
hosty

byli

senátorka

Jiřina

Rippelová, ředitel městských lesů
Ing. Jan Benda a předseda spolku Bayerischer Waldverein Furth im Wald Walter
Spieß.
Na foto (zleva doprava): Johannes Müller, Jiřina Rippelová, Miroslav Mach, Petr Matějka.

Foto:

Domažlický deník

Havárie šéfky okresního státního zastupitelství
Vedoucí Okresního státního zastupitelství v Domažlicích H. R. havarovala
v pondělí 14. listopadu dopoledne kolem 11 hodiny se svým vozem na křižovatce
u Komerční banky. Při odbočování z Komenského ulice do ulice U Pošty vyjela
mimo komunikaci a poškodila zábradlí. Ačkoli měla povinnost informovat
o nehodě policii a vyčkat na její příjezd, z místa nehody ujela. Odhalil ji
kamerový systém. Když policisté H. R. sháněli, nemohli ji najít. Pikantní při tom
je, že právnička se specializuje na trestnou činnost v dopravě a měla by tedy
vědět, že řidič, který při nehodě způsobí škodu třetí osobě nebo poškodí obecně
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prospěšné zařízení, má ze silničního zákona povinnost přivolat policii. Další, už
spíše úsměvnou skutečností je fakt, že řidička se sice snažila svoji totožnost
utajit, nevšimla si ale, že po nárazu zbyl na zemi kus nárazníku a registrační
značka vozidla. Případ, kterému se dostalo značné publicity (informovala o něm
regionální periodika, Český rozhlas, deník Právo deník MF), mimo policii
vyšetřovalo i krajské státní zastupitelství. H. R. popírala, že by svým nevhodným
jednáním po nehodě poškodila i státní zastupitelství a rozhodně odmítla místo
šéfky domažlických státních zástupců opustit.

Vzpomínková slavnost
V polovině listopadu se u památníčku pod Chodským hradem konala při
příležitosti výročí 17. listopadu 1939 a 17. listopadu 1989 už tradiční vzpomínka
na oběti totality. Organizují ji každoročně Konfederace politických vězňů a Klub
PTP Domažlice. Na shromáždění, které zahájil předseda Klubu PTP Ing. Jiří
Hezký, promluvil k přítomným starosta Domažlic Ing. Miroslav Mach.

Furth volil starostu
Partnerské město Domažlic Furth im Wald
volilo v listopadu nového starostu města. O tento post
se ucházeli tři kandidáti: dosavadní starosta Johannes
Müller (CFW), místostarosta Sandro Bauer (CSU) a
Anton Schmidt (Freie Wähler). Volba byla dvoukolová,
ve druhém kole, které se konalo 20. listopadu, se
rozhodovalo mezi dvěma muži furthské radnice,
starostou a místostarostou. Zvítězil místostarosta Sandro Bauer, který získal
3298 hlasů (61,06 % platných hlasů) a stal se tak novým starostou města Furth
im Wald. J. Müllera podpořilo 2 103 voličů (38,94 %).
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Domažlický klub Věcí veřejných proti plzeňskému
Ostrý spor se rozhořel mezi plzeňským a domažlickým klubem Věcí
veřejných. Plzeňský klub obvinil domažlické „véčkaře“, že účelově přijali 18
nových členů, čímž se počet domažlických členů Věcí veřejných zvýšil naráz
o 500%. Díky tomu prý domažličtí „velrybáři“ ovládli říjnovou krajskou
konferenci Věcí veřejných a obsadili pět z devíti míst v krajské radě, jejíž nový
předseda Josef Herlík je rovněž z domažlického klubu. Domažličtí obvinění
odmítli. Plzeňané se odvolali k rozhodčí komisi strany, ta ale usoudila, že ani na
přijímání nových členů v Domažlicích ani na jednání krajské konference nic
zmanipulovaného nebylo. Značná část plzeňského klubu na to z Věcí veřejných
odešla.

Příspěvek fotbalistům
Ke sporu o mimořádný příspěvek fotbalistům došlo na listopadovém
zasedání zastupitelstva města. Pod bodem 461 projednávali zastupitelé žádost
fotbalového oddílu TJ Jiskra o mimořádný finanční příspěvek ve výši 405 tisíc
korun. Někteří zastupitelé s poskytnutím mimořádného příspěvku nesouhlasili.
Zastupitel pan Látka poté navrhl snížit požadovanou částku a poskytnout
fotbalistům příspěvek ve výši 250 tisíc korun. „Fotbalisté TJ Jiskra se nečekaně
probojovali do třetí nejvyšší fotbalové soutěže, což přináší zvýšené provozní
náklady,” uvedl. Rozhodně proti byl JUDr. Zdeněk Novák, který připomněl, že
zastupitelstvo před několika lety rozhodlo přidělovat finanční prostředky na
sportovní a kulturní účely prostřednictvím grantů. Jestli nyní zastupitelstvo
žádosti fotbalistů vyhoví, vytvoří tak do budoucna precedens. V hlasování pak
byli z 19 přítomných zastupitelů čtyři proti poskytnutí příspěvku (Josef Kříž,
Zdeněk Novák, Jan Anderle a Pavel Zeman), tři se hlasování zdrželi (Miroslav
Mach, Václav Hruška a Věstislav Křenek), ostatních dvanáct zastupitelů s dotací
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fotbalistům ve výši 250 000 Kč z rozpočtové rezervy města souhlasilo. Fotbalisté
tak v letošním roce získali z městské kasy úctyhodnou částku 1 353 500 Kč.

Loutkové divadlo zahájilo sezónu
V listopadu zahájilo další sezónu Loutkové divadlo Domažlice. V neděli 6.
a 20. listopadu vždy od 14 a 16 hodin sehráli domažličtí loutkoherci pro své
malé publikum pohádku JAK ČERTI VYPLATILI ČERTA.

Začíná advent
V sobotu 26. listopadu zazněl z domažlické věže poprvé v předvánočním
čase hlas malého zvonku Adventu nebo také Adventníčku. Zvonek po celý
advent zvoní od 18 do 18.15 hodin podvečerní klekání. V sobotu městu ohlásil
začátek adventu.

Rozsvícení vánočního stromu
A ještě jednou sobota 26. listopadu. Odpoledne od 16 hodin se na
náměstí

před

arciděkanským

kostelem

uskutečnilo rozsvícení vánočního stromu.
Přibližně patnáctimetrový smrk připutoval
na náměstí docela z blízka, ze sídliště
Palackého, kde stál těsně u jednoho
bytového domu a poškozoval mu fasádu.
Rozsvícení stromu provázelo vystoupení
sólistů a sborů Základní umělecké školy
v Domažlicích. Podvečerní slavnost, na které
se sešlo několik set občanů města, pořádaly
Město Domažlice, městské kulturní středisko a základní umělecká škola.

Divadla a koncerty:
Pořadatel městské kulturní středisko ve velkém sále MKS:
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pondělí 7. listopadu od 19.30 hodin
SPIRITUÁL KVINTET
jedna z prvních a nejoblíbenějších českých folkových skupin, založená už v roce
1960.
V současné době hraje Spirituál kvintet ve složení Jiří Tichota (6 strunná kytara,
umělecký vedoucí), Jiří Cerha (zpěv, perkuse), Zdenka Tichotová (zpěv,perkuse),
Veronika Součková (zpěv, perkuse), Dušan Vančura (zpěv, kontrabas) a Jiří
Holoubek (zpěv, 12 strunná kytara).
čtvrtek 10. listopadu od 19:30 hodin
VII. abonentní koncert
HEBREJSKÉ MELODIE
VÍT CHUDÝ – housle
JAKUB JEDLINSKÝ – koncertní akordeon
V programu „Hebrejské melodie“ zazněla díla významných židovských
skladatelů nebo skladatelů, kteří se nechali židovskou hudbou inspirovat.
pondělí 14. listopadu dopoledne
3 divadelní představení pro děti mateřských škol (předškolní věk) a žáky 1.
stupně základních škol
O SLUNEČNÍKU, MĚSÍČNÍKU A VĚTRNÍKU
Pohádka v podání divadelního souboru MLADÁ SCÉNA z Ústí nad Labem.
středa 23. listopadu od 19.30 hodin
JAKUB SMOLÍK se svou skupinou
čtvrtek 24. listopadu 2011 od 19.30 hodin
divadelní představení v rámci předplatného
DIVADELNÍ SPOLEČNOST HÁTA OLGY ŽELENSKÉ
Zdeněk Podskalský/Evžen Illín, Vlastimil Hála:
SVĚTÁCI
Komedie podle stejnojmenného filmu z roku 1969.
úterý 29. listopadu 2011 od 19.30 hodin
VESELÉ POVÍDÁNÍ S REŽISEREM ZDEŇKEM TROŠKOU.

Klubová scéna
sobota 12. listopadu od 20.00 hodin
JAZZ BEZ HRANIC 2011
JIŘÍ STIVÍN & CO JAZZ QUARTET
Koncert jazzové hudební formace (flétny, saxofony, kytara, baskytara, bicí)
s repertoárem sestaveným převážně ze skladeb Jiřího Stivína, z jazzových úprav
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lidových písní, jazzových standardů, free jazzu a z dalších neočekávaných
kombinací.
pátek 18. listopadu od 20.00 hodin
MELANIE SCHOLTZ QUARTET
Melanie Scholz, vynikající jazzová zpěvačka z Kapského Města. Pochází z
hudební rodiny, od pěti let se učila na piano, od šestnácti let soukromě
studovala zpěv.
Melanie Scholtz (JAR) – zpěv
Gorm Helfjord (Norsko) – kytara
Lukáš Kytnar (CZ) – kontrabas, baskytara
Roman Vícha (CZ) – bicí

Melanie Scholz

pátek 25. listopadu od 20.00 hodin
RUDY LINKA
Rudy Linka, jeden z nejlepších jazzových kytaristů, žijící od roku 1985 ve
Spojených státech amerických. Od roku 2005 každoročně organizuje jazzový
festival Bohemia Jazz Fest, jehož je prezidentem a který se vždy odehrává na
náměstích několika českých měst, mezi které patří také Domažlice.
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PROSINEC
Vánoční přání starosty města
zveřejněné v městském zpravodaji a v regionálním tisku.
„Milí spoluobčané, přijměte přání příjemně prožitých vánočních svátků,
které se k nám rychle blíží. Věřím, že se v předvánočním shonu společně
alespoň na chvíli zastavíme a najdeme si čas na setkání u stromu na náměstí,
kde je připraven kulturní program, občerstvení vhodné pro mrazivé dny a
vánoční trh. Tuto několikadenní akci pro Vás město prostřednictvím MKS
tradičně připravuje, abychom si společně tuto atmosféru pořádně užili. Při této
příležitosti pak hlavně dětem přeji bohatého Ježíška a pěkné prázdniny.
Zároveň Vám všem chci popřát vše nejlepší v blížícím se novém roce, který
spolu oslavíme na náměstí při novoročním ohňostroji.
Ing. Miroslav Mach, starosta města Domažlice“

Další růst cen potravin
Ani v prosinci se růst cen potravin nezastavil. Například cukr poskočil
podle údajů statistiků z listopadových 35% na 37,4%. O 10,1% vzrostla cena
mouky. Nárůst cen v listopadu a v prosinci souvisel se zvýšením DPH (dolní z 10
na 14% a zbylé na 20%). To se sice zvedalo až od ledna 2012, obchodníci ale
ceny zvýšili už na konci roku, prý aby skok na začátku roku nebyl pro
spotřebitele tak výrazný. Tolik oficiální zdůvodnění. Neoficiální a patrně
pravdivější důvod je ten, že obchodníci využili zvýšení DPH jako záminky, aby
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mohli zdražit už před Vánoci, tedy v době, kdy se potraviny nakupují ve větším
množství. Naopak zlevnily oděvy, spotřebiče pro domácnost nebo mobilní
telefony. Ceny pohonných hmot zpomalily růst na 7,2 procenta z listopadových
dvanácti procent. Ovšem ve skupinovém dělení důležitosti výdajů pro
domácnost, jsou všechny tyto věci uváděny jako zbytné, zatímco potraviny jsou
nezbytné. Platí zde přímá úměra: když se za nezbytné věci vydá více, věcí
zbytných se kupuje méně. Zatímco jedni tedy zdražují, druzí musí zlevňovat.
Český statistický úřad zveřejnil v lednu 2012 přehled spotřeby potravin
v roce 2011. Podle něj spotřeba potravin vyjádřená ve stálých cenách meziročně
v tomto roce klesla o 0,9%. Ve spotřebním koši jsme ale za stejné množství
stejných potravin zaplatili o 50 korun více. Ceny potravin se v tomto roce
meziročně zvýšily o 4,6%.

Výstava výtvarného oboru ZUŠ
Ve vestibulu městské knihovny vystavovali od 1. prosince svoje práce
pod názvem „Kdo se nám to tady vloudil? Krajkové zimní štěstí“ žáci výtvarného
oboru Základní umělecké školy Domažlice. Výstava trvala do 22. prosince a
podle knihovnic zaujala každého, kdo do knihovny přišel.

Dvě výstavy v Chodském hradě
Muzeum Chodska připravilo na adventní a vánoční čas dvě výstavy:
„Den se krátí …. aneb jak naši předkové trávili dlouhé zimní večery“ a „Vánoční
motivy z pohlednic“. Obě výstavy potrvají do 31. ledna.

Mikuláš
Populární akci "Mikuláš v kočáře", která se koná už několik let, letos
poprvé s panem M. Pivoňkou pořádá také město Domažlice. Mikuláš se svým
čertovským doprovodem vjel branou na náměstí pondělí 5. prosince v 17 hodin
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a poté jeho kočár stál až do 19 hodin u kostela (vedle kašny) k radosti dětí i
dospělých, kterých se na mikulášskou podívanou sešlo opravdu hodně.

Přednáška v galerii
Letošní přednáškový cyklus v Galerii bratří Špillarů uzavřela ve čtvrtek 8.
prosince v 17 hodin přednáška ředitele Muzea Chodska Mgr. Josefa Nejdla
„Budapešť – kráska na Dunaji“. Pořadateli byli jako obvykle muzeum, galerie a
knihovna.

Nová hasičská stříkačka
Domažličtí hasiči převzali v sobotu 10. prosince z rukou starosty města
Ing. Miroslava Macha klíče od nové automobilové stříkačky. Nádrž cisterny
nového vozu Typu CAS 20 Tatra 815 pojme 4000 litrů vody a 220 litrů pěnidla.
Slavnostního předání nového vozu se jako čestní hosté zúčastnili hejtman
Plzeňského kraje Milan Chovanec, senátorka Jiřina Rippelová, poslanec
Parlamentu ČR Jan Látka a další. Stříkačce požehnal domažlický farář Miroslav
Gierga. Slavnost zpestřili svým vystoupením i nejmladší členové domažlického
hasičského sboru – Soptíci z mateřské školy na Kavkaze.

Sokolská akademie
V úterý 13. 12 se v domažlické Sokolovně představili veřejnosti města
Sokolové na své Sokolské akademii. Ve skupině rodičů s dětmi cvičily děti od
jednoho roku. Žákyně předvedly část sestavy připravované pro sokolský slet,
který bude v Praze v červenci příštího roku.
VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ KOLED S ČESKÝM ROZHLASEM PLZEŇ
Na pódiu u stromečku na náměstí se ve středu 14. prosince konal
v našem městě IV. ročník VÁNOČNÍHO ZPÍVÁNÍ KOLED S ČESKÝM ROZHLASEM
PLZEŇ. Akce sama se letos opakovala už po čtrnácté, Domažlice se k ní připojily
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právě před čtyřmi léty. Pořadateli ZPÍVÁNÍ v Domažlicích byly opět Město
Domažlice, městské kulturní střediska a Dům dětí a mládeže DOMINO. Na pódiu
se od 17.15 hodin představili dudák, účastník soutěže Česko-Slovensko má
talent, Jakub Ošmera a pětice zpěváků ze Soukromé hudební školy populárního
zpěvu Lídy Nopové. Po nich patřilo pódium dětskému sboru ZŠ Komenského 17
Perníček zpěvníček, řízenému Zbyňkem Mrkosem. Celý program moderoval Jan
Hrabačka, pracovník domu dětí. Úderem 18 hodiny, kterou odtroubil ponocný
Roman Holub, se pak Domažlice připojily rozhlasovým mostem k Plzni a dalším
dvanácti městům kraje a všichni přítomní společně zazpívali dvě vánoční koledy:
Nesem vám noviny a Narodil se Kristus Pán. Proti uplynulým ročníkům byla letos
účast při zpívání citelně slabší. Částečně to asi zavinil fakt, že vystupoval pouze
jeden dětský pěvecký sbor – děti vždy přivedou na své vystoupení rodiče,
prarodiče i další příbuzné a známé, některé lidi asi od účasti odradilo nevlídné
větrné počasí. Na náměstí se sešlo 498 účastníků. Každý, kdo měl zájem, obdržel
PAMĚTNÍ LIST PRO ÚČASTNÍKA VÁNOČNÍHO ZPÍVÁNÍ KOLED s texty obou
vánočních písní.

Zemřela Iva Kumperová
Téměř přesně po půl roce po smrti svého
manžela Františka Kumpery (viz záznam v červnu)
odešla ve věku nedožitých 68 let 16. prosince na
svoji poslední cestu PhDr. Iva Kumperová, ředitelka
Muzea Chodska na odpočinku.
PhDr. Iva Kumperová se narodila 29. 4. 1944
v Praze. Absolvovala Filozofickou fakultu UK v Praze,
obor etnografie. Po absolutoriu se v roce 1968 přestěhovala se svým manželem
z Prahy do domu jeho rodiny na Babyloně a 1. září 1968 nastoupila jako
etnografka do tehdejšího okresního muzea (dnes Muzeum Chodska). Pracovala
převážně na dokumentaci a odborném zpracování sbírek Muzea Jindřicha
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Jindřicha. V létech 1995 až 2001 byla ředitelkou Muzea Chodska. Letos na jaře
se s manželem přestěhovala z Babylonu do Domažlic. Publikovala v odborných
časopisech, vydala Chodskou kuchařku a v září loňského roku knihu, věnovanou
chodským krojům, se stejnojmenným názvem Chodské kroje.

Šéfka domažlických státních zástupců se vzdala funkce
Šéfka domažlických státních zástupců H. R. se v polovině prosince vzdala
své funkce písemným prohlášením, které adresovala ministrovi spravedlnosti.
Důvod svého rozhodnutí sice neuvedla, ale v regionálním tisku si postěžovala na
mediální kampaň, která se kolem jejího případu rozvinula a která byla podle ní
zcela neúměrná fakticky způsobené škodě, totiž ohnutému zábradlí. Policie,
která nehodu vyšetřovala, dospěla k závěru, že jde o přestupek na úseku
bezpečnosti a předala případ k dořešení městské přestupkové komisi. Ve funkci
skončí H. R. k 31. 1. 2012, poté bude pracovat jako řadová státní zástupkyně.

Inzertní periodika
Kila a kila papíru potištěného nejrůznějšími reklamami na cokoli, co si
jen člověk umí představit, padají týdně z přeplněných poštovních schránek
domažlických domácností. Svoje reklamní tisky vydávají všechny obchodní
řetězce – Kaufland, Penny, Ahold, COOP, Tesco, OBI, Mountfield, Rossmann a
jak se všichni jmenují. A ve všech jsou nejdůležitější zprávou – slevy!, Slevy!,
SLEVY! Každý den sleva. Každý týden sleva. Kdo ví, kde na ty všechny slevy
berou obchodníci prostředky. Skoro by se chtělo věřit, že tím, jak se s těmi
slevami předhánějí, musí zakrátko všichni přijít na buben. Pokud ovšem
nevyjdeme z předpokladu, že „normální“ ceny jejich zboží jsou silně nadsazené a
„slevové“ ceny jsou tak vlastně cenami normálními. Podle dostupných údajů se
právě tento předpoklad blíží realitě. Docela úsměvně vyznívá hlavička
reklamního tisku PENNY – „PENNY. Nakupujte hezky česky“. Myslel-li tím autor,
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abychom nakupovali české zboží, pak je „vedle, jako ta jedle“, protože víc než
dvě třetiny zboží, které PENNY nabízí, pochází odevšad odjinud jen ne z ČR.
Kultura prodeje je v PENNY rovněž nevalná, takže měl-li by právě tohle být český
standard, jsme na tom dost zle. A do třetice, myslel-li autor jazyk český, pak –
alespoň prozatím – jsme v Čechách, tak jak jinak než v českém jazyce bychom
měli nakupovat?
K trochu jinému druhu tiskovin patří inzertní periodika. Začaly jich už za
poslední dvacetiletí jen s určením pro bývalý okres Domažlice vycházet přes dvě
desítky. Vycházely rok, dva, tři a jak vznikly, tak zanikly. Stálicí mezi nimi je jen
klatovský Rozhled. V Domažlicích letos už druhým rokem vydává Ing. Jaroslav
Kohel inzertní měsíčník Domažlický servis. Měsíčník vychází na 16 stránkách
formátu A5 a přináší inzerci zdejších podnikatelů a firem, přidává programy kin
v okrese a nezbytnou křížovku o ceny. Zatím se zdá, že bude úspěšný. Letos
v lednu k němu přibyl měsíčník Chodský POHLED, VÁŠ PŘÍJEMNÝ A PŘÁTELSKÝ
SPOLEČNÍK. POHLED je tak trochu kopií Rozhledu, pro čtenáře může být svým
obsahem dost zajímavý (kultura, zdraví, školství, sport a další). Jeho
vydavatelem je společnost Pohledy s. r. o. z Prahy, která vydává měsíčníků celou
skupinu, v Plzeňském kraji POHLED plzeňský, klatovský, chodský.
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Zemřel Václav Havel

V neděli 18. prosince ráno skonal Václav Havel, první polistopadový
československý a první český prezident. Skonal „v tichosti ve spánku“ ve své
chalupě na Hrádečku na Trutnovsku. V neděli v 18 hodin se k uctění Havlovy
památky rozezněly zvony kostelů po celé České republice. Vláda České republiky
vyhlásila na dny 21. – 23. prosince (středa-pátek) třídenní státní smutek.
V pondělí a v úterý 19. a 20. prosince byla rakev s ostatky exprezidenta
Havla vystavena v prostorách budovy zvané Pražská křižovatka, bývalý kostel
svaté Anny, kde se jí poklonily tisíce lidí. Ve středu 21. prosince pak byla rakev
přemístěna z Pražské křižovatky do Vladislavského sálu Pražského hradu.
Přesun doprovázel smuteční průvod, kterého se zúčastnilo přes deset tisíc lidí.
Na posledním úseku smutečního průvodu vezlo rakev na lafetě houfnice šest
černých kladrubských vraníků a jako bývalému vrchnímu veliteli vojsk složila
Václavu Havlovi hold Armáda České republiky.
V pátek 23. prosince od 12 hodin se v Katedrále svatého Víta, Václava a
Vojtěcha uskutečnil státní pohřeb. Mezi přítomnými oficiálními smutečními
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hosty byli vysocí čeští ústavní činitelé v čele s prezidentem republiky Václavem
Klausem, šestnáct hlav států, čeští a zahraniční diplomaté a řada dalších
významných osobností.
Domažličtí občané mohli památku Václava Havla uctít zápisem do
kondolenční knihy, umístěné v 1. patře budovy radnice na náměstí od úterý 20.
prosince od 13. hodiny do pátku 23. prosince do 15. hodiny. Ve čtvrtek 22.
prosince od 18 hodin zaznělo v domažlickém arciděkanském chrámu smuteční
Requiem v podání pěveckého sboru Čerchovan. Pohřeb Václava Havla
připomněly také zvony domažlických kostelů. V pátek 23. listopadu v pravé
poledne zněly pět minut a poté, při vynášení rakve z katedrály, zvonily Velkou
hranu.
Státní smutek zasáhl i do předvánočního kulturního a společenského
života. Ačkoli oficiálně nebyly ani kulturním ani sportovním a společenským
akcím kladeny žádné překážky, řada souborů svá vystoupení odvolala. Městské
kulturní středisko tak muselo přesunout koncert skupiny Christmas brass band,
která měla vystoupit na Klubové scéně 22. prosince, na leden. Program
Vánočních trhů se sice neměnil, každý den však před jeho zahájením vystoupil
starosta Ing. Mach s krátkou vzpomínkou na Václava Havla. Mužský vokální
kvintet HLASOPLET, který měl vystoupit u stromečku 23. prosince, svoje
vystoupení odvolal. XIX. Chodský vánoční koncert, jehož program letos připravili
členové mrákovského souboru, uvedl vzpomínkou na Václava Havla P. Miroslav
Gierga. Mrákovské zpěvačky si na vystoupení oblékly smuteční kroje.
Také plánované slavnostní znovuotevření obnovené domažlické
restaurace Dubina bylo kvůli státnímu smutku zrušeno.

Restaurace sice

otevřela v původním termínu, tedy 22. prosince, ale jen v běžném provozu.
Hudební klub s programem a koktejlový bar staronové Dubiny přivítaly první
hosty až v sobotu 24. prosince.
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Poděkování Dagmar Havlové za projev soustrasti od občanů města.
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Dodatečné povolení stavby Kauflandu
V dubnu 2009 zkolaudoval odbor výstavby městského úřadu, přes
varování odborníků, že stavební povolení na stavbu porušilo minimálně dva
zákony, stavební a památkový, stavbu supermarketu Kaufland s rozlehlým
parkovištěm přímo ve středu města. Několik dní poté Krajský soud v Plzni
stavební povolení na stavbu Kauflandu zrušil. Jako dva hlavní důvody svého
rozhodnutí uvedl, že v podkladech k vydání rozhodnutí chybělo závazné
stanovisko dotčeného orgánu ochrany přírody a krajiny a dále že jeden
z účastníků řízení, občanské sdružení TUSTA, byl krácen na svých právech, když
mu nebylo umožněno nahlédnout do dokumentace ke stavbě, aby mohl podat
kvalifikované námitky. Od rozhodnutí soudu uplynuly dva roky, Kaufland byl
zkolaudován a zapsán v katastru nemovitostí a vesele fungoval na základě
neplatného stavebního povolení jako černá stavba. Až letos v září musel
městský stavební odbor na pokyn krajského úřadu zahájit řízení o odstranění
stavby. Jedině v tomto řízení je totiž podle příslušných předpisů možné posoudit,
zda lze stavbu dodatečně legalizovat. O dodatečné povolení stavby požádala
developerská firma InterCora 21. prosince 2011. O dodatečné povolení stavby
příjezdové komunikace napojené na silnici I/22 požádalo 27. prosince i město
Domažlice. Případ byl hojně medializován celostátními i regionálními
sdělovacími prostředky.

Vánoční zabíjačka
Tradiční vánoční zabijačka se konala v sobotu 17. prosince dopoledne u
vánočního stromu na domažlickém náměstí. Po zabijačkových specialitách jako
jsou ovarová kolínka, jitrnice, jelita se jen zaprášilo.

Kácení stromů na sídlišti Palackého
Městské technické služby skácely v prosinci na základě požadavku města
na sídlišti Palackého, po pravé straně jednosměrné ulice Palackého (hlavní ulice
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sídliště) čtrnáct vzrostlých stromů, vesměs borovic. Pokácení stromů prý po
radnici požadovali obyvatelé sídliště. Jakmile se ale začalo kácet, ukázalo se, že
souhlas občanů s kácením není tak jednoznačný, naopak – na radnici se snesla
od obyvatel přilehlých domů vlna protestů a kritiky. Občané se podivovali nad
tím, proč byly pokáceny zdravé stromy, které prý nikomu, ani domům ani lidem
nepřekážely a nikoho také nijak neohrožovaly. Podle Ing. Štefana Hašky
z odboru správy majetku městského úřadu bylo skutečnou příčinou kácení
„zajištění stavby, konkrétně opravy kabelových rozvodů veřejného osvětlení a
současně k tomu došlo kvůli zajištění stavby odstavných parkovacích míst na
sídlišti”. O tom ovšem občané informováni nebyli. Kácení se dostalo i na stránky
regionálního tisku a do vysílání Plzeňského rozhlasu. Při tom stačilo docela
málo: jen lidi lépe informovat o tom, co a proč se kolem stromů bude dít a
vyslechnout si také jejich názory. Za poražené stromy slíbil nakonec městský
úřad zajistit náhradní výsadbu, čímž zčásti usmířil i kritiky kácení.

Seniorský klub Sokola
Každou středu se v domažlické sokolovně scházejí členky domažlického
Seniorského klubu TJ Sokol Domažlice nad nejrůznějšími rukodělnými činnostmi,
jako jsou pletení, háčkování, patchwork a další ruční práce. V předvánočním
čase si pod vedením lektorky Anny Smejkalové osvojovaly zdobení hedvábí
malbou, batikováním a voskováním. Anna Smejkalová absolvovala před 13 léty
kurs malby na hedvábí. Od té doby se této výtvarné technice věnuje stále a její
základy předává i dalším zájemkyním. Členky seniorského klubu tak dostaly
příležitost vytvořit pro svoje blízké zajímavé a netradiční vánoční dárky. Hezký
dárek připravily i pro děti sousední mateřské školy v Benešově ulici. Upletly jim
oblečení pro panenky.
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Dopravní nehoda
Osmiletého školáka srazila v Komenského ulici sanitka. Chlapec
přecházel na přechodu pro chodce přímo před základní školou a přitom byl
sražen sanitou – převozovou dodávkou záchranné služby -

jedoucí z

Poděbradovy ulice. Utrpěl vážná zranění, kvůli kterým byl letecky transportován
do plzeňské fakultní nemocnice. Případ vyšetřovala policie, podezření na řízení
pod vlivem alkoholu u řidiče vyloučila.

Psí útulek
V areálu Domažlických městských lesů s.r.o. (bývalá pila) u Valchy
provozuje Město Domažlice záchytnou stanici pro zatoulané a odložené psy.
Slovo „odložené“ není ovšem přesné, lepší by asi bylo slovo nechtěné či přímo
vyhozené. Takových psů se i v našem městě najde každoročně několik.
Záchranou pro ně je právě záchytná stanice na Valše, která slouží pro dočasné
umístění psů, ztracených či opuštěných na území města Domažlic včetně části
Havlovice. Na současném chodu stanice se podílí Městská policie Domažlice,
Domažlické městské lesy s.r.o., odbor životního prostředí Městského úřadu
Domažlice a samozřejmě dobrovolníci. Zatoulaným či nechtěným pejskům se
v ní dostane střecha nad hlavou, jídlo a základní veterinární péče. Ti jen
zaběhnutí či ztracení se obvykle rychle vrací ke svým pánům. Těm opuštěným
hledá stanice pány nové a zatím se jí daří najít po delší či kratší době pro
všechny pejsky nový láskyplný domov. Ve stanici působí několik stálých
spolupracovníků, pomáhají i jednotliví občané, kteří přivážejí pamlsky, granule,
konzervy, piškoty, misky, vodítka, hračky a další maličkosti. Dlouhých pět let, od
jejích počátků až do letošního května se o chod stanice starala paní Jaroslava
Fialová. Jak uvádí na svých webových stránkách městský úřad „kousek po
kousku vypiplala její nynější podobu (vnitřní a vnější oplocení, technické zázemí
v podobě skladu krmiv a dalších pomůcek pro práci s pejsky). Nepřekonatelná
byla při velmi úspěšném hledání nových domovů svěřencům stanice a často ji
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taktéž zaměstnávala téměř detektivní práce při pátrání po původních páníčcích
zatoulaných a ztracených pejsků. Za její nezištnou a neúnavnou práci jí náleží
nejen velký lidský, ale hlavně psí Dík.“
V roce 2011 odchytila městská policie na katastru města 66 psů. 38
psích tuláků se vrátilo ke svým pánům. Byl prý mezi nimi jeden „rekordman“,
kterému se během roku podařilo útěků šest. Jeden pes byl odebrán z důvodu
porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání a podařilo se jej navrátit
původnímu chovateli. Jeden útěk ze stanice se zdařil fence, která dala přednost
svobodě a nejistotě z budoucna před „jistotou za plotem“. Domov v nové lidské
smečce našlo 22 psích šťastlivců.
Betlémské světlo
Jako každoročně i letos rozdávali domažličtí skauti na Štědrý den
dopoledne (24. prosince) v arciděkanském kostele zájemcům betlémské světlo.
Plamen betlémského světla přivážejí skauti letadlem přímo z Betléma do Prahy
a odtud jej pak rozvážejí po celé zemi.

Divadla a koncerty:
Pořadatel městské kulturní středisko ve velkém sále MKS:
úterý 6. prosince od 19.30 hodin
VIII. abonentní koncert
MUSICA BOHEMICA
Jaroslav Krček – vedoucí souboru
Musica Bohemica je komorní soubor s třicetiletou tradicí. Jeho základní složení
je třináctičlenné, může se však rozšířit a provádět i projekty s více jak
sedmdesáti členy včetně sboru. Díky tomu může interpretovat hudbu širokého
záběru od vrcholného baroka přes velké oratorní formy klasicismu až k hudbě
současné. Zvláštní a ojedinělá je interpretace a zpracování anonymní a lidové
hudby. Vedoucí souboru Jaroslav Krček býval na počátku své muzikantské
kariéry v šedesátých létech minulého století častým hostem v Domažlicích.
Spolu Vladimírem Baierem a Zdeňkem Bláhou spolupracoval při organizaci
několika ročníků Chodských slavností. Jako vždy i letos MUSICA BOHEMICA sál
MKS beznadějně vyprodala už dávno před konáním koncertu.

197

pondělí 12. prosince od 19.30 hodin
Vánoční koncert
ONDŘEJ HAVELKA a jeho MELODY MAKERS
PÍSNĚ KRÁSNÉ AŽ K NESNEŠENÍ
Program tohoto koncertního show byl sestaven převážně z českých písní, jež
jsou vskutku mimořádně krásné v upřímném i ironickém slova smyslu: Kombiné
něžné, Hrály dudy, Život je krásný... Také tento koncert byl vyprodán krátce po
zahájení prodeje vstupenek.

HUDBA U STROMEČKU V RÁMCI VÁNOČNÍCH TRHŮ
NA DOMAŽLICKÉM NÁMĚSTÍ PŘED RADNICÍ
sobota 17. prosince – pátek 23. prosince
vstup zdarma
sobota 17. prosince
15.00-15.30 VYSOKÁ TRÁVA – bluegrassová kapela z Horšovského Týna
16.00-16.30 LOUTKY – mladá domažlická kapela
17.00
PONOCNÝ
neděle 18. prosince
15.00-15.30 Pěvecký sbor „PERNÍČEK ZPĚVNÍČEK“ při ZŠ Komenského 17
16.00-16.30 Ženský pěvecký sbor CANZONETTA pod vedením Marie
Hanáčíkové
17.00
PONOCNÝ
úterý 20. prosince
15.00-15.30 PĚVECKÝ KROUŽEK při ZŠ Msgre. B. Staška Domažlice
16.00-16.30 SINGTET – vokální skupina
17.00-17.30 PĚVECKÉ SDRUŽENÍ Jany Lengálové ZUŠ Horšovský Týn
18.00
PONOCNÝ
čtvrtek 22. prosince
16.00-16.30 PURPURA a VESELÁ KVARTA – studenti Gymnázia J. Š. Baara
17.00
PONOCNÝ
17.05
TRUBAČI OMS a hosté – setkání u krmelce
pátek 23. prosince
17.00
PONOCNÝ
17.05
Vánoční zpěvohra VYPEČENÁ VÁNOČNÍ SUITA
Účinkují: Ochotný divadelnický spolek KAREL, Canzonetta, sólisté
Hudba: Josef Kuneš

Hudba v kostele
klášterní kostel
neděle 4. prosince v 19 hodin
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MKS Domažlice ve spolupráci se ZUŠ Domažlice
VÁNOČNÍ KONCERT UČITELŮ ZUŠ
arciděkanský kostel
středa 21. prosince v 18 hodin
XIX. CHODSKÝ VÁNOČNÍ KONCERT
Národopisný soubor Mrákov

Mrákovské zpěvačky vystupovaly na znamení smutku ve smutečních krojích.

pondělí 26. prosince v 19 hodin
JAKUB JAN RYBA: ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
Pěvecký sbor Čerchovan o.p.s. ve spolupráci s MKS Domažlice

Loutkové divadlo Domažlice – loutková scéna MKS
neděle 11. a 18. prosince, začátek představení vždy od 14.00 a od 16.00 hodin,
MKS I. patro
KAŠPÁREK ČARUJE
loutková pohádka

199

200

Počasí
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Letošní rok, co se počasí týká, nebyl pro svět příliš příznivý. Podle
hodnocení meteorologů přinesl nebývalé množství nejrůznějších přírodních
katastrof včetně záplav v Thajsku nebo tornád a požárů v USA. Americký list
New York Times v prosinci napsal, že ve Spojených státech ještě nikdy nebylo
zaznamenáno současně tolik různých katastrof jako letos.
Jednoznačně největší přírodní katastrofu roku zažilo Japonsko. V pátek
11. března postihlo severovýchod Japonska páté nejsilnější zemětřesení na světě
v novodobé historii. Dosáhlo síly devíti stupňů Richterovy škály. Vyvolalo až
desetimetrovou vlnu tsunami, která zasáhla celé východní pobřeží ostrova
Honšú a smetla je, v některých místech až do hloubky několika kilometrů do
vnitrozemí. Vážně poškodila i jadernou elektrárnu Fukušima, o které její
stavitelé tvrdili, že je zabezpečena proti všem možným přírodním katastrofám.
Březnová záplavová vlna byla podle japonských geologů nejsilnější za
posledních tisíc let. Zahynulo nebo bylo na seznamu nezvěstných na 23.000 lidí.
Ke katastrofě srovnatelného rozsahu došlo v Japonsku naposledy v roce 869.
Humanitární pomoc nabídly desítky států a organizací. Dokonce i chudé
Mongolsko poslalo obětem zemětřesení a tsunami vlněné deky. Během roku
pak postihlo východní část Japonska další zemětřesení o síle 5,9 stupňů
Richterovy škály.
Česká kotlina byla naštěstí tentokráte ušetřena velkých přírodních
katastrof, i když o vyvádění nevyzpytatelného počasí také nebyla nouze.
Rozmarů počasí jsme nezůstali uchráněni ani my, v kraji pod Čerchovem, který
prý, podle našich předků, právě Čerchov před nečasem všeho druhu hlídá.

LEDEN
Na Nový rok byly Domažlice pod sněhem. První lednový týden začal
silnými mrazy od -9 do -11 °C. Bylo zataženo, jen v poledne se občas ukázalo
sluníčko. V úterý 4. ledna bylo 80% zatmění slunce, největší za posledních osm
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let. Při pošmourném počasí jsme je v Domažlicích příliš sledovat nemohli. Ve
čtvrtek 6. ledna jsme přes den ještě na teploměrech naměřili -11 °C, večer se
však rtuť vyšplhala až k +4 °C. Od pátku 7. ledna nastoupila silná obleva, v pátek
bylo po celý den +8 °C, v noci +7 °C. Během pátku 7. a soboty 8. ledna sešel
prakticky všechen sníh, odtával zledovatělý sníh z předchozích studených dní,
takže byla klouzačka, zledovatělý sníh padal i ze střech. Koryto Zubřiny se téměř
naplnilo, čekala se velká voda. Naštěstí nepřišla. V dalším týdnu pak bylo
deštivo, teploty +5 až +12 °C, rekordním dnem byl pátek 14. listopadu, kdy jsme
na teploměrech v noci naměřili +10,4 °C, v 8 hodin ráno pak +11,4 stupně.
V následujícím týdnu bylo sychravo, občas padal sníh s deštěm, teploty se
postupně snižovaly až na -2/-6 °C. V pondělí 24. ledna napadlo asi 5 cm sněhu,
ale hned odtával, v úterý 25. ledna padal mokrý sníh po celý den. Další sníh pak
padal po celý zbytek týdne, v sobotu 29. ledna ho ve městě a okolí leželo asi
15 cm. V posledních dvou lednových dnech klesly teploty na -2/-9 °C.

ÚNOR
A počasí zase jako na houpačce. Po chladném prvním týdnu, kdy se
teploty pohybovaly pod bodem mrazu, začal druhý únorový týden jasným,
slunečným počasím s teplotami až +10 °C (v Domažlicích, jinde byly ještě o jeden
stupeň vyšší). I večer a v noci neklesly pod +6, +8 °C. Teplota v těchto dnech byla
podle údajů meteorologů o 2 stupně vyšší, než je únorový průměr. Na
zahradách ve městě začaly vykvétat sněženky. Předzvěst jara vzala ale ve druhé
polovině měsíce za své, ochladilo se, teploty klesly mírně pod bod mrazu, v noci
z pátku na sobotu 18. – 19. února napadl zase sníh, u nás tak 5 cm. V pondělí
21. února jsme podle měření meteorologů zažili nejchladnější ráno za celý únor.
Náš podčerchovský kout země byl opět, jak už to při sledování počasí často
bývá, výjimkou – bylo u nás „jen“ -7 °C, zatímco jinde v republice, třeba hned
u sousedů na Klatovsku naměřili až -20 °C. Ostatně, dlouho jsme se neradovali,
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už v úterý 22. února klesly denní teploty na -12 °C a mrazivé počasí se udrželo i
v následujících dnech.

BŘEZEN
Březen přinesl teplejší počasí, od druhého týdne už vysloveně jarní.
Denní teploty se pohybovaly od +11 do +15 °C, v polovině měsíce už plně
vykvetly sněženky, krokusy a další poslové jara. Však také bylo přes den
slunečno a sluníčko hřálo jako za pozdního jara. Nejteplejším dnem měsíce byl
15. březen, nejteplejší 15. březnem od roku 1939. U nás bylo 16 stupňů, na
zhruba polovině měřících stanic Českého hydrometeorologického ústavu
(ČHMÚ) padly teplotní rekordy. Nejtepleji bylo na Slovácku, na stanici ve
Strážnici naměřili 19,6 stupně Celsia a ve Starém Městě 18,6 stupně.
Počasí s ranními teplotami +2 až +5 °C, přes den pak až +16 °C se udrželo
až do konce měsíce. O sobotní noci 19. března jsme mohli na obloze spatřit
neobvyklý jev. Místo měsíce tak, jak jej známe, byl na obloze k vidění „obří“
měsíc, obrovský zářící kotouč odborně zvaný Superměsíc. Šlo o největší úplněk
za posledních 18 let.

DUBEN
Denní teploty v prvních třech dubnových dnech stoupaly od +16 °C
1. dubna, přes +18 °C 2. dubna až k neděli 3. dubna, která přinesla opět jeden
z teplotních rekordů. U nás ve městě jsme naměřili „pouhé“ 24,6 °C, jinde
teploty přesáhly 25 °C. Při tom od 25 °C se den považuje za letní. Dosavadní
teplotní rekordy pro 3. duben překročilo měření na třech desítkách
meteorologických stanic po celé zemi. V Praze - Karlově naměřili například 25,6
stupně. Ještě nikdy v historii měření přitom letní den nepřišel tak brzy. Co
k tomu dodat? Jen snad tolik, že počasí si s námi opravdu pěkně zahrává. I další
dubnové dny byly neobvykle teplé, teploty se pohybovaly mezi 16 až 22 °C. Ve
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čtvrtek 7. dubna vál po celý den silný vítr. Naštěstí kromě nějakých ulomených
větví nenadělal ve městě větší škody. Na duben neobvyklé teplo bylo i
v následujících dnech, v týdnu od 18. do 24. dubna až horko, teploty se
pohybovaly v rozmezí 22 až 24 °C. Horké a suché počasí – po celý duben
nezapršelo, což je také pro tento měsíc neobvyklé – přineslo mnoha lidem
zdravotní problémy. I u nás ve městě jsme zažili téměř letní Velikonoce (22. –
25. 4.). Teprve v úterý 25. dubna teploty klesly, 26. dubna přišel déšť, ve středu
27. dubna odpoledne jsme zaznamenali první jarní bouřku a hned 29. dubna,
rovněž odpoledne, druhou. Teploty na konci dubna se pohybovaly kolem 18,
19 °C.
Celkově byl letos duben teplotně nadprůměrný a srážkově podprůměrný.
Průměrná měsíční dubnová teplota se u nás pohybuje asi od 6 °C ve středních
nadmořských polohách až do 10 °C v nížinách. Letošní průměrná teplota se však
pohybovala většinou výrazně nad dlouhodobým dubnovým normálem. Na
příklad na meteostanici v Praze – Ruzyni byla nad průměrem o 3,7°C°.

KVĚTEN
Také v tomto měsíci počasí jako na houpačce. Hned 2. května klesly
teploty z 19 na 12 °C, následující den pak na 7 °C.

U nás začalo pršet,

v Krkonoších napadlo až 15 cm čerstvého sněhu. A pak jsme se ocitli rovnou
v zimě. V noci z úterý 3. na středu 4. května jsme zažili skutečně neobvyklou
noc. Nejprve se kolem 0.30 hodin snesl na Domažlice přívalový déšť, naštěstí
trval krátce a větší škody nenadělal, a pak začalo mrznout. K ránu bylo -5°C. Pro
přírodu a zejména pro domažlické zahrádkáře to byla doslova katastrofa.
V předchozích teplých dubnových dnech vyrašily dříve než jiná léta stromy,
začaly kvést jahody a bobuloviny, nedočkaví zahrádkáři vysazovali na záhony
sazenice květin i zeleniny. Silný a především nečekaný mráz zničil, co se dalo.
Pomrzly naražené i rozkvetlé stromy, výsadba na záhonech, dokonce zmrzly i
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rostliny v uzavřených sklenících – sazenice paprik, rajčata, sazenice květin,
připravených k výsadbě, dokonce i víno – listy i květy. Že v květnu ještě mrzne,
není nic neobvyklého, však také většinou zkušení zahradníci i zahrádkáři čekají
s venkovní výsadbou až po „železných mužích“ (12. až 15. 5.). Že by ale byl tak
silný mráz, aby pomrzla i výsadba ve studených sklenících, vesměs přece jen
zabezpečených proti mírnějšímu mrazu, to v našem městě v posledních létech
nepamatuje nikdo. A přišel další teplotní šok, tentokráte ze zimy do léta.
V následujících dnech bylo jasno, v sobotu 7. května bylo u nás 7/24 °C, jinde
v republice ještě tepleji, v Praze například zaznamenali první letní den s teplotou
25,1 °C. Teplé počasí s teplotami téměř nebo zcela letními vydrželo až do
27. května, teploty u nás se pohybovaly v rozmezí 8-10/23-24 °C. Ve čtvrtek
12. května se kolem města přehnala slabá bouřka, celý den bylo pod mrakem,
třikrát se přes město přehnal silný déšť. Mimořádné teplo bylo ve dnech 24. –
26. května, kdy teploty šplhaly k 27 °C. Přes občasné i dost silné přepršky je
v našich končinách velké sucho, vody je málo. Nejvíce je to vidět v korytu
Zubřiny, kterým v některých místech tečou jen slabé stružky vody. V pátek 27.
května od rána poprchávalo, denní teplota klesla na 14 °C. Ale už druhý den se
rtuť teploměru opět šplhala nahoru, v pondělí 30. května se zastavila až na
28 °C. Stále je sucho, kolem Domažlic je na některých místech tak vysušená
země, že začíná praskat.
Letos není nouze ani o mimořádné úkazy na obloze. Po 80% zatmění
slunce a Superměsíci jsme v květnu mohli pozorovat další zajímavý úkaz: kdo si
přivstal, mohl krátce před východem slunce vidět nízko nad obzorem pět planet
naší sluneční soustavy – Saturn, Mars, Jupiter Venuši a Merkur. Planety bylo
možné pozorovat po celý květen, nejjasněji počátkem měsíce.
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ČERVEN
Pro vysušenou přírodu začal u nás červen nadějně, 1. června celé
dopoledne pršelo, odpoledne alespoň mrholilo. Pod mrakem zůstalo i po
následující dva dny, 3. června odpoledne se přes město přehnala bouřka se
silným, téměř přívalovým deštěm. Ale už následující den bylo zase jasno,
5. června byl letní den s teplotami 15/26 °C. V pondělí 6. června už od 9 hodin
ráno až do půlnoci se kolem Domažlic i nad nimi točily bouřky, doprovázené
silným větrem a občas přívalovým deštěm. Ve Kdyni dokonce padaly kroupy.
V následujících dnech bylo vesměs polojasno, denní teploty kolísaly mezi 22 až
24 °C. V noci ze středy 15. na čtvrtek 16. června byl úplněk, který přinesl na
obloze opět jeden unikátní jev: neobvykle dlouhé úplné zatmění Měsíce. Trvalo
100 minut a stalo se tak nejdelším zatměním měsíce za posledních jedenáct let.
Jinak bylo po oba dny oblačno, teplota ve středu 18/26. Ve čtvrtek 16. června
byla denní teplota ještě o jeden stupeň vyšší, 27°C. Večer, od zhruba 20.45 do
23.15 hodin se kolem Domažlic točily hned tři bouřky ze tří stran současně.
Hřmělo jen vzdáleně, ale na jižní straně bylo nebe po celou tuto dobu v jednom
ohni. V sobotu 18. června přišel další teplotní šok, ochladilo se na 14 °C přes
den, celý den slabě pršelo. Nízká teplota se udržela i v neděli 19. června:
9/13 °C. Celé dopoledne bylo pod mrakem a takové šero, že se muselo svítit,
odpoledne se pak střídaly déšť a sluníčko. V pondělí až středu 20. – 22. června
se teploty vyhouply z 13 stupňů v neděli, na 28 – 29 °C. A další pořádný teplotní
skok jsme zažili hned ve čtvrtek 23. června, kdy denní teploty opět klesly na 15 –
16 °C. Podobné počasí se pak udrželo až do konce měsíce. Prudké střídání teplot
přineslo zdravotní potíže nejen kardiakům a astmatikům. I jinak zdraví lidé si
stěžovali na bolesti hlavy a deprese. Psychologové uvádějí, že prudké střídání
oblačného a slunečného počasí negativně ovlivňuje lidskou psychiku a
u některých lidí vyvolává neurotické obtíže.
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ČERVENEC
Počátkem července letní teploty, nejtepleji bylo ve dnech 6. až
9. července, kdy teploty šplhaly ke 32 °C. Ve středu 7. července řádily nad
územím Čech silné bouřky. Nad Domažlice přišla bouřka v noci ze 7. na
8. července. Začala asi ve 22.45 hodin, skončila po 24 hodině. Nebe bylo
v jednom ohni, bouřku provázel silný přívalový déšť. Ještě ráno bylo koryto
Zubřiny ze dvou třetin plné vody. Mimořádně teplé počasí ukončil příchod
studené fronty, ale už po několika dnech ukazovaly teploměry opět letní počasí
s denními teplotami kolem 28 °C. Nejteplejším dnem měsíce byla neděle
17. července, kdy se teploty vyšplhaly až k 30 °C. V dalších dnech opět klesly ke
20 stupňům a držely se tak až do konce měsíce. Vesměs bylo pošmourno,
polojasno, slunečních dnů bylo málo. Podle meteorologů na většině
meteorologických stanic v Česku byla červencová délka slunečního svitu
podprůměrná - místy slunce svítilo zhruba 175 hodin, což je jen 85 % z normálu.
Červenec byl z toho důvodu i teplotně podprůměrný, více než třetina dní tohoto
měsíce měla teplotu pod 20 °C.

SRPEN
V první polovině srpna bylo polojasno, střídavě oblačno s deštěm. Ranní
teploty mezi 12 – 14 °C, denní od 17 do 24 °C. V tomto období jsme zažili celou
řadu dusných a vlhkých dní, připomínajících počasí v subtropických oblastech,
které přinesly problémy zejména astmatikům a kardiakům. Od počátku druhé
poloviny měsíce se začalo oteplovat, od 15. do 21. srpna se denní teploty
pohybovaly kolem 26 - 28 °C.
Od pondělí 22. srpna přišly „tropy“. Denní teploty, vysoké 29 – 30 °C,
pocitově 32 °C, doprovázely tropické noci, kdy teploty v noci vystoupaly až
k 21 °C. Pátek 26. srpna označili meteorologové za nejteplejší den roku. U nás
jsme naměřili 18/31 °C. V sobotu 27. srpna pak došlo k dosud největšímu
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poklesu teplot ze dne na den v tomto roce – denní teplota klesla o 15 °C na 9/16
stupňů. V „horkém“ týdnu od 22. do 28. srpna se na Chebsku a Kraslicku opět
po létech začala chvět země. Ve středu 24. srpna tu přístroje zaznamenaly silný
otřes půdy. Zemětřesení mělo sílu kolem 2,5 stupně Richterovy škály. A
zemětřesný roj nabíral na síle. V noci ze čtvrtka 24. na pátek 25. srpna už otřesy
dosáhly podle seizmografů bezmála čtyř stupňů Richterovy škály. A zatímco
u nás se třásla země, v Americe řádil hurikán. Poslední tři srpnové dny pak bylo
chladnější počasí, denní teploty 9/17 °C, polojasno. Díky tropickým dnům byl
srpen celkově teplotně nadprůměrný.

ZÁŘÍ
První zářijové dny byly na našem území teplotně nadprůměrné. Teplota
byla díky teplému jihozápadnímu až jižnímu proudění až o 2 °C vyšší oproti
dlouhodobému normálu a přinesla hned čtyři tropické dny, což je v počtu
zářijových dnů rekord posledních 11 let. Patrně poslední dva tropické dny
letošního roku jsme zažili v sobotu a v neděli 10. a 11. září. U nás bylo v sobotu
26 stupňů a v neděli 27 stupňů. Tato neděle přinesla na řadě míst teplotní
rekordy, někde teploty vystoupily až na 30 °C. Také druhá polovina měsíce byla
příjemně teplá, přechodně se ochladilo pouze na několik dní, kdy i častěji pršelo,
ale jinak bylo vesměs slunečné počasí s teplotami kolem 24 °C. Na konci září pak
teploty mírně klesly, u nás na 20 °C. Meteorologové uvádějí, že z hlediska teplot
bylo letošní září zcela výjimečně teplé.
V pátek 23. 9. přesně v 11.04 středoevropského letního času začal
astronomický podzim. Slunce přešlo přesně nad rovníkem, vstoupilo do znamení
Vah a nastala podzimní rovnodennost, den a noc tedy byly stejně dlouhé.
Letošní léto bylo podle měření meteorologických stanic teplotně slabě
nadprůměrné, průměrná letní teplota byla čtyři desetiny stupně nad
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dlouhodobým průměrem. Dočkali jsme se celkem sedmi dnů s teplotami nad 30
stupňů. Dnů, kdy teploty nevystoupaly ani k 20 stupňům, bylo asi 20. Nejteplejší
byla poslední dekáda srpna.
Velké výkyvy teplot, jejich časté a rychlé střídání v červenci i dusné dny
v srpnu kladly značné nároky na fyzickou a psychickou pohodu lidského
organismu. Nejhůře takové výkyvy počasí snášejí samozřejmě lidé s nemocemi
srdce a dýchacího ústrojí, ale i u zcela zdravých lidí se letos v hojnější míře
vyskytly deprese, pocity únavy, bolesti hlavy a podobně. Proto odborníci označili
letošní léto za „nezdravé“. Častější zdravotní komplikace v důsledku počasí
potvrdili i praktičtí lékaři v našem městě. Žel podobného „vyvádění“ počasí rok
od roku přibývá, a tak si na ně budeme asi muset chtě nechtě zvyknout.

ŘÍJEN
V prvních třech dnech měsíce bylo slunečno, denní teploty vystoupily až
na 26 °C, opět padaly teplotní rekordy. 4. října jsme zaznamenali přes den ještě
24 °C, ale už následující den se obloha zatáhla, teploty klesly na 9/17,
následující den bylo 6/18, kolem 16.30 odpoledne začalo pršet, déšť provázel
silnější vítr, který trval i další den. Přinesl zase jeden z letošních teplotních
skoků, teplota přes den klesla z 18 na 9 °C. Deštivé nevlídné počasí s ranními
teplotami 2 až 5 °C a s denními kolem 9 °C vydrželo až do pondělí 10. října, kdy
teploty opět stouply až na 16 stupňů. Vzestup teplot provázel silný vítr. Větrno
pak bylo celý následující týden. 19. října poklesly ranní teploty až na –1 °C, přes
den se pohybovaly mezi 7 až 8 stupni. Větrné počasí v říjnu nebývá u nás
nijakou vzácností, letos jsme ale zažili větru víc, než bývá pro tuto roční dobu
obvyklé. A když v posledních říjnových dnech vítr ustal, přišlo nové trápení –
mlhy a inverze.
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LISTOPAD
V pondělí 31. října se mlha nezvedla celý den. Nízká inverzní oblačnost
pak trvala s občasnými výjimkami po celý listopad. Špatně se dýchalo, vzduch
byl plný zplodin a dýmu, štípal do očí, zejména v nižších polohách města, při
Zubřině, a kolem hlavních silničních tahů (Komenského ulice, Kozinova ulice).
Znovu se ukázalo, jak velmi by Domažlice potřebovaly obchvat, který by je zbavil
neúměrné dopravní zátěže a všech jejich negativních průvodních jevů. Denní
teploty v prvním a na počátku druhého listopadového týdne kolísaly mezi 6 – 14
stupni, s občasnými ranními přízemními mrazíky; po 10. listopadu se citelněji
ochladilo, denní teploty klesly na 4 až 7 stupňů, ranní se držely pod bodem
mrazu. Nejchladněji bylo ve středu 16. listopadu, kdy jsme zaznamenali přes
den –2 °C. Od 21. listopadu až do konce měsíce bylo téměř stále pod mrakem,
zamračeno, mlhavo. V úterý 22. listopadu se mlha nezvedla po celý den, a byla
taková tma, že se muselo stále svítit. To se pak opakovalo ještě v několika
dalších dnech. Teploty -2/1 až 5, inverze, smog.
Inverze trápila v listopadu celou republiku. Podle meteorologů mlhy a
snížená oblačnost jsou průvodním jevem právě listopadu, jsou to jednoduše
obvyklé přírodní jevy. Ovšem, to, co zůstává ve vzduchu pod „inverzní
pokličkou“, totiž zplodiny průmyslu a automobilové dopravy nepřináší příroda,
ale člověk. V zimním půlroce vzniká v podmínkách inverzního charakteru počasí,
kdy je nízká oblačnost a mlha smíchávána s nečistotami v ovzduší, způsobenými
lidskou činností. Podle některých odborníků byla kvalita ovzduší v listopadu
nejhorší za posledních pět let. V Plzni napadl tak zvaný průmyslový sníh. Tento
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sníh vzniká v kombinaci silného mrazu a inverzního charakteru počasí.
V Čechách jde o dost vzácný jev.
Český hydrometeorologický ústav uvedl, že listopad byl nejsušším
měsícem v historii měření, tedy za posledních 206 let. Na většině území
nespadla za celý měsíc ani kapka vody a veškeré srážky byly způsobeny jen
mrholením z nízké oblačnosti. Listopad je paradoxně i měsícem, který je
nejchudší na sluneční svit. To se v nížinách potvrdilo i letos. Může za to inverze,
kvůli které byla údolí celý den pod příkrovem nízké oblačnosti, kdežto hory zažily
27 slunečných dnů. Nad naším městem svítilo slunce celý den 17., 18., 27. a 28.
listopadu.

PROSINEC
Také letošní prosinec můžeme řadit k měsícům, ve kterých se počasí opět
vymykalo obvyklému průměru. Josef Lada by se asi divil. Kdepak Mikuláš
v závějích sněhu, kdepak sníh jiskřící mrazovými hvězdičkami. Mikuláš mohl při
větru, který na jeho jmeniny vál nad naším městem, klidně přiletět na větroni,
místo sněhu padal déšť a i přes to, že jsme zažívali přízemní mrazíky, denní
teploty kolem pěti, šesti stupňů bílému prosinci také nepřály.
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Začátek prosince byl deštivý a větrný, vítr vál rychlostí kolem
35 kilometrů v hodině, což podle Beaufortovy stupnice větru odpovídá
„čerstvému větru“ (29-38 km/h, listnaté keře se začínají hýbat, na stojatých
vodách se tvoří menší vlny se zpěněnými hřebeny). V některých dnech se znovu
objevila inverze. V pátek 16. prosince se nad území ČR přihnala vichřice se
silným deštěm, u nás fičel vítr nejsilněji večer, až 64 km/h, což je podle
Beaufortovy stupnice „bouřlivý vítr“ (62-74 km/h, vítr ulamuje větve, chůze
proti větru je téměř nemožná). V našem městě vítr moc škody nenadělal, sem
tam ulomil nějakou větev, jinde byl silnější a bylo také hůř, přelamoval stromy,
strhával střechy. Nepříjemné bylo snad jen stálé vypínání proudu, které díky
větru začalo kolem 20 hodiny. Vítr řádil ještě v noci, ráno už byl mírnější.
Zatěžkávací zkoušku, první po svých opravách, čili odborně a nehezky česky
„zkapacitnění“, zažilo koryto Zubřiny. Nápor vody zvládlo bez větších problémů.
Podle starosty města „zkapacitnění“ přineslo výrazný pokles hladiny zejména na
Ostrůvku. I v dalších prosincových dnech bylo pod mrakem, pošmourno, pršelo
či alespoň mrholilo, ráno -2 až +3, přes den 2,5 až 7 °C. Teprve na Silvestra ráno
nás uvítala sněhová pokrývka, sníh však při denní teplotě +3 °C rychle odtával. A
tak o Vánocích bílých jsme letos mohli opravdu jen snít.
Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) uvedl, že letošní prosinec se
zařadil, díky atmosférické cirkulaci, kdy převládalo západní proudění, které
přinášelo do střední Evropy relativně teplejší oceánský vzduch, mezi deset
nejteplejších prosinců od roku 1934. Nejvyšší odpolední maxima dosahovala
v průměru až osmi stupňů nad nulou, a to jsou hodnoty charakteristické pro
Velikonoce. Rtuť teploměrů byla až čtyři stupně nad dlouhodobým normálem.
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Inu, letos nás počasí opravdu pěkně potrápilo. Kdo si ale myslí, že dříve
lidé nezažívali něco podobného, velice by se divil, kdyby si přečetl záznamy ve
starých kronikách. Jejich autoři nám zanechali dost svědectví o tom, že podobné
výkyvy proti normálu nebývaly ani v dřívějších dobách ničím neobvyklým.
Tak v roce 1523 bylo v Čechách tak chladné léto, že na svatého Víta (15.
června) a na svatého Jana (24. června) museli lidé topit ve světnicích. Často také
pršelo. Lidé nepamatují takové počasí. Téhož roku na svatého Prokopa (4.
července) přišla velká voda. Obilí se nemohla sekat a vzrostlo. V Praze byly
rvačky o chléb. Téhož roku skoro celé léto a podzim bylo tak mokro, že se zničila
všechna úroda. Po těch deštích přišel na sv. Martina (11. listopadu) ukrutný
mráz. V tomto roce se střídaly povodně, déšť a vichřice, ani nejstarší pamětníci
prý takové počasí nepamatovali.
Také za vlády krále Václava IV. (vládl v letech 1378-1419) bylo v Čechách
velice proměnlivé počasí: v prosinci kvetly růže, aby o rok později udeřila tak
krutá zima, že ptáci padali v letu zmrzlí k zemi. V roce 1393 bylo tak ukrutné
sucho, že v Praze mohli lidé přecházet řeku na všech místech a voda byla zelená
jako tráva. V roce 1402 se na obloze objevila mimořádně velká kometa. Roku
1412 „strhl se v pátek na svatou Kateřinu (25. listopadu) veliký vichr, jakého
nikdo nepamatoval a jaký nezažil ani žádný současník“. 7. června 1415 bylo
nebývale dlouhé zatmění slunce.
Podle jedné méně známé teorie, právě tyto a podobné rozmary přírody
byly jedním z důvodů bouří a nepokojů, které za Václavova života vznikaly a
které později vyústily do bouří husitských. Lidé totiž tehdá považovali rozmary
přírody za trest, který na svět sesílal Bůh za hříšný život „lidského plémě“,
v Čechách pak hlavně také kléru (kněží).
Jak je vidět, co bylo, opakuje se zase, jen v trochu jiné formě. Podmínky
jsou jiné, podstata zůstává stejná. Ve středověku jako dnes.
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ZE STARÝCH DOMAŽLIC

Kdo to má těžší?
Známý domažlický lékař a známý domažlický veterinář se jednou
v hospodě přeli, kdo z nich má obtížnější a tím i odpovědnější povolání. Lékař
stál na tom, že lidský život má neporovnatelně větší cenu, že chybná diagnóza
může uškodit nejen pacientovi, ale i rodině a okolí. Zvěrolékař zase poukazoval
na to, že němá tvář neumí říct, co ji bolí, že veterinář musí sám poznat druh
onemocnění a jeho práce je tedy tím těžší. Přeli se, přeli, ale nedohodli.
Po nějakém čase veterinář onemocněl, nicméně ani za nic nechtěl, aby
přišel jeho přítel lékař. Stav nemocného se ale nelepšil, a tak jeho manželka
pozvala lékaře sama. Když veterinář viděl přítele lékaře přicházet, pomyslil si:
počkej, já ti ukážu, čí povolání je obtížnější! Na lékařovy dotazy neodpovídal,
obracel se ke zdi, jen občas po zvířecím způsobu zabučel. Marně jej přítel prosil,
aby nechal žertování, když mu není dobře. Nemocný na to jen znovu zabučel. To
lékaře rozezlilo, sebral svoje věci a odcházel. Na otázku přítelovy manželky, co
tedy s pacientem, zavolal mezi dveřmi: „Zabít a zakopat“.
(Z domažlických historek Josefa Chloupka)

Poznámka kronikářky: Historka se samozřejmě neutajila a věta „Zabít a
zakopat“ se na dlouhá léta stala okřídleným domažlickým rčením. Předávala se
z generace na generaci a možná ji v některých rodinách starousedlíků používají
dodnes.
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Dětský bazén předán dětem
Potraviny zdražují
Akce lékařů
Zabíjačka
Exekutoři už i u nás
Přednáška v galerii
Dětský karneval
Divadla a koncerty
Loutkové divadlo Domažlice

103
103
103
103
104
104
104
105
105
106
106
106
107
107
107
107

ÚNOR
Soužití s velkými šelmami
Prezentace města v Schönsee
ŠIBŘINKY
Lyžařský přejezd hranice
Nezaměstnanost
Pošumavský věneček v Praze
Přednáška v galerii
Dětský karneval
Tematické turistické vycházky
Rybářský bál
Divadla a koncerty
Loutkové divadlo Domažlice

108
108
109
109
109
109
110
110
110
110
110
111

BŘEZEN
Poděkování občanům
Začínají středeční trhy
Výstava v Galerii bratří Špillarů
Přednášky environmentálního centra
Ples policie
Autorské čtení Josefa Hrubého
Křížem krážem Austrálií
Představení knihy L. Flieglové v Klatovech
13. chodský bál
Ples hokejistů

112
112
112
112
113
113
113
114
114
115
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Turisté uvítali jaro
Chodské kroje
přednáška v galerii
Nízkoprahové komunitní centrum Střelnice
Velkoplošná chráněná území
Výjezdní zasedání rady Plzeňského kraje
Divadla a koncerty
Loutkové divadlo Domažlice

115
115
117
117
118
118
118
119

DUBEN
Pyžamový bál
Zajíčata v betonárně
Sněm TOP 09
Odemykání České studánky
Křest CD kapely LOUTKY
Lenochod
Osmdesátiny Antonína Konrádyho
Literární přednáška
Taneční akademie
Čistá Berounka
Spor o předzahrádky
Vitráž s domažlickými motivy
Práce v Německu
Odbahnění babylonského rybníka
Výstavba Na Bábě
Byty na Kavkaze nejdou na odbyt
Běh Škarmanem
Divadla a koncerty

120
120
121
121
122
122
122
123
123
123
124
126
126
126
127
127
128
128

KVĚTEN
Májová vycházka rodičů s dětmi
20. výročí vzniku Svazu PTP ČR
Oslavy osvobození
Svátek hasičů
Odcházení
Fotbalový turnaj měst
Hokejbal na zimním stadionu
Výstava v Galerii bratří Špillarů
Dokončena další část cyklostezky Regensburg – Praha
Pokus obejmout historické opevnění města
Kino Čakan
Prezentace knihy o Šumavě v galerii
Noc kostelů
Návštěva z Číny
Pohřební kočár v expozici muzea
Projekt CamelNET

130
130
130
131
131
132
132
132
132
133
134
134
134
135
136
136
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Zemřel Miroslav Soukup
Modelové železniční muzeum
Divadla a koncerty

136
137
137

ČERVEN
Slovo starosty
Město dětem
Návštěva z Ludres
Koncert partnerských měst
Nová příhraniční autobusová linka
Den lesa
Aquadukt se vrátil na své místo
Náklaďák v Zubřině
Zemřel František Kumpera
Výstava v Galerii bratří Špillarů
Kulturní léto 2011
Jak je to s místními názvy
Divadla a koncerty
Hudba na náměstí
Hudba v klášteře
Hudba pod hradem
Přivítejte prázdniny aneb …

139
139
140
140
141
141
142
142
143
143
143
144
146
146
146
146
146

ČERVENEC
Kamenosochařské sympozium TUSTA LAPIDEA
Hudba pod hradem
Bohemia JAZZ FEST 2011
V Domažlicích točili filmaři
Výlet k pramenům Vltavy
Policie odložila kauzu Tereziánských kasáren
Kniha o pionýrech
7. setkání turistů na Čerchově
Divadla a koncerty
Hudba na náměstí
Hudba v klášteře
Hudba v kostele

147
149
149
149
150
150
150
151
151
151
151
152

SRPEN
Chodské slavnosti – Vavřinecká pouť
Krátce z 57. ročníku Chodských slavností
580 let od slavné husitské bitvy u Domažlic
Skončila rekonstrukce Zelenovských rybníků
Ohlasy šluknovských událostí
Zemřela Jana Doubková
Divadla a koncerty
Koncerty 5. letních klarinetových kurzů Ludmily Peterkové

153
157
161
162
162
163
164
164
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Koncert v letním kině
Letní filmový festival LETŇÁK 2011
Hudba na náměstí
Hudba v klášteře

164
164
164
165

ZÁŘÍ
Ekonomika zpomaluje
Výstava v Galerii bratří Špillarů
Václav Sika: Jinde a jinak
Výstava Strom v betonu
Rozšíření sběru odpadů
Vzpomínková pěší pouť
Přednáška v galerii
Domažlický kulturovar č. 2
Svatováclavská jízda koní
Napadení řidiče autobusu
Toulky zlatem podzimu
Divadla a koncerty

166
167
167
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167
168
168
168
169
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ŘÍJEN
Koncert Čerchovanu
Pamětní medaile Václavu Cibulkovi
Fáma s „nepřizpůsobivými občany“
Nový azylový dům
Sebevražda čtrnáctileté dívky
Majetkoprávní vztahy na Čerchově dosud nevyřešeny
Přednáška v galerii
Zemřel Jiří Regal
Nový most v Bartoškově ulici
Domažlice na výstavě cestovního ruchu v Plzni
Divadla a koncerty

172
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172
174
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176
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Výstava v Galerii bratří Špillarů
Výstava v muzeu
Divadelní bál
Zamykání České studánky
Havárie šéfky okresních státních zástupců
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Furth volil starostu
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Příspěvek fotbalistům
Loutkové divadlo zahájilo sezónu
Začíná advent
Rozsvícení vánočního stromu
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180
180
181
181
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182
182
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Divadla a koncerty
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PROSINEC
Vánoční přání starosty města
Další růst cen potravin
Výstava výtvarného oboru ZUŠ
Dvě výstavy v Chodském hradě
Mikuláš
Přednáška v galerii
Nová hasičská stříkačka
Sokolská akademie
Vánoční zpívání koled s Českým rozhlasem Plzeň
Zemřela Iva Kumperová
Šéfka domažlických státních zástupců se vzdala funkce
Inzertní periodika
Zemřel Václav Havel
Dopis Dagmar Havlové starostovi města
Dodatečné povolení stavby Kauflandu
Vánoční zabíjačka
Kácení stromů na sídlišti Palackého
Seniorský klub Sokola
Dopravní nehoda
Psí útulek
Betlémské světlo
Divadla a koncerty
Hudba u stromečku
Hudba v kostele
Loutkové divadlo Domažlice

185
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SEZNAM PŘÍLOH KRONIKÁŘSKÉHO ZÁPISU ZA ROK
2011
PŘÍLOHA Č. 1
1. 3. až 13. zasedání městského zastupitelstva, včetně usnesení (11 zápisů)
2. Závěrečný účet Města Domažlice za rok 2011

PŘÍLOHA Č. 2
DOMAŽLICKÝ ZPRAVODAJ 2011, č. 1 – 12/2011 (12 čísel)

PŘÍLOHA Č. 3
1) Matriční zpráva za rok 2011
2) Statistika občanů města Domažlic k 31. 12. 2011
3) Sčítání lidu, domů a bytů – skládačka + informace o kontaktních
osobách a místech
4) Jednota Orla
MĚSTSKÁ SPRÁVA A ZAŘÍZENÍ
5) Počty zaměstnanců jednotlivých odborů MěÚ
6) Svaz dobrovolných hasičů Domažlice
7) Domažlická správa nemovitostí
8) DTS Domažlice
9) Jeselské zařízení
10) Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb + REHA centrum
11) 11. Městské kulturní středisko soupis - akcí 2011 + kino Čakan
12) Muzeum Chodska – přehled výstav 2011
13) Hodnocení činnosti Galerie bratří Špillarů
14) Galerie Dorka
POLITICKÉ STRANY, OBČANSKÁ SDRUŽENÍ, SPOLKY
15) Česká strana sociálně demokratická
16) Konfederace politických vězňů Domažlice
17) Oblastní spolek ČČK Domažlic
18) 20. Pionýrská skupina Mír
19) Pionýrská skupina Čtyřlístek
20) Základní organizace Českého svazu chovatelů
21) Český zahrádkářský svaz
22) Český rybářský svaz
23) Český kynologický svaz
24) Občanské sdružení NETWORK EAST - WEST
25) Občanské sdružení STOP PPP
26) HC Domažlice
27) HC HP Sršni Domažlice
28) Judo club Domažlice
29) Atletic club Domažlice
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30) Sportovní klub policie Domažlice
31) Sportovní klub ROKYTA
32) Veteran car club Domažlice
33) Klub českých turistů Domažlice
34) Fotokopie dopisu Dagmar Havlové

PŘÍLOHA Č. 4
ŠKOLSTVÍ
1. Mateřská škola
2. ZŠ Komenského 17 – výroční zpráva + kalendář akcí
3. ZŠ Msgre Staška – Nová škola
4. Základní škola praktická
5. Gymnázium J. Š. Baara
6. Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola –
zpráva o činnosti školy
7. Střední odborné učiliště – výroční zpráva
8. Dům dětí a mládeže DOMINO

PŘÍLOHA Č. 5
OBCHOD, SLUŽBY

Vizitky:
- Kanafas.cz
- svatební salon LINDA
- Meduňka
- el MODA
Plakátky:
- Pédéčko
- Golem & partneři
- nehtové studio
- Pharmaland
- Česká síť
- STEPAN service
- Vrtané studny
- Péřové výrobky
- Farmářské trhy
- pozvánka na zabíjačku
- Meduňka
- Al Capone BAR
- DSP MARKET
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- Chodský veletrh
- Veletržní zpravodaj
- Domažlický servis: leden, únor, duben, květen, červen,
červenec, září, listopad, prosinec – 9 ex.
- Chodský pohled č. 1
PŘÍLOHA Č. 6
SPOLEČENSKÝ ŽIVOT – KULTURA
Pozvánky:
- udělení pamětní medaile Václavu Cibulkovi
- Chodské kroje
- Den se krátí
- Václav Sika: Jinde a jinak
- koncert pěveckých sborů partnerských měst + program koncertu
- pamětní list pro účastníka Vánočního zpívání koled
pozvánky na výstavy v galerii – 6 ks
Skládačky, letáky a brožury
- Diakonie ČCE – nízkoprahové centrum – celkem 6 materiálů
- Katapult
- Hlasoplet
- Chodrock fest 2011
- Modelová železniční show
- Vánoce v Domažlicích 2011
- Kulturní léto 2011
- Rudy Linka trio
- Musica Bohemica – český a německý plakátek
- Vánoční koncert učitelů ZUŠ - český a německý plakátek
- XIX. chodský vánoční koncert
- Domažlice v tradiční vitráži
Výstřižky, plakátky
- Česká fotbalová liga – hráči a činovníci
- Svatováclavská jízda – plakátek
- Velkoplošná chráněná území
Úmrtní oznámení:
Miroslav Soukup
Mgr. František Kumpera
PhDr. Iva Kumperová

PŘÍLOHA Č. 7
Plakáty na akce MKS v roce 2010
- leden: 3 ks
- únor: 4 ks
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-

březen: 6 ks
duben: 8 ks
květen: 5 ks
červen: 10 ks
červenec: 8 ks
srpen: 9 ks
září: 4 ks
říjen: 4ks
listopad: 6 ks
prosinec: 10 ks

PŘÍLOHA Č. 8
- výprodeje
- nabídky
- výkup zlata
- půjčky
- a jiné různé ze schránek domažlických domácností
celkem 26 letáčků
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Prohlášení kronikářky

Tento kronikářský zápis za rok 2011 obsahuje v písemné podobě
237 (slovy dvě stě třicet sedm) číslovaných stran a 2 (slovy dvě)
strany

nečíslované.

V digitalizované

podobě

je

stránkován

průběžně.

V Domažlicích 14. listopadu 2011

PhDr. Věra Závacká
kronikářka
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