KRONIKA MĚSTA
DOMAŽLIC
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Tento kronikářský zápis za rok 2018 je psán oboustranně na papíru formátu
A 4. Má celkem 175 (slovy jedno sto sedmdesát pět) stran, z toho 4 (slovy
čtyři) nečíslované strany, 168 (slovy jedno sto šedesát osm) číslovaných
stran vlastního zápisu a tři strany seznamu příloh.

Schváleno:
Zastupitelstvo města Domažlice na svém 27. zasedání, které se konalo
dne 18. 11. 2020, usnesením č. 761 schválilo kronikářský zápis za rok
2018 dle předloženého návrhu.

Bc. Stanislav Antoš

JUDr. Zdeněk Novák

místostarosta města

starosta města
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I.

OBYVATELSTVO

POHYB OBYVATELSTVA
K 31. 12. 2018 v Domažlicích trvale žilo
Z toho mužů
žen

10 334 (10 430) občanů
4 879 (4 925)
5 455 (5 505)

Město oproti roku předchozímu zaznamenalo úbytek o 96 občanů.
(V závorce pro srovnání rok 2017)

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

3 980 občanů
2 577
2 000
600
964
213

Menší úbytek občanů zaznamenaly všechny městské části s výjimkou čtvrti
Město, kde počet občanů zůstal stejný a Havlovic, kde 9 lidí přibylo.
Počet občanů Domažlic za posledních pět let:
rok:
počet občanů
2014
10 430
2015
10 433
2016
10 420
2017
10 430
2018
10 334
Věkové složení občanů v roce 2018 (ve srovnání s rokem 2017)
Počet mužů a žen do 50 let věku
5 953 (6071)
od 50 do 60 let věku
1 272 (1260)
od 60 do 70 let
1 525 (1565)
od 70 do 80 let
1 040 (983)
od 80 do 90 let
468 (478)

1

od 90 do 100 let
nad 100 let věku

76
0

(73)
0

Nejstaršímu domažlickému muži je 97 let (1 muž)
Nejstarší ženě je 98 let (1 žena)
Průměrný věk Domažličanů je 42,85 let (v loňském roce to bylo 42,55 let)
Srovnání průměrného věku občanů města za posledních pět let:
Rok:
2014
41,96 let
2015
42,11 let
2016
42,47 let
2017
42,55 let
2018
42,85 let
Bývali jsme před léty docela mladé město. Posledním „mladým“ rokem byl rok
2006. V tomto roce byl věkový průměr občanů města 39,62 let. Od té doby se
věkový průměr každoročně posunuje o pár setinek nahoru až k dnešnímu číslu.

Nově narození:
V roce 2018 se narodilo 99 nových občanů města (jejich matky měly trvalý
pobyt v Domažlicích). Z toho bylo 59 chlapců a 40 dívek.
Nejčastější jména dětí narozených v roce 2018
hoši:
dívky:
Jakub
Anna
David
Ema
Dominik
Vojtěch
U chlapeckých jmen zůstávají oblíbená klasická česká jména. U dívek se opět
vrátila na přední místo Anna.
Zemřelí: V roce 2018 zemřelo celkem 116 občanů, kteří měli trvalý pobyt
v Domažlicích.
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Sňatky, rozvody
rok

Sňatky
Rozvody

2014
52
38

2015 2016 2017 2018
66
68
59 61
31
29
34 25

Cizinci, žijící ve městě:
K 31. 12. 2018 bylo na území města hlášeno k pobytu 891 cizinců,
což proti roku předchozímu představuje nárůst o 36 osob.
Jestliže počet občanů města zaznamenal proti předchozímu roku pokles, pak
počet registrovaných cizinců opět o něco vzrostl. Cizinci, kteří se registrují
k pobytu, jsou ovšem, jak se nyní s oblibou říká, pouze špičkou ledovce. Ve
městě se viditelně pohybuje po kratší či delší dobu patrně několik desítek či
stovek cizinců, kteří k pobytu hlášeni vůbec nejsou.

S cizinci měly Domažlice k 31. 12. 2018

11 261 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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II. MĚSTSKÁ SPRÁVA
Zasedání zastupitelstva města
Úvodní část každého zastupitelstva je věnována povinným procedurálním
bodům, kterými jsou: schválení programu jednání, volba návrhové komise a
volba ověřovatelů zápisu. Vlastní jednání zastupitelstva pak zahajují, rovněž
pravidelně při každém zastupitelstvu, zpráva kontrolního výboru o plnění
usnesení zastupitelstva města (ZM), zpráva zástupce rady města o činnosti rady
města (RM) a zápisy z jednání výborů. Dále se zastupitelstvo zabývá převážně
ekonomickými otázkami a majetkoprávními věcmi – pozemkovou držbou,
nemovitostmi, rozpočtovými opatřeními, dotacemi a podobně. V závěru
zastupitelstva v bodě „Různé“ je pak dána možnost zastupitelům i občanům
města vznášet dotazy, připomínky a přání k činnosti městské správy.
Ke každému bodu vlastního jednání probíhá vždy presentace na připraveném
plátně a předkladatel návrhu bod ve stručnosti objasní.

Úplné zápisy ze zasedání jednotlivých zastupitelstev, včetně
usnesení, jsou přílohou tohoto kronikářského zápisu a jsou uloženy
spolu s kronikou. Badatelé v nich mohou najít přesný sled programu
zastupitelstev a podrobnosti o jednotlivých projednávaných
bodech. Některé důležité body jednání lze najít v Kalendáriu vždy
v příslušném měsíci konání zastupitelstva.
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37. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 31. ledna od 16 hodin, malý sál městského kulturního střediska (MKS)
Přítomno 17 členů zastupitelstva
38. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 28. února od 16 hodin, malý sál MKS
Přítomno 19 členů zastupitelstva
39. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 28. března od 16 hodin, malý sál MKS
Přítomno 17 členů zastupitelstva
Z jednání:
Zastupitelstvo v bodě 14 projednalo a schválilo návrh rozpočtu Města
Domažlice na rok 2018.
40. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 25. dubna od 16 hodin, malý sál MKS
Přítomno 18 členů zastupitelstva
41. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 30. května od 16 hodin, malý sál MKS
Přítomno 15 členů zastupitelstva
Z jednání:
Zastupitelstvo projednalo dotace z rozpočtu města na rok 2018 pro oblast
kultura a ostatní zájmová činnost a oblast sociální a dále pro oblast školství,
mládeže a sportu.
V části různé jednalo o zřízení stojanů pro kola v centru města.
42. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 27. června od 16 hodin, malý sál MKS
Přítomno 18 členů zastupitelstva
43. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 29. srpna od 16 hodin, malý sál MKS
Přítomno 14 členů zastupitelstva
44. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 26. září od 16 hodin, malý sál MKS
Přítomno 18 členů zastupitelstva
Z jednání:
Toto jednání zastupitelstva bylo závěrečným jednáním za volební období2014–
2018. V jeho závěru poděkoval starosta města Ing. Miroslav Mach všem
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zastupitelům za práci.
USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA (1. ZASEDÁNÍ)
středa 31. října od 16 hodin, velký sál MKS
Přítomno 21 členů zastupitelstva
V úvodu jednání složili nově zvolení zastupitelé slib členů zastupitelstva města:
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svou funkci
budu vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a
zákony České republiky.“
Zastupitelé pak určili ověřovatele zápisu a schválili navržený program jednání.
Dále zvolili návrhovou a volební komisi a stanovili jednomyslně způsob volby
starosty, místostarosty a členů rady veřejným hlasováním. Těsnou většinou
11:0:10 (přítomno 21 zastupitelů) pak zastupitelé stanovili počet uvolněných
členů zastupitelstva, kterými budou starosta, 1. a 2. místostarosta. Při volbě
starosty, místostarostů a členů rady města nedošlo ke shodě, takže tato volba se
nakonec nekonala. Zastupitelé pak ještě zřídili devítičlenný kontrolní a stejně
tak devítičlenný finanční výbor, a tím jednání zastupitelstva v 16.41 hodin
skončilo.
Město tedy bude prozatím, podle ustanovení zákona o obcích, řídit rada města
z předchozího volebního období.
2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 21. listopadu od 16 hodin, malý sál MKS
Přítomno 20 členů zastupitelstva
Z jednání:
Volba starosty města:
Poměrem hlasů 11:2:6 byl starostou města zvolen kandidát koalice SMPD, KDUČSL a ANO 2011 (za podpory Ing. Jitky Heřmanové ČSSD) JUDr. Zdeněk Novák,
prvním místostarostou byl poměrem hlasů 14:2:4 zvolen Bc. Stanislav Antoš,
druhým místostarostou Ing. Radek Wiesner – poměr hlasů 12:4:4
Dalšími členy rady města byli zvoleni Ing. Jitka Heřmanová, JUDr. Miroslav
Vokáč, Mgr. Kamil Jindřich, Mgr. Ivan Rybár
Zastupitelstvo dále zřídilo podle zákona o obcích jako svoje iniciativní a
kontrolní orgány 4 výbory:
15členný výbor školství, mládeže a sportu
7členný výbor pro kulturu a cestovní ruch
9členný výbor pro spolupráci s partnerskými města
7členný výbor pro věci sociální
Dále pak zastupitelstvo pokračovalo běžným programem.
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3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 19. prosince od 16 hodin, malý sál MKS
Přítomno 21 členů zastupitelstva
Z jednání:
Po projednání běžné agendy zastupitelstvo v bodě 27 zvolilo předsedy a členy
výborů zastupitelstva města.
Podrobný seznam předsedů a členů jednotlivých výborů je uveden v Zápise z 3.
zasedání Zastupitelstva Města Domažlice, který je přílohou tohoto
kronikářského zápisu.

7

III. HOSPODAŘENÍ MĚSTA
Komentář k Závěrečnému účtu města Domažlice za rok 2018
Závěrečný účet obsahuje údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2018,
údaje o hospodaření města a jeho zřízených organizací. Součástí závěrečného
účtu jsou údaje o celkových aktivech a pasivech, přehled o finančním
vypořádání dotací se státním rozpočtem, rozpočtem kraje, přehled o
poskytnutých dotacích a darech z rozpočtu města v roce 2018 a výsledek
přezkoumání hospodaření města za rok 2018, které provedla auditorská firma
HZ Plzeň s.r.o.
Plnění rozpočtu města Domažlice k 31. 12. 2018
Rozpočet města Domažlice na rok 2018 byl schválen zastupitelstvem města
Domažlice dne 28. 03. 2018 s celkovými příjmy ve výši 443.686.190 Kč a výdaji
ve výši 543.686.190 Kč, saldem rozpočtu – 100.000.000 Kč a výší investiční
rezervy 275.986.780 Kč.
Změnami rozpočtu v průběhu roku, na základě rozpočtových opatření,
schvalovaných radou města a zastupitelstvem města, byl schválený rozpočet
upravován.
Skutečné příjmy za rok 2018 dosáhly výše 376.801.130 Kč, což představuje
83,63 % upraveného rozpočtu. Skutečné výdaje za rok 2018 dosáhly výše
357.718.740 Kč, což představuje 64,98 % upraveného rozpočtu. Saldo příjmů a
výdajů za rok 2018 je ve výši + 19.082.390 Kč.
Saldo příjmů a výdajů je výsledkem bankovního plnění rozpočtu z pohledu
finančních toků za příslušné účetní období.
Financování za rok 2018 je ve výši -19.082.390 Kč. Ve financování jsou zahrnuty
splátky úvěru na výstavbu kanalizace v Havlovicích, změna stavu prostředků na
účtech města a operace z peněžních účtů ÚSC.
Příjmy rozpočtu za rok 2018
Skutečné příjmy za rok 2018 dosáhly výše 376.801.130 Kč, což představuje
83,63 % upraveného rozpočtu příjmů.
Daňové příjmy dosáhly v roce 2018 výše 209.529.300 Kč, což představuje
101,50 % upraveného rozpočtu. Daňovými příjmy jsou příjmy ze sdílených daní
od finančního úřadu, příjmy z místních poplatků, správní poplatky a daň z
nemovitých věcí. Sdílené daně, zasílané finančním úřadem dosáhly v roce 2018
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výše 158.675.970 Kč, což ve srovnání s rokem 2017 představuje nárůst příjmů o
14,3 %. Meziročně došlo k nárůstu příjmu DPH o 21 % (zvýšení o 13.758.220
Kč), k růstu příjmů daně z příjmů fyzických osob placená plátci (závislá činnost)
o 16,2 % (zvýšení o 5.810.190 Kč).
Nedaňové příjmy dosáhly v roce 2018 výše 58.767.150 Kč, což představuje
63,93 % upraveného rozpočtu. Nedaňovými příjmy se rozumí zejména příjmy z
pronájmu nemovitostí, pronájmu pozemků, příjmy z uložených sankcí, příjmy z
poskytování služeb. V nedaňových příjmech se v roce 2018 projevily příjmy z
pronájmu pozemků ve výši 12.754.609 Kč, z pronájmu nemovitostí ve výši
32.643.063 Kč, přijaté sankční platby ve výši 4.633.610 Kč, příjem za
separovaný odpad ve výši 1.543.958 Kč.
Kapitálové příjmy dosáhly v roce 2018 výše 27.552.380 Kč. Ve výši kapitálových
příjmů jsou zahrnuty zejména příjmy z prodeje pozemků ve výši 4.841.970 Kč,
příjmy z prodeje obytná zóna Na Bábě ve výši 1.577.450 Kč, obytná zóna v
Havlovicích ve výši 6.420.700 Kč, obytná zóna ul. Vrbova ve výši 9.811.600 Kč. V
kapitálových příjmech je zařazen příjem z prodeje akcií společnosti UNIPETROL
(nucený odkup) ve výši 469.900 Kč.
Přijaté transfery (dotace) celkem dosáhly v roce 2018 výše 80.952.300 Kč, z
toho neinvestiční dotace byly ve výši 69.190.480 Kč, investiční dotace byly ve
výši 11.761.820 Kč.
Dotace na investice zahrnují zejména dotaci ministerstva životního prostředí na
zateplení objektu penzionu Baldovská ul. ve výši 1.772.890 Kč, zateplení
objektu sportovní haly ve výši 2.034.070 Kč, na akci vodní nádrže Na Cvičáku ve
výši 6.786.920 Kč.
Z neinvestičních dotací je významnou položkou dotace ze státního rozpočtu –
souhrnný vztah k rozpočtům obcí (příspěvek na financování státní správy) ve
výši 25.771.700 Kč. Dalšími dotacemi jsou zejména dotace ze státního rozpočtu
na zajištění činností v oblasti sociálně právní ochrany dětí ve výši 4.851.000 Kč,
příspěvek na výkon sociální práce ve výši 1.051.450 Kč, dotace PK na
financování regionálních funkcí knihoven ve výši 1.232.710 Kč. Dále je zde
zařazena dotace na úhradu nákladů spojených s volbami senátu a
zastupitelstev obcí ve výši 555.000 Kč a dotace na úhradu výdajů spojených s
volbou prezidenta ve výši 270.360 Kč, financování sociálních služeb pro
příspěvkovou organizaci Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb –
domov pro seniory ve výši 22.312.160 Kč, dotace ministerstva kultury na
opravy památek v MPR ve výši 400.000 Kč. Dále dotace MPSV na financování
provozu dětské skupiny Sluníčko ve výši 2.211.000 Kč, dotace MŠMT na projekt
šablony ZŠ Komenského 17 (881.370 Kč), ZŠ a MŠ Msgre B. Staška (664.220 Kč),
DDM Domino (940.160 Kč). Do neinvestičních dotací jsou dále zařazovány
neinvestiční příspěvky od obcí ve výši 249.000 Kč (veřejnoprávní smlouvy),
převod z hospodářské činnosti do rozpočtu ve výši 6.014.570 Kč.
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Výdaje rozpočtu za rok 2018
Skutečné výdaje rozpočtu dosáhly v roce 2018 výše 357.718.740 Kč, v tom
kapitálové výdaje byly ve výši 117.526.780 Kč, běžné výdaje 240.191.960 Kč.
Běžné výdaje zahrnují financování provozu zřízených organizací města a
organizačních složek, poskytování dotací z rozpočtu města, financování správy
městského úřadu, financování oprav místních komunikací, financování
dopravní obslužnosti, veřejného osvětlení, výdaje na sběr a svoz nebezpečných
odpadů, pojištění majetku města. Ve výši běžných výdajů se projevuje způsob
účtování DPH dle rozpočtové skladby, a to tak, že příjem odpočtu DPH
nezvyšuje příjmy, ale snižuje běžné výdaje bez ohledu na to, zda se jedná o
odpočet z investičních výdajů nebo běžných. Podrobné údaje o běžných
výdajích rozpočtu města jsou uvedeny v přiložených tabulkách.
Kapitálové výdaje rozpočtu zahrnují financování investičních akcí. V upraveném
rozpočtu kapitálových výdajů je zařazena rekonstrukce plaveckého bazénu ve
výši 71.276.180 Kč, skutečnost je 39.395.390 Kč. Dále je v upraveném rozpočtu
zahrnuta rekonstrukce pivovaru na kulturní centrum v celkové výši 72.286.150
Kč, skutečnost je 19.877.570 Kč. Skutečná výše kapitálových výdajů je ovlivněna
realizací investičních akcí města, a to kromě výše uvedených zejména: zateplení
objektu sportovní haly ve výši 7.875.040 Kč, rekonstrukce sportovní haly ve výši
6.491.150 Kč, vodní nádrže Na cvičáku ve výši 7.403.520 Kč, obytná zóna
Vrbova ve výši 6.142.000 Kč.
Peněžní fondy města
Město zřizuje tyto peněžní fondy – stav finančních prostředků k 31. 12. 2018
Fond oprav vodárenské infrastruktury 6.078.919,68 Kč
Fond rozvoje bydlení – KB fond zrušen* 171.195,93 Kč
Sociální fond 600.560,93 Kč
Fond pro obnovu a rozvoj bydlení - 22.334.508,63 Kč
Fond Sluníčko 706.771,76 Kč
*z fondu rozvoje bydlení byly poskytovány půjčky občanům města
Zůstatek finančních prostředků města
K 31. 12. 2018 je zůstatek finančních prostředků města celkem 130.591.896 Kč
(zůstatek k 1. 1. 2018 ve výši 118.659.906 Kč).
Účetní výkazy města Domažlice k 31. 12. 2018
Rozvaha k 31.12. 2018
Celková hodnota aktiv a pasiv k 1. 1. 2018
Celková hodnota aktiv a pasiv k 31. 12. 2018

3.334.763.019 Kč
3.529.025.063 Kč

Výkaz zisku a ztráty k 31.12. 2018
Výsledek hospodaření města dle výkazu zisku a ztráty je zisk ve výši
77.425.209,17 Kč,
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v tom v hlavní činnosti zisk ve výši 65.663.656,29 Kč, v hospodářské činnosti
zisk ve výši
11.761.552,88 Kč. Hospodářská činnost města je součástí rozpočtu města a
zahrnuje správu bytů a nebytových prostor.
Přijaté a dosud nesplacené úvěry
V roce 2018 byl městem přijat dlouhodobý úvěr od ČSOB a.s. ve výši
100.000.000 Kč na financování rekonstrukce a modernizace plaveckého bazénu
a do hospodářské činnosti úvěr od Komerční banky a.s. ve výši 70.000.000 Kč
na financování revitalizace bytových domů. Úvěr na financování rekonstrukce
plaveckého bazénu nebyl v roce 2018 čerpán, úvěr na financování revitalizace
bytových domů byl čerpán ve výši 46.648.712 Kč. Dle účetních postupů se v
hospodářské činnosti neúčtuje o rozpočtové skladbě.
Město v roce 2018 splácelo:
- úvěr od České spořitelny na financování akce Havlovice – kanalizace (úvěr ve
výši 15.358.000 Kč, výše ročních splátek 1.706.448 Kč). Tento úvěr bude
splácen do 12/2019, úroky z tohoto úvěru jsou hrazeny z dotace, poskytnuté
ministerstvem zemědělství. Zůstatek úvěru k 31. 12. 2018 je 1.706.420 Kč
- kontokorentní úvěr k účtu v ČSOB a k účtu, vedeného Komerční bankou k 31.
12. 2018 nebyl čerpán.
Finanční vypořádání přijatých dotací
Přehled všech dotací, které město obdrželo ze státního rozpočtu nebo z
rozpočtu Plzeňského kraje a které podléhají finančnímu vypořádání, je uveden
v přiložených tabulkách.
Finanční příspěvky a dary poskytnuté z rozpočtu
V roce 2018 byly z rozpočtu města poskytnuty neinvestiční příspěvky v celkové
výši 12.310.700 Kč, z toho největší položku tvoří dotace neziskovým
organizacím ve výši
10.890.280 Kč.
Hospodaření organizací zřízených nebo založených městem
Výsledek hospodaření organizací zřízených nebo založených městem Domažlice
– příspěvkových organizací a obchodních společností je uveden v přiložených
tabulkách.
Přezkoumání hospodaření města za rok 2018
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:
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Při přezkoumání hospodaření územního celku města Domažlice za rok 2018
jsme nezjistili chyby a nedostatky.
Dle § 10 odst. 2 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření
územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění
nebyla zjištěna žádná rizika, která by měla negativní dopad na hospodaření
územního celku města Domažlice v budoucnosti.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Domažlice je součástí
závěrečného účtu.
V Domažlicích dne 20. 5. 2019
Ing. Alena Kučerová, vedoucí finančního odboru
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IV. MĚSTSKÁ ZAŘÍZENÍ

Městská policie Domažlice
Název organizace: Městská policie Domažlice (MP)
Počet zaměstnanců:
20 zaměstnanců
z toho strážníků:
15
Počet domažlických zaměstnanců: 10
Velitel: Mgr. Petr Kubal
Zástupce velitele: Radovan Plšek Dis
Městská policie Domažlice během roku 2018 v rámci své působnosti
řešila přes 3.220 přestupků, z toho největší podíl měly přestupky fyzických osob
v silniční dopravě, následovaly je přestupky proti veřejnému pořádku.
Strážníci městské policie se opět zaměřili i na prevenci kriminality. I
v tomto roce pokračoval projekt AJAX, který je zaměřen na děti předškolního
věku a žáky 1. stupně základních škol. Preventistka městské policie uskutečnila
během roku 2018 celkem 16 besed pro předškolní děti v mateřských školách a
21 besed s žáky 3. a 4. tříd základních škol. Žáci rovněž navštívili i služebnu
městské policie, kde se v rámci sedmi exkurzí seznámili s činností strážníků,
s jejich výstrojí a výzbrojí, a s kamerovým systémem.
Městská policie se 30.května 2018 zúčastnila Dne dětí, který netradičně
pořádala Domažlická nemocnice v nemocničním parku, kde zábavnou formou
přiblížila přítomným svoji činnost.
Strážníci byli i v roce 2018 zapojeni do projektu „Na kole jen s přilbou",
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v jehož rámci cyklisty informovali o nutnosti i o benefitech nošení cyklistických
přileb, o povinné výbavě jízdních kol a nošení doplňků z reflexních materiálů,
které přispívají k bezpečné jízdě na pozemní komunikaci.
Městská policie v roce 2018 opětovně pořádala oblíbenou Domažlickou
senior akademii. V rámci tohoto preventivního projektu, zaměřeného na
vzdělávání seniorů, se uskutečnilo celkem 12 přednáškových bloků s
různorodou tématikou, třináctým blokem pak byl projekt slavnostně ukončen,
kdy nejaktívnější senioři získali preventivně – propagační předměty. Domažlická
senior akademie se konala pravidelně ve čtvrtek od 16:00 hod. v zasedací
místnosti Městského úřadu Domažlice, výjimkou byly přednášky Policie ČR,
které se konaly v kině Čakan v Domažlicích. Do projektu se zapsalo celkem 75
seniorů, účast v projektu byla dobrovolná a senioři si mohli sami zvolit, kterých
přednášek se zúčastní. Průměrná návštěvnost na jedné přednášce byla 43
posluchačů.
termín – vždy
čtvrtek

název přednášky

1.11. 2018

Přivítání všech účastníků

8.11. 2018
15.11. 2018
22.11. 2018

Senior
právu
– základy
práva
pro seniory
(1. část)
Na skokv do
historie
regionu
s Josefem
Nejdlem
Senior v právu – základy práva pro seniory (2. část)
Policie ČR – ukázka výcviku a práce policistů

29.11. 2018
6.12. 2018
13.12. 2018
20.12. 2018
3.1.2019
10.1. 2019
17.1. 2019
24.1.2019
31.1.2019

Policie ČR – ukázka práce psovodů
Senior v kondici – zdravá strava
Senior v dopravě – řidič, chodec a cyklista
Na skok do historie regionu s Josefem Nejdlem
Základy první pomoci – úvod do problematiky (1. část)
Základy první pomoci – praktické ukázky (2. část)
Sebeobrana pro seniory s Waldou Janečkem (1. část)
Sebeobrana pro seniory s Waldou Janečkem (2. část)
Slavnostní ukončení Domažlické senior akademie

Městský dohledový kamerový systém (MDKS)
V roce 2018 došlo k obnově MDKS, dvě kamery byly vyměněny za nový,
modernější typ kamer. Na území města Domažlic je rozmístěno 33 kamer.

14

DTS Domažlice, příspěvková organizace
(Domažlické technické služby)

se sídlem Chrastavická 170, 344 01 Domažlice
vznikla dne 1.6.2007
zřizovatelem je Město Domažlice, nám. Míru 1.
ředitel: Bc. Jaroslav Zavadil
Předmětem činnosti DTS je vše, co se týká čistoty města, údržby a úklidu
veřejných prostranství a jejich vybavení, pokud je v majetku zřizovatele:
opravy a údržba chodníků, komunikací, mostů, parkovišť, cyklostezek a
ostatního veřejného prostranství, čištění a úklid chodníků, komunikací,
parkovišť, cyklostezek, jejich zimní údržba, dále opravy a údržba svislého a
vodorovného dopravního značení na komunikacích, chodnících, cyklostezkách,
opravy a údržba mobiliáře v majetku zřizovatele (zejména dětská hřiště,
pískoviště, lavičky, autobusové zastávky, odpadkové koše), údržba kašen,
vodotrysků, pítek a veřejných studní, opravy a údržba světelné signalizace,
parkovacích automatů, veřejného osvětlení, údržba veřejné zeleně (sekání
trávy, údržba stromové zeleně, pěstování a výsadba zeleně , apod.)
Technické služby zajišťují vánoční výzdobu města, provozují domažlický
hřbitov, zajišťují mobilní WC na akce pořádané nebo spolupořádané
zřizovatelem (trhy, kulturní a sportovní akce apod.) Jejich důležitým úkolem je
také sběr a svoz komunálních odpadů pro zřizovatele, pro občany s trvalým
pobytem na území města Domažlice a pro občany vlastnící ve městě Domažlice
stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci.
V roce 2018 DTS dále vylepšovaly svůj strojový park a vybavení.
Nakoupily odpruženou sněhovou radlici Agrometall za 43.940 Kč, válečkový
sypač Agrometall za 89.659 Kč, sanitární kontejner 20' za 182.322 Kč a kolový
traktor Same Solaris 35 DT za 738.301 Kč.
VDTS p. o. pracovalo v tomto roce 50 průměrných fyzických pracovníků.
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Organizace poskytuje zaměstnání pracovníkům, kteří pracují v rámci
veřejně prospěšných prací. Jednalo se o 3 pracovníky, kteří pracují při úklidu a
čištění města, na které dostává DTS příspěvek z Úřadu práce.

Domažlické městské lesy spol. s. r. o.
Vedení:
Ing. Jan Benda - jednatel
Ing. Josef Forst – ekonom
Radek Forst, odbytář
Ludmila Kunešová, mzdová účetní
Marta Matějusová, administrativní pracovnice

Miroslav Anderle, městský hajný, hájenský úsek Dmout
Josef Forst, městský hajný, hájenský úsek Pasečnice, pověřený rybářstvím
Václav Fišr, městský hajný, hájenský úsek Jámy
Jan Skala, městský hajný, hájenský úsek Bystřice
Martin Semecký, městský hajný, hájenský úsek Čerchov
Počet zaměstnanců: 20 v pracovním poměru, 26 živnostníků, 33 brigádníků
Během roku odešel na vlastní žádost výrobní technik p. Josef Černý. Jeho místo
zůstalo neobsazeno.
Předmět činnosti:

Správa a hospodaření na městském lesním a rybničním
hospodářství
Výkon práva myslivosti
Hospodaření na zemědělské půdě, podpora
mimoprodukčních funkcí lesa, zejména rekreačních a
sportovních

V lesích hospodaří městské lesy ve čtvrtém roce platnosti lesního
hospodářského plánu s platností od r. 2015 do roku 2024. Hlavním
problémem byl prudký nárůst kůrovcové kalamity, nutnost jejího
přednostního zpracování a příprava zahlazení jejích následků včasným
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zalesněním vhodnými dřevinami. Kůrovcem jsou postiženy smrkové porosty
v celé střední Evropě. Jen v ČR bylo zpracováno 12 milionů3 dřeva a dalších 6
milionů3 není ještě zpracováno. Pesimistické odhady hovoří o 50 milionech
m3 v roce 2019. Je to největší katastrofa v našich lesích od dob Marie Terezie.
Na městském lesním majetku bylo zpracováno v r. 2018 30 tisíc m3
kůrovcového dřeva.
Rok 2019 bude pro všechny lesníky velmi náročný.

SH ČMS– Sbor
dobrovolných hasičů Domažlice
Břetislavova 243, Domažlice
Velitel výjezdové jednotky – Martin Jurčo
Starosta: Luboš Mleziva
Velitel SDH: Martin Jurčo
Sbor měl ke konci tohoto roku 119 členů.
V rámci sboru působí také družstvo předškolních dětí SOPTÍCI, družstvo
mladých hasičů a sportovní mužstva žen, mužů a veteránů.
Sbor disponuje:
cisternovou automobilovou stříkačkou Tatra8i5, dopravním automobilem
Iveco, velitelským automobilem Škoda, evakuačním autobusem Karosa, terénní
čtyřkolkou ArticCat
V tomto roce byli domažličtí hasiči povoláni k celkem 21 událostem. Šlo
převážně o různé druhy požárů – v obytných prostorách, v přírodě a o jiné
události – odstraňování padlých stromů, likvidace zaplavených sklepů
rodinných domů v Draženově a podobně.
Domažličtí hasiči se aktivně účastní i při zajišťování požární bezpečnosti
při různých veřejných akcích ve městě. Zabezpečovali asistenci u ohňostroje na
náměstí 1. ledna, asistenci při ohňostroji na Hrádku, o Chodských slavnostech
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zajišťovali požární hlídky na 24 kulturních akcích ve městě a požární dozor na
Chodrockfestu.
Pravidelně každý rok vztyčují na domažlickém náměstí u kašny májku.
O dvou stěžejních letošních akcích domažlických hasičů – výstup na věž
a Mistrovství TFA, jehož byli spolupořadateli, viz Kalendárium.
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Městská kulturní zařízení
MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO (MKS) V DOMAŽLICÍCH
příspěvková organizace
Adresa: Náměstí Míru 51, 344 01 Domažlic
ředitel: Mgr. Kamil Jindřich
počet zaměstnanců: 13 osob
Předmět činnosti: Pořádání koncertů, divadelních
a filmových představení, kurzů, přednášek, výstav
a jiných uměleckých akcí
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Zájemcům o podrobné přehledy akcí MKS a kina ČAKAN v jednotlivých měsících
roku doporučuji prolistovat měsíčník Domažlický zpravodaj, ročník 40, kde tato
data najdou. Zpravodaj je přílohou tohoto zápisu.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA BOŽENY NĚMCOVÉ (MěKBN) DOMAŽLICE
Boženy Němcové 118
Ředitelka Bc. Lenka Schirová
Právní forma: Příspěvková organizace obce
dle zákona č. 250/2000 Sb.
Zřizovatel: Město Domažlice
Počet zaměstnanců knihovny k 31. 12. 2018: 10,75
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V. ŠKOLSTVÍ
MATEŘSKÁ ŠKOLA DOMAŽLICE (MŠ), ZAHRADNÍ 471
Příspěvková organizace
Ředitelka Mgr. Lenka Žáková
Zřizovatel: Město Domažlice

Mateřská škola Domažlice, příspěvková organizace
Počet dětí: 252 od září 2018
Kapacita:262 dětí
Počet pedagogických pracovníků: 23 učitelek, 4 asistentky pedagoga
Počet provozních zaměstnanců: 12

Mateřská škola Domažlice, příspěvková organizace, slučuje od 1. 1.2018
tři odloučená pracoviště, přičemž kmenovou mateřskou školou je mateřská
škola Zahradní 471. V této mateřské škole sídlí ředitelství. Mateřská škola má
kapacitu 79 dětí a 4 třídy. Ředitelkou Mateřské školy Domažlice, příspěvkové
organizace, je Mgr. Lenka Žáková.

Odloučená pracoviště:
MŠ Poděbradova 53: kapacita 99 dětí - 4 třídy, zástupkyně ředitelky pro
odloučené pracoviště Jana Gramanová
MŠ Michlova 565: kapacita 84 dětí - 3 třídy, zástupkyně ředitelky pro
odloučené pracoviště Anna Svobodová
Mateřská škola Domažlice, příspěvková organizace, má celkem 10
běžných tříd a jednu speciální třídu MŠ Zahradní 471 Do této třídy je
bezbariérový přístup a ve školním roce 2017/2018 se naplnila do počtu 7 dětí
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se speciálními vzdělávacími potřebami. Od září 2018 navštěvuje tuto třídu 6
dětí. V rámci společného vzdělávání jsou v mateřských školách vzdělávány další
děti se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných třídách, a to v mateřské
škole Zahradní a Poděbradova.
V průběhu školního roku se děti všech mateřských škol účastnily akcí
pořádaných jednotlivými školami i jinými organizátory. Děti navštívily několik
divadelních představení konaných v MKS i v mateřských školách, výstav v
Muzeu Chodska, navštívily Městskou knihovnu Boženy Němcové. Mateřské
školy spolupracují s DDM Domino, kde pravidelně probíhají keramické dílny pro
děti z mateřských škol. Mateřské školy spolupracují také s policii ČR v rámci
preventivních besed pro děti předškolního věku. Každoročně školy spolupracuji
s hasiči při návštěvách hasičské zbrojnice v Domažlicích. Do mateřských škol
jezdí pravidelně či jednorázově divadelní herci, lektorky jógy či první pomoci i
canisterapeutický pes Arčík. Dětí z mateřských škol také pravidelně navštěvují
sportovní halu a od září 2018 i sokolovnu v Domažlicích.
Jako každý rok probíhal na přelomu května a června již 10. baseballový
turnaj, kterého se účastnily týmy ze všech mateřských škol v Domažlicích,
Závěrečná utkáni se uskutečnila na baseballovém hřišti, kde má základnu Wolfs
Domažlice, z. s. Zúčastnili se ho rodiče dětí a tehdejší místostarosta, současný
starosta města, JUDr. Zdeněk Novák. Baseballový turnaj vyhrál tým dětí z MŠ
Zahradní.
Každá mateřská škola uskutečnila pro děti program ke Dni dětí či školní
výlet (např. návštěvu plzeňské ZOO nebo Újezda nade Mží, kde se děti na farmě
dozvěděly vše o pečení chleba). Ve všech mateřských školách proběhla akce
,,Loučení s předškoláky", někde formou hudebního a divadelního představení,
někde formou her a soutěží či pasování školáků členy klubu historických
šermířů.
Jako každý rok probíhaly v jednotlivých mateřských školách v rámci
spolupráce s rodiči vánoční besídky či besídky ke Dni matek a další setkávání
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rodičů (výtvarné dílny, schůzky pro rodiče, přednášky na téma školní zralost
apod.).
Mateřská škola v Poděbradově ulici se zapojila do projektu Celé Česko
čte dětem, díky němuž se posílila spolupráce s rodiči či prarodiči dětí. Současně
mateřská škola navštěvuje Knihovnu B. Němcové, čímž podporuje rozvoj
předčtenářské gramotnosti.
Při MŠ Zahradní pracují Soptíci – přípravka mladých hasičů pod SDH
Domažlice, Členy Soptíků jsou děti převážně ze třídy Čmeláků, které jsou
vedeny svými učitelkami. Soptíci se během roku 2018 zúčastnili několika akcí:
Zimního setkání mladých hasičů či Dne dětí v domažlické nemocnici, kde
předvedli své praktické dovednosti. Také se zúčastnili několika setkání (Břehy,
Klimkovice) a průvodu městem, který se uskutečnil v rámci oslav sv. Floriána.
V mateřských školách probíhá pravidelně i screening předškolních dětí a
vyšetření školní zralosti pro děti předškolního věku. Tato vyšetření prováděly
jako každoročně speciální pedagožky z PPP Domažlice. Proběhla v prostorách
mateřských škol, stejně tak jako vyšetření zraku dětí.
Od října 2018 zahájila MŠ Domažlice doplňkovou činnost. Školní jídelna
v MŠ Michlova začala poskytovat celodenní stravování dětem a zaměstnancům
Dětské skupiny Sluníčko sídlící v přilehlé budově.
V mateřských školách probíhaly v průběhu školního roku personální
změny, rekonstrukce prostor, běžné provozní opravy a nákup nového vybavení
a pomůcek.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO 17
Příspěvková organizace
Ředitel školy Mgr. Ivan Rybár
Zřizovatel: Město Domažlice
Školní rok 2017/2018
Počet žáků: 920
Počet tříd: 36
Počet zaměstnanců celkem: 102/92
z toho pedagogických:
71/63
Počet dětí u zápisu
Počet žáků vycházejících z 9. tříd:
z toho odešlo
do gymnázia:
do SOŠ a SOU s maturitou:
do SOU:
jiné
Počet žáků odcházejících na víceletá gymnázia: 31

108
89
12
64
12
1

V nižších než 9. ročnících ukončili školu: 3 žáci
Prospěch žáků:
Počet žáků celkem: 920
prospělo s vyznamenáním: 544
prospělo: 367
neprospělo: 9
nehodnoceno: 0
hodnoceno slovně: 2
Do výuky bylo individuálně integrováno 76 postižených dětí. Učitelé pracují
s těmito dětmi podle individuálních plánů.
Škola udělila celkem 122/98 napomenutí třídního učitele, 40/46 důtek třídního
učitele, 12/10 důtek ředitele školy, 1/1 žákům byl snížen stupeň chování na
druhý, 0/1 žákům na třetí stupeň. (vysvětlení: I. pololetí /II. pololetí)
Škola udělila celkem 65/95 pochval.
Žáci zmeškali celkem 70 241 hodin, z nich 418 neomluvených.
Počet žáků ve školní družině:
Počet oddělení družiny:
Počet pedagogických pracovníků:

210
7
6
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Počet strávníků ve školní jídelně: 1618 dětí
Kapacita jídelny: 2000
Počet zaměstnanců jídelny: 14
Při škole pracuje sedm zájmových kroužků: sborový zpěv (školní pěvecký
sbor), chovatelský kroužek, zdravotnický kroužek, mladý chemik, psaní všemi
deseti, výtvarný kroužek, taneční a pohybový kroužek. Jsou pořádány různé
školní sportovní turnaje, koncerty, pěvecké soutěže, návštěvy divadel, besedy
apod. pro různé skupiny žáků školy. Všechny akce jsou prezentovány již po
několik let na školních internetových stránkách (www.zskoml7.cz) v rubrice
Aktuality – Archiv aktualit - 2015/2016, kde škola informuje rodiče a veřejnost o
všem, co se jí týká. Aktivity sportovní, kulturní i jiné prolínají do celoročního
života školy.
K organizačně nejnáročnějším patří každoroční lyžařský výcvik
v Krkonoších a zahraniční zájezd do Anglie pro žáky studující anglický jazyk a do
Berlína pro žáky studující německý jazyk. Školní pěvecký sbor Perníček
Zpěvníček se pravidelně prezentuje nejen v rámci města, ale i celého regionu.
Plánovitě, podle věku žáků, škola navštěvuje divadla plzeňská i pražská, muzea
a výstavy. Bohatými aktivitami se snaží o smysluplné využití času žáků jako
nejlepšího způsobu prevence před škodlivými vlivy a drogami.
Škola aktivně spolupracuje s mnoha domažlickými institucemi, jako
např. s programovým odd. MKS, DDM, Městskou knihovnou B. Němcové,
Galerií bratří Špillarů, Muzeem Chodska v Domažlicích, se Základní uměleckou
školou J. Jindřicha v Domažlicích, s odborem životního prostředí a odborem
sociálním MěÚ v Domažlicích, okresním soudem, tělovýchovnými jednotami,
úřadem práce, pedagogicko-psychologickou poradnou, Policií ČR, Městskou
policií Domažlice, se SPC v Horšovském Týně a v Plzni apod.
V letošním školním roce pokračovala v rámci mezinárodní spolupráce
setkání žáků 1. stupně naší školy s žáky přibližně stejného věku z Grundschule
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ve Furth im Wald. Uskutečnilo se několik společných akcí u nás i v Německu,
vždy tematicky zaměřených.
Poznámka k zápisu: podrobný rozbor práce školy viz Výroční zpráva o činnosti školy a
přetisk webových stránek školy od 28.srpna 2017 do 25. června 2018. Oba materiály jsou
přílohou tohoto zápisu.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOMAŽLICE, MSGRE B.
STAŠKA 232 (NOVÁ ŠKOLA)
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Zřizovatel: Město Domažlice
Ředitel školy:
Mgr. Karel Štípek
Zástupci ředitele:
1. stupeň - Mgr. Luboš Kuboň
2. stupeň - Mgr. Jindřiška Šmídová

MATEŘSKÁ ŠKOLA (MŠ)
Vedoucí učitelka Šárka Strnadová, DiS
Od 1.1 2018 byla k základní škole přidělena dvě odloučená pracoviště MŠ
Palackého a MŠ Benešova. Kapacita dětí se zvýšila z 95 na 206 dětí. V zařízení
MŠ je nyní 14 pedagogických pracovníků (12 učitelek, 1 asistent pedagoga, 1
školní asistent) a 8 nepedagogických pracovníků.
Každá školka se řídí svým dlouhodobým plánováním jednotlivých aktivit.
Nejčastější aktivity na jednotlivých odděleních jsou:
• každý měsíc návštěva knihovny B. Němcové
• jazykový kroužek – aktivity v německém jazyce
• výcviky v plaveckém bazénu
• pohybové aktivity v tělocvičně a na venkovních hřištích
Během roku navštěvují děti různé akce města:
Bazén
Divadelní představení v MKS, kino Čakan
Spolupráce s policií
Akce spojené s DDM – keramická dílna
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Děti vystupují v penzionu pro seniory
Účast v turnaji baseballu
Různé exkurze:
Záchranáři, hasiči
Pneuservis, hrnčíř
Exkurze v SOU Domažlice (kosmetičky, kuchaři a číšníci)
Návštěva knihovny, ZUŠ JJ – prohlídka
Školku navštěvují různá divadla – Dráček, Letadlo, Divadlo z Bedny, Nána.
Na konci školního roku vždy bývá školní výlet.
V rámci školky školní třídy navštěvují:
První pomoc zážitkem – péče o zdraví
Canisterapie – psí kamarádi
Jóga, tenis – cvičíme rádi
Za účasti rodičů:
Před Vánoci besídka
Rozloučení s předškoláky – opékání buřtů
Dílnička dětí s rodiči

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Součásti školy k 1. 1. 2018:
Základní škola:
25 tříd, 593 žáků
Mateřské škola:
8 tříd,206 žáků
Školní družina:
6 oddělení, 180 žáků
Školní klub: 12 oddělení, 199 žáků
Školní výdejna: 693 strávníků
Pracovníci školy:
učitelé 1. st.
učitelé 2. st.
asistent pedagoga
vedoucí školní družiny
vychovatelky školní družiny
vedoucí učitelka MŠ
učitelé MŠ
celkem pedagogických pracovníků
administrativní pracovnice školní jídelny
kuchařky
mzdová účetní, hospodářka

17
20
15
1
5
1
15
73
1
8
2
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školník, řidič
uklízečka
Celkem zaměstnanců

4
11
99

Průměrný věk pedagogických pracovníků je 51 let, nepedagogických 52 let.
Přehled výsledků vzdělávání:
Počet žáků ZŠ k 30. 6. 2018
Prospěl s vyznamenáním
Prospěl
Opravné zkoušky
Opakuje po opravné zkoušce
Opakuje bez opravné zkoušky
Celkem opakuje
Neprospěl, postupuje
Neprospěl, vychází z nižšího ročníku
Celkem neprospěl
Komisionální přezkoušení
Hodnocení chování „1"
Hodnocení chování „2"
Hodnocení chování „3"
Pochvala ředitele školy
Důtka ředitele školy
Omluvené hodiny
Neomluvené hodiny celkem

591
315
257
19
9
0
9
3
4
7
0
582
8
1
19
21
35495
221

Počet vycházejících žáků z 9. ročníků
Z toho přešlo:
Gymnázium – čtyřleté studijní obory
Střední školy – čtyřleté studijní obory
Střední odborné učiliště – s výučním listem
Údaje o zápisu do 1. ročníku
U z u zápisu
Při přijato k základnímu vzdělávání
Ud udělen odklad školní docházky
Ná Nástup z jiné základní školy po zápisu
Ro ročník opakuje
I.A I. A
I I. B
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51
5
28
18

90dětí
78dětí
12dětí
1 dítě
1 dítě
28žáků
28žáků

I.C I. C

25žáků

Nabídka volnočasových aktivit:
V uplynulém školním roce byly pro žáky 2. stupně nabízeny následující volitelné
předměty:
* Sportovní hry
* Cvičení z českého jazyka 1
* Cvičení z českého jazyka 2
* Cvičení z matematiky
Dále měli žáci možnost navštěvovat zájmové kroužky:
Sborový zpěv
* Psaní na PC
* Sportovní hry
* Záchranářský kroužek
* Basketbal
* Florbal
* Výtvarný kroužek
* Zábavná matematika
* Dramaťák
* Klub pohybových aktivit

GYMNÁZIUM J. Š. BAARA (GJŠB), PIVOVARSKÁ 323
Ředitelka Mgr. Jana Štenglová
Zástupce ředitele Mgr. Václav Kozina
Zřizovatel: Plzeňský kraj

Školu navštěvovalo celkem 514 žáků rozdělených do 18 tříd, které učilo
40 interních pedagogů a 3 externí vyučující. Ředitelkou školy byla Mgr. Jana
Štenglová. Gymnázium poskytovalo všechny tři formy studia – čtyřleté,
šestileté a osmileté. Průměrný prospěch: 1,89.
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Maturitní zkoušky byly – stejně jako v minulých letech – rozděleny do tří
termínů: 11. dubna2018 žáci napsali maturitní práce z českého jazyka,
v termínu 2. až 4. května přišly na řadu písemné práce z matematiky a cizích
jazyků a od 21. do 24. května se konaly ústní maturitní zkoušky. Celkem
maturovalo 82 žáků, z nichž 19 prospělo s vyznamenáním.
Studenti gymnázia také měli možnost skládat přímo na své škole
prestižní mezinárodně uznávané zkoušky z cizích jazyků. Zkoušky z angličtiny
Cambridge English skládalo 18 žáků a všichni uspěli. Ke zkouškám na Deutsches
Sprachdiplom nastoupilo 22 žáků, z nichž 20 uspělo.
Domažlickým gymnazistům se dařilo také v různých soutěžích.
V olympiádě v českém i v německém jazyce a v dějepisné olympiádě
reprezentanti školy postoupili až do celostátního kola. Nejvýraznějším
sportovním úspěchem bylo 3. místo dívčího gymnastického družstva
v celostátním finále.
Úspěšně se rozvíjely rovněž mezinárodní kontakty. Uskutečnily se dva
desetidenní výměnné pobyty s žáky ze střední školy ve francouzském městě St.
Amoult en Yvelines – u nás i ve Francii, v obou případech s ubytováním
v rodinách. Bylo realizováno také několik společných akcí s žáky z Gerhardinger
Realschule Cham a z Gymnázia Benedikta Stattlera v Bad Kötzingu.
Gymnázium J. Š. Baara se aktivně podílelo rovněž na oslavách 100.
výročí vzniku samostatné republiky nastudováním více než hodinového
komponovaného pořadu. V kině Čakan se 23.října postupně uskutečnila dvě
dopolední školní představení pro gymnazisty a podvečerní vystoupení pro
veřejnost. Počátkem listopadu pak následovalo ještě další školní představení,
určené žákům Obchodní akademie Domažlice a vyšších ročníků Základní školy
Komenského 17.
Projekt PilsenCUBE II
Ve spolupráci města Plzně a Fakulty elektrotechnické Západočeské
univerzity v Plzni vznikl na podzim 2018 projekt PilsenCUBE II. Univerzita spolu
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se studenty středních škol navrhne a sestrojí funkční pikosatelit, který bude
vyslán do vesmíru.
PilsenCUBE II je unikátní projekt studentského satelitu, jehož posláním
je nasměrovat mladé lidi k vesmírnému programu a zájmu o nejmodernější
techniku. Studenti středních škol dostali možnost navrhnout a zrealizovat
experimenty, které budou probíhat na družici, až vyletí na oběžnou dráhu
Země. Data z experimentů se budou vyhodnocovat po celou dobu existence
družice.
Tuto jedinečnou příležitost si nenechali uniknout ani studenti
domažlického gymnázia. Gymnázium využilo zájem, který u žáků vzbudila
prezentace, provedená na škole doc. Jiřím Masopustem a Ing. Ivo Veřtátem a
vytvořilo dva studentské týmy, v nichž pracuje dvanáct žáků ve věku 14-17 let.
Uvedenou problematiku využilo jako náplň tradičního kroužku robotiky,
programování a elektroniky.
Celý projekt probíhal formou soutěže. K realizaci odborná porota
vybrala šest nejzdařilejších a nejpřínosnějších projektů, mezi nimi dva
experimenty navržené a realizované studenty domažlického gymnázia.

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

Základní údaje o škole za rok 2017/2018:
Počet učitelů, přepočteno na plné úvazky
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32,24

Počet žáků celkem
Obor OA (klasická obchodní akademie)
Obor ZA (zdravotnický asistent)
84
Obor ITE (informatika v ekonomice)
VOŠ

389
103
73
129

Počty studentů v 1. ročníku (2018/2019):
OA
30
IT
25
ZA
25
Průměrný prospěch ve škole za školní rok 2016/2017: 2,507
Počty absolventů v roce 2018:
OA
23
IT
20
ZA
12
VOŠ včetně kombinované formy 38
K dalšímu studiu na vysokých školách se z oboru OA rozhodlo 11 studentů,
z oboru ITE 12 studentů a z oboru ZA 3 studenti.
Počet nezaměstnaných absolventů registrovaných na úřadu práce k 31. 12.
2017: Obor IT
2 absolventi
Obor OA 3 absolventi
Obor ZA 1 absolvent
VOŠ
0 absolvent

Přehled učebních oborů:
Název

č. oboru

Obchodní akademie

OA63-41-M/02

Informační technologie

IT 18-20-M/01

Zdravotnický asistent

ZA 53-41–M/01

Sociální práce a sociální pedagogika – denní a
kombinovaná forma
VOŠ 75-32-N/01
Diplomovaná všeobecná sestra – denní a
kombinovaná forma
VOŠ 53-41-N/ll

32

Průměrný prospěch školy za rok 2017/2018: 2,507
Škola se pravidelně zúčastňuje prezentačních akcí, kde seznamuje
veřejnost (především žáky vycházejících tříd a jejich rodiče) o náplni
vyučovaných oborů
Již desátým rokem organizuje talentovou soutěž pro žáky základních
škol v psaní na PC „Metodou ZAV". V tomto školním roce byla organizována
pod záštitou předsedy Výboru pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost
Plzeňského kraje Mgr. Jaroslava Šobra a starosty města Domažlice Ing.
Miroslava Macha dne 26. března 2018. Cílem je propagace psaní na klávesnici a
zároveň propagace ekonomických oborů. Soutěže se zúčastnil přímo autor
deseti-hmatové metody psaní na PC pan Jaroslav Zaviačič, jehož program při
výuce škola využívá – dobrá reklama a propagace školy na ZŠ okresu Domažlice.

Projekt spolupráce s partnerskou školou v SRN
Koncem roku 2007 navázala škola partnerství se Staatliche Realschule
Furt im Wald v SRN. Cílem projektu je prohlubování jazykových znalostí českých
i německých žáků, poznávání kultur obou zemí za využiti informačních a
komunikačních technologií.
V rámci partnerství spolupracuje naše učitelka paní Veronika Němcová
s Realschule a Grundschule ve Furth im Wald a s Robert Schuhmann
Gymnasiem v Chamu na mimoškolních aktivitách německých žaků, kteří se učí
český jazyk, i těch, kteří se česky neučí.
20. března 2018 shlédli žáci 3. OA (5 žáků) s Mgr. Kristinou Bendovou a
Veronikou Němcovou společně s německými žaky z Realschule Furth im Wald a
s dalšími žáky z Bavorska muzikál „West Side Story“ v Novém divadle v Plzni.
Toto představení bylo pod záštitou bavorského ministerstva školství. Před
představením si naši a němečtí žáci prohlédli celé divadlo včetně zákulisí a
dalších prostor. Po představení společně navštívili Velkou synagogu, náměstí a
další pamětihodnosti města Plzně.

33

V dubnu čtyři žáci 3. ročníku oboru Zdravotnický asistent absolvovali
kromě odborné praxe v domažlické nemocnici a v zdravotnických a sociálních
zařízeních v Domažlicích navíc i týdenní praxi v domově důchodců v Německu
ve Furth im Wald.
20. července 2018 proběhla bohoslužba a slavnostní vyřazení
absolventů – předávaní závěrečných vysvědčení žákům 10. ročníků Realschule
Furth im Wald a 21. července 2018 se uskutečnil Abschlussball (ples k ukončení
studia 10. ročníků v Realschule). Těmto akcím byly přítomny Mgr. Věra
Prantlová, Mgr. Kristina Bendová a paní Veronika Němcová.

Spolupráce se sociálními partnery
Škola aktivně spolupracuje se sociálními partnery – ČČK (odběry krve v
budově SZŠ), SOU Domažlice a GJŠB Domažlice (poskytování ubytovací
kapacity), DDM (pronájem tělocvičny v budově SZŠ), Úřad práce, Okresní
hospodářská komora, s poskytovateli sociálních služeb v okrese Domažlice,
Klatovy a Tachov.
-

-

-

s Úřadem práce v Domažlicích – pořádání vzdělávacích a rekvalifikačních
kurzů, příprava prezentačních akcí
s Okresní hospodářskou komorou v Domažlicích – příprava a organizace
prezentačních akcí
s poskytovateli sociálních služeb v okrese Domažlice, Klatovy, Tachov
(DOZP Bystřice, Domov pro seniory Kdyně, Centrum sociálních služeb
Domažlice a Černovice, Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb
Domažlice) - zajišťování kvalifikačních kurzů
s Městským úřadem Domažlice – účast (vyučujících školy) na
komunitním plánování, účast na mapování bezbariérovosti Domažlic,
účast na Dni sociálních služeb
s Českým červeným křížem – zajištění odběrů krve v budově SZŠ (každý
měsíc)
spolupráce s organizacemi sdružujícími VOŠ (AVOŠ, AVSP) - účast na
jednáních o vývoji a případných reformách vyššího odborného studia
Diecézní charita Plzeň – účast na charitativních akcích a veřejných
sbírkách (Bílá pastelka, projekt Šance, den boje proti AIDS, Světluška)
SOŠ a SOU Domažlice – ubytování učňů, praxe učňů
SOŠ a SOU Domažlice – ubytování učňů, praxe učňů
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-

-

s Domažlickou nemocnicí, a, s, (DONEM) - praxe oboru Zdravotnický
asistent při akcích: Světový den hygieny rukou, Den dětí s DONEM, a
velikonoční besídka na oddělení LDN
s Katastrálním úřadem Domažlice – individuální praxe žáků oboru
Informační technologie
s Cestovní agenturou Sunny.cz Domažlice – individuální praxe žáků
oboru Obchodní Akademie
s DDM Domažlice – pronájem tělocvičny v budově SZŠ a spolupráce při
konání jazykových olympiád a Matematického klokana

Stále trvá zapojení školy do dobročinných akcí (Bílá pastelka, projekt Šance,
Světluška, Voda pomáhá).

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JINDŘICHA JINDŘICHA DOMAŽLICE
(ZUŠ JJ)
příspěvková organizace
adresa: B. Němcové 119, 344 11 Domažlice
detašované pracoviště: Klenčí pod Čerchovem,
č.p. 330, 345 34
Zřizovatel: Město Domažlice
ředitel školy: Josef Kuneš

Vyučované obory: hudební, taneční, výtvarný, literárně-dramatický

Přehled studijních zaměření:
Hudební obor
Hra na klavír
Hra na elektronické
hudební nástroje
Hra na housle
Hra na violu
Hra na violoncello
Hra na kontrabas
Hra na zobcovou flétnu
Hra na příčnou flétnu
Hra na klarinet

Počet žáků
124
35
57
1
2
3
46
13
30
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Hra na saxofon
Hra na lesní roh
Hra na trubku
Hra na baskřídlovku
Hra na pozoun
Hra na tubu
Hra na kytaru
Hra na elektrickou
kytaru
Hra na basovou kytaru
Hra na bicí
Hra na akordeon
Hra na dudy
Sólový zpěv
Výtvarný obor
Výtvarná tvorba

Počet žáků
192

Literárně-dramatický
obor
Dramatika

Počet žáků

7
2
5
1
2
1
57
8
0
18
9
7
34
462
Taneční obor
Tanec-PerformingArts

Počet žáků
79
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Celkem žáků

Zaměstnanci:
Počet učitelů: hudební obor 35
výtvarný obor –
3
taneční obor –
1
literárně dramatický – 1
Administrativa: 2
Uklízečka: 1
Ve složení pedagogického sboru došlo k následujícím změnám:
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767

Na mateřskou dovolenou odešla v pololetí Jana Fránová, její žáky z části
převzala nová kolegyně, paní Jana Dědinová. Vrátila se Lucie Bínová, z toho
důvodu odešla Zdeňka Lucáková.
Nejvíce změn zaznamenalo oddělení žesťů. Odešel Michael Kolář a
Lukáš Koudelka, žáků se ujal nově příchozí Jan Kaňka.

Prospěch žáků, absolventi:
Prospělo s vyznamenáním
Prospělo
Neprospělo
Neklasifikováno
Bez vysvědčení (přípravné studium)
Celkem žáků

682
24
1
10
50
767

Veřejná vystoupení žáků školy
Jako každoročně jsme připravili i letos tři hlavní koncerty v MKS,
absolventské koncerty, interní koncerty, naši žáci nechyběli při akcích
pořádaných Městem Domažlice (Rozsvícení stromu, Oslavy osvobození, Vítání
občánků, Vyznamenání dárcům krve, Předávání maturitních vysvědčení…).
Každý měsíc se uskutečnil minimálně jeden koncert pro občany domažlických
penzionů.
Dechový orchestr se sešel k vystoupení při Stavění májky, zahrál
v Alejích, v létě se objevil v nedělním dopoledni Chodských slavností.
Několik starších žáků a členové sboru Duha spoluúčinkují v rámci
koncertů učitelů, houslisté si letos opět zahráli po boku svých učitelů
v tradičních „Rybovkách“ sboru Čerchovan.
Výtvarníci byli přizváni k akci Mezinárodní den bez aut, jejich práce byly
k vidění v domažlické knihovně.
Taneční skupiny účinkovaly v programu Taneční akademie, v muzikálu
Kráska a zvíře, účastnily se vystupování v penzionech, v domažlické nemocnici,
na předtančení plesů a tanečních kurzů pro veřejnost.
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Literárně-dramatický obor měl své pravidelné „otevřené hodiny“ a
Večery při svíčkách.
V předvánočním čase jsme navštívili postřekovskou základní školu. Její
žáci, kteří jsou zároveň žáky naší ZUŠ, zahráli spolužákům. V květnu proběhly
koncerty pro mateřské školy v pobočce ZUŠ Klenčí.
Naše ZUŠ připravovala po celý školní rok muzikál podle klasické pohádky
Kráska a zvíře. Do příprav se zapojili žáci všech oborů a mnozí učitelé. Zpěváky
připravovali

všichni

učitelé

pěveckého

oddělení,

bubeníci

zajistili

temperamentní vstupy. Muzikál doprovázel živý orchestr, tanečníci ztvárnili i
oživlé věci. Pěvecky i herecky zazářili představitelé hlavních i vedlejších rolí.
Atmosféra na představení byla báječná, silný příběh i jeho interpretace našimi
žáky dojímala k slzám.
Nápad vzešel od Venduly Brettschneiderové, ta se pak ujala organizace
všech zkoušek i představení, lví podíl na zdárném průběhu přísluší Josefu
Kunešovi za „ušití notového materiálu na míru“ žákovskému orchestru. Během
dvou dnů se odehrálo šest představení, vidělo je zhruba 2000 diváků. A zájem
dalších, na které se nedostalo, volá po repríze v dalším školním roce.
Literárně-dramatický obor uspořádal v červnu pro žáky II. stupně ZŠ
komponovaný pořad. Sehrané scénky se dotkly i problematiky soužití s dětmi
s autismem nebo tzv. Aspergerovým syndromem. Diváci byli s tímto tématem
předem seznámeni prostřednictvím svých vyučujících, aby „do divadla“ přišli již
poučeni.

Mezinárodní spolupráce, účast v mezinárodních projektech
Od roku 2016 se do spolupráce zapojuje i domažlická ZUŠ, která je
partnerem pobočky chamské školy ve Furth im Wald. Přeshraniční propojení
ocenilo v polovině března Centrum Bavaria Bohemia v Schönsee udělením
prestižní ceny „Stavitel mostů 2018“. Cenu převzal pan ředitel Josef Kuneš.
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Četností workshopů vedl letos výtvarný obor. Všechny proběhly
v mezinárodním keramickém muzeu ve Weidenu. Program prvního s názvem
Svět figur ve Weidenu sestával z prohlídky muzea s hlavním zaměřením na
figury, např. Idoly z Orientu. Žáci vytvořili skici, které byly později využity jako
inspirace pro vlastní tvorbu. Figury modelovali a vytvářeli jejich sestavy. Čas
zbyl i na společnou návštěvu vánočního trhu.
V lednu byl pak workshop nazvaný Ztřeštěné nádoby ve Weidenu.
Náplní se stalo vyhledávání zajímavých artefaktů v muzeu, skicování a
vyhledávání motivů. V ateliéru muzea se pracovalo na keramice, práce se
kolektivně vyhodnocovaly.
Kouzelné výtvory vznikly i při třetím setkání českých a německých
výtvarníků nazvané Z hlíny se stane animovaný film. Vymodelované postavičky
se podařilo pomocí programu Stop Motion a chytrého telefonu nebo tabletu
rozpohybovat. Vznikly tak krátké trikové filmy, které děti opatřily i zvukovými
efekty.
Součástí programu byla také prohlídka výstavy umělců Dolního Bavorska
a Horní Falce.

Soutěže
Výsledky vybraných oblastních a krajských kol:
Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na dechové nástroje – žestě (3. – 4. 3.
2018 ZUŠ B. Smetany Plzeň):
Bruno Kubec – 1. místo
Hubert Faschingbauer – 3. místo
Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na dechové nástroje – zobcové flétny
(10. 3. 2018 ZUŠ B. Smetany Plzeň):
David Jahn – 1. místo
Magda Vecková – 2. místo
Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na dechové nástroje – klarinety (25. 3.
2018 ZUŠ B. Smetany Plzeň):
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Eva Faschingbauerová – 2. místo
Jan Halada – 3. místo
Adolf Kubec – 3. místo
Krajské kolo soutěže ZUŠ v sólovém a komorním zpěvu (17. – 18. 3.
2018 Konzervatoř Plzeň):
Patrik Hradecký – 1. místo s postupem do celostátního kola
trio Hradecký P., Kaiserová K., Jurníková T. – 1. místo s postupem do
celostátního kola
Nela Pejsarová – 1. místo
Linda Martincová – 1. místo
Anežka Pincová – 1. místo
Kristýna Randová – 1. místo
Lucie Kaiserová – 1. místo
Markéta Jurníková – 1. místo
Anna Pelnářová – 1. místo
Klára Kaiserová – 1. místo
Tereza Jurníková – 1. místo
Anna Černá – 1. místo
trio Černá A., Kaiserová K., Jurníková T. – 1. místo
Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na bicí (3. 4. 2018 Domažlice):
Mathias Westerdijk – 1. místo s postupem
Petr Šerlovský – 1. místo s postupem
bicí ansámbl TEP (Kubec, Blacký, Horal, Jankovec, Knížek, Šerlovský, Westerdijk,
Baborová) – 1. místo s postupem
Alfred Kubec – 2. místo
Jiří Blacký – 2. místo
Alexandr Knížek – 2. místo
bicí ansámbl TEPÍK (Šmerda, Wolf, Kuneš, Vaněk, Havlovic) – 2. místo
Krajské kolo soutěže souborů lidové hudby (21. 4. 2018 Plzeň):
Chasnická dudácká muzika + dívčí trio - zlaté pásmo s postupem
Krajská přehlídka dětských pěveckých sborů (28. 3. 2018 Rokycany):
Přípravný dětský pěvecký sbor Skřivánci – zlaté pásmo
Dětský pěvecký sbor Duha – zlaté pásmo s postupem + zvláštní ocenění za
dramaturgii
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Lidová píseň Rokycany (24. 3. 2018):
Markéta Jurníková – 1. místo s postupem do celonárodního kola
Klára Kaiserová – 2. místo
Krajská soutěž monologů (10. 2. 2018 Horšovský Týn):
Anna Pelnářová + Klára Dufková - dialog "Luisa a Lotka" - postup
Krajská soutěž v recitaci nad 15 let (23., 24. 3. 2018 Klatovy):
Nicol Kadlecová
Krajské kolo soutěže tanečního oboru ZUŠ (7. 4. 2018 MKS Domažlice):
„Z Chodska“ – zlaté pásmo
Czech dancemasters(8. 4. 2018 hala TJ Lokomotiva Plzeň):
„Zpívání v dešti“ – 1. místo
„Z Chodska“ – 1. místo
„LikeI´m Gonna Lose You“ – 1. místo
Výsledky národních kol:
Národní kolo soutěže ZUŠ v sólovém a komorním zpěvu (28. 4. 2018
Turnov):
Patrik Hradecký – 1. místo
trio Hradecký P., Kaiserová K., Jurníková T. – 1. místo
Národní kolo soutěže ZUŠ ve hře na bicí (18. – 19. 5. 2018 ZUŠ Holice):
Mathias Westerdijk – 2. místo
bicí ansámbl TEP (Kubec, Blacký, Horal, Jankovec, Knížek, Šerlovský, Westerdijk,
Baborová) – 3. místo
Petr Šerlovský – čestné uznání
Národní kolo soutěže souborů lidové hudby (24. 5. 2018 Mikulov):
Chasnická dudácká muzika + dívčí trio – absolutní vítěz
Písňová soutěž Bohuslava Martinů (20. – 22. 10. 2018 Praha):
Klára Kaiserová – čestné uznání
Mezinárodní soutěž Pražský pěvec (2. – 3. 6. 2018 Národní divadlo
Praha):
Anna Černá – 1. místo
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Patrik Hradecký – 3. místo
Národní soutěž monologů a dialogů (7. 4. 2018 Brandýs nad Labem):
Anna Pelnářová, Klára Dufková – 1. místo
Czech dancemasters, Mistrovství ČR (24. 5. 2018 Praha):
„LikeI´m Gonna Lose You“ – 4. místo
Taneční učitel roku (6. 6. 2018 Praha):
p. uč. Brettschneiderová získala ocenění nadace Tanec a divadlo za práci
s chlapci
(Zapsala Mgr. Ivana Havrusevičová)

Zřizovatel: Město Domažlice
Ředitelka: Mgr. Ing. Kamila Bendová
Personální obsazení:
3 pedagogičtí pracovníci
1 účetní
1 uklízečka
12 externích pedagogických pracovníků
Cil: účelné využití volného času žáků a studentů, dětí, ale i dospělých
Pravidelná zájmová činnost: kroužky, kluby…
45 zájmových útvarů /577 účastníků zájmového vzdělávání / 443žáků
- v tomto školním roce došlo k nárůstu počtu účastníkův kategorii žáků
- oblast společenskovědní a estetická, přírodovědná, hudebně rytmická a
sportovní
- kynologický kroužek – těší se velkému zájmu a oblibě, rozvíjí u dětí vztah
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k přírodě, ke zvířatům, ale má přesah i do oblasti obrany státu. V Plzeňském
kraji je DDM Domino Domažlice jediným zařízením, které tento kroužek má.
Příležitostná zájmová činnost: zábavné akce – karneval, výchovně vzdělávací
programy, keramické a tvůrčí dílny, zájezdy, divadelní představení, koncerty aj.
Účast: 4433žáků
Předmětové a umělecké soutěže vyhlašované MŠMT:
organizování okresních kol soutěží a přehlídek
účast: 645 žáků
Individuální činnost: zabezpečení praxe a konzultační činnosti pro žáky a
studenty týkající se jejich odborné přípravy
účast: 6 účastníků/studentů
Táborová a prázdninová činnost:
1 pobytový tábor v Postřekově – Výlet k Indiánům
5 tematicky zaměřených příměstských táborů – sportovní, jazykový,
přírodovědný, hudební, turistika
Letní činnost 2018: 6 táborů / 190 účastníků
Dům dětí a mládeže Domino Domažlice aktivně spolupracuje
s příspěvkovými organizacemi zřizovanými městem Domažlice, například se ZUŠ
J. Jindřicha Domažlice, s Městským kulturním střediskem a se školami:
Komenského 17, ZŠ a MŠ Msgre Staška a MŠ DomažIice.
Dále spolupracuje s organizacemi zřizovanými Plzeňským krajem:
s Gymnáziem J. Š. Baara Domažlice, VOŠ, OA a SZŠ Domažlice, s Muzeem
Chodska. Velmi dobrá spolupráce je se ZŠ Mrákov, kde probíhá pravidelná
zájmová činnost v kroužcích a klubech.
DDM Domino spolupracuje s MAS Český les, aktivně se účastní jednání
v řídícím výboru a v pracovních skupinách pro polytechnické vzdělávání a
čtenářskou gramotnost a předškolní vzdělávání.
Děti se pravidelně účastní vánočních vystoupení pro seniory
v domažlických penzionech, vánočního vystoupení u stromečku na náměstí,

taneční kroužky vystupují na karnevalech a na dalších akcích.
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Od 1. září 2018 je DDM Domino zapojen v dotačním programu MŠMT
OP VVV Výzva Šablony II projekt „Domino“. Projekt je zaměřen na osobnostně
profesní rozvoj pedagogů, společné vzděláváni žáků, spolupráci s rodiči a
veřejností.
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VI. Veřejný život
Volby
VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY,
konaná ve dnech 12. 01. – 13. 01.2 018
II. kolo ve dnech 26. - 27. ledna 2018
Volbu prezidenta České republiky vyhlásil předseda Senátu Parlamentu České
republiky svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 275/2017
Sb.
Občané našeho města hlasovali v 11 volebních obvodech, 12. obvodem byly
Havlovice.
Letošní volba prezidenta republiky probíhala v hodně vzrušené
atmosféře. Diskuse, místy bouřlivé, hádky, vyhrabávání kdejakých hříchů
kandidátů, ve druhém kole pak už i hrubé urážky nesvědčily zrovna
o rozvážném a kultivovaném přístupu k volbě hlavy státu. To vše se týkalo
především velkých měst a sdělovacích prostředků, ale ohlasy předvolebních
bojů, i když vzdáleně, dolehly samozřejmě i do našeho města a rozhodování
voličů, zejména v druhém kole volby, patrně do určité míry ovlivnily. Zajímavým
faktem je skutečnost, že k urnám ve druhém kole přišlo v Domažlicích o 500
voličů více než v kole prvním.

Úvod>Prezident 2018>Výsledky hlasování – výběr územní úrovně>
Okres Domažlice – výběr obce> Obec Domažlice

Volba prezidenta republiky konaná ve dnech 12.01. – 13.01.2018
Výsledky hlasování za územní celky
Kraj: Plzeňský kraj
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Okres: Domažlice
Obec: Domažlice
Tabulka: Obec Domažlice – souhrnné informace
Okrsky
-

počet zprac. v %

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

1.
12
kolo

12

100,00 8 495

5 162

60,77

5 160

5 139 99,59

2.
12
kolo

12

100,00 8 450

5 662

67,01

5 659

5 639 99,65

Tabulka: Obec Domažlice
Kandidát
číslo

příjmení, jméno, tituly

1. kolo
Navrhující Politická
strana příslušnost hlasy %

2. kolo
hlasy

%

1

Topolánek Mirek Ing.

Senátoři

BEZPP

191

3,71 X

X

2

Horáček Michal Mgr. Ph.D.

Občan

BEZPP

505

9,82 X

X

3

Fischer Pavel Mgr.

Senátoři

BEZPP

448

8,71 X

X

4

Hynek Jiří RNDr.

Poslanci

REAL

52

1,01 X

X

5

Hannig Petr Mgr.

Poslanci

Rozumní

32

0,62 X

X

6

Kulhánek Vratislav Ing. Dr. h. c.

Poslanci

ODA

31

0,60 X

X

*7

Zeman Miloš Ing.

Občan

SPO

2 143 41,70 3 079 54,60

8

Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D.

Senátoři

BEZPP

390

+9

Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c. Občan

BEZPP

1 347 26,21 2 560 45,39

7,58 X

X

+) postupující kandidát
*) zvolený kandidát
© Český statistický úřad, 2018

Ve volebním okrese Domažlice ve 2. kole prezidentské volby získal Miloš Zeman
celkem 60,54 % hlasů, Jiří Drahoš 39,45% hlasů
V Plzeňském kraji získal ve druhém kole volby Miloš Zeman 54.95 % hlasů, Jiří
Drahoš 45,04 % hlasů.
Celostátně: Miloš Zeman 51,36 % hlasů, Jiří Drahoš 48,63 % hlasů
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KOMUNÁLNÍ VOLBY
Volby do zastupitelstev obcí se konaly v pátek a v sobotu 5. a 6. října
2018. V pátek 5. října se volební místnosti otevřely ve 14 hodin a uzavřely se ve
22 hodin. V sobotu 6. října probíhaly volby od 8 do 14 hodin.
Volební právo měl každý občan obce, který alespoň druhý den voleb
dosáhl věku 18 let, v den voleb byl v obci přihlášen k trvalému nebo
registrovanému přechodnému pobytu a byl státním občanem České republiky
nebo občanem členského státu Evropské unie, pokud požádal o zápis do
dodatku stálého seznamu voličů.
Domažličtí občané volili ve 12 volebních okrscích 21 členů městského
zastupitelstva. (Tabulky výsledků voleb v jednotlivých okrscích jsou přílohou
tohoto zápisu.)
Ve voličských seznamech bylo zapsáno 8 486 voličů.
Volit přišlo 3 893 občanů, tedy 45,88 % z celkového počtu zapsaných
voličů. Necelá polovina oprávněných voličů u volebních uren je ale na
komunální volby trochu málo. Jde v podstatě o setrvalý stav, v předchozích
volbách v roce 2014 přišlo k urnám 45,30 % zapsaných voličů, v roce 2010 to
bylo 50,51 % voličů. Příčiny nezájmu poloviny voličů o „věci veřejné“ by
rozhodně měly být podnětem k zamyšlení pro všechny, kdo se o přízeň voličů
ucházeli.
Celková volební účast u komunálních voleb v České republice nebyla
ovšem o moc vyšší: 47 %. Celková volební účast v okrese Domažlice byla mírně
nadprůměrná - 52,23 %.
Letos kandidovalo ve volbách do zastupitelstva celkem devět stran, stejný
počet jako ve volbách 2014.
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Volební strany (seřazeno podle vylosovaných čísel)
1 DOMAŽLICE A OKOLÍ o. s. – lídr Roman Muhr
2 ANO 2011 - lídr JUDr. Miroslav Vokáč
3 Občanská demokratická strana – lídr Ing. Pavel Faschingbauer
4 SDRUŽENÍ PRO MĚSTO DOMAŽLICE – lídr Ing. Miroslav Mach
5 Česká strana sociálně demokratická – lídr Ing. Jitka Heřmanová
6 Komunistická strana Čech a Moravy – lídr Jan Pankrác
7 Křesť.demokr.unie-Československá strana lidová – lídr Bc. Stanislav Antoš
8 Svoboda a přímá demokracie-T. Okamura (SPD) – lídr Michal Obdržálek
9 Česká pirátská strana – lídr Ing. Viktor Krutina
Každá strana navrhla plný počet 21 kandidátů.
Nejstarším kandidátem z všech kandidátek byl Ing. Blahoslav Jára – 88 let
Nejmladšími kandidáty byli Martin Clišic a Zdeňka Zrůstová – oba 20 let

VOLEBNÍ KAMPAŇ
Volební kampaň probíhala v našem městě vcelku bez jakýchkoli střetů
mezi soupeřícími stranami. Sem tam mírně zahřmělo, většinou ze strany Pirátů,
kteří do kampaně vložili snad nejvíc energie ze všech kandidujících stran. Se
svým programem, s pozvánkou ke komunálním volbám 2018 a s bojovým
pirátským heslem PUSŤTE NÁS NA NĚ! obcházeli město, obešli dokonce i
přilehlé zahrádkářské kolonie. S občany se ale začali scházet už od jara.
Například 28. března od 18 hodin organizovali v restauraci u Kocoura Posezení
s PIRÁTY. Ani vcelku sympatická námaha jim však k deklarovanému cíli, získání
vedoucí pozice v zastupitelstvu města, nepomohla, i když po propadu ve
volbách z roku 2014, kdy nezískali ani jediný mandát, jsou letošní čtyři zvolení
zastupitelé Pirátů nesporným úspěchem.
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Volební setkání s občany oficiálně zahájila už 19. září KSČM. Její příznivci
se sešli v alejích. ANO postavilo svůj stánek 27. září na náměstí u kašny. KDUČSL pozvala své příznivce na 30. září také na náměstí, k hlavnímu kostelu čili
také ke kašně. A u kašny se pak veřejnosti představily i Česká pirátská strana
(3. října) a ČSSD (4. října). Přes všechna lákadla, kterými strany na představení
svých kandidátů vábily, například ČSSD rozdávala předvolební guláš, nebyl ani
o jeden z těchto předvolebních mítinků zájem občanů nijak veliký. Zastavovali
se převážně náhodní kolemjdoucí. ODS volila pro svoje shromáždění, konané
1. října, prostor před Muzeem Chodska na Chodském náměstí. Ani ten
nevykázal větší počet účastníků.
Volebních tiskovin bylo letos méně než v předchozích komunálních
volbách, zato byly vesměs kvalitnější co do obsahu i zpracování. Tady nesporně
vedlo Sdružení pro město Domažlice, jeho materiály dokázaly zaujmout
provedením i textem.

VOLEBNÍ PROGRAMY
Jak to v menším městě asi ani jinak nejde, některé body volebních
programů se opakovaly téměř u všech volebních stran. Šlo například
o dokončení rekonstrukce plaveckého bazénu, dostavbu pivovaru, podporu
života seniorů, řešení problému bydlení, řešení dopravní situace ve městě,
jednání o obchvatu města a další. SMPD, ODS a Piráti slibovali změnu územního
plánu tak, aby byla zohledněna především výstavba individuálního bydlení.
Všechny volební programy bez výjimky řešily věci, které občany města nejvíc
trápí. Je ale skutečností, že některé body programů se ve volebních
programech opakují v každém volebním období a řešení je stále v nedohlednu.
Platí to o především o řešení dopravní situace ve městě. Tento problém se ve
volebních programech objevil po prvé v komunálních volbách v roce 1994 a pak
pravidelně ve všech dalších a pokud se nezhoršuje, jako například u parkování,
kde je mnohde situace kritická, také se nezlepšuje. Prostě takzvaně „zamrzl“,
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řešit nejde, všechna navrhovaná řešení jsou z toho či onoho důvodu po celá ta
léta neprůchodná.
(Plné znění volebních programů všech volebních stran je zájemcům k dispozici
v přílohách tohoto kronikářského zápisu.)

Volby do zastupitelstev obcí 05.10. - 06.10.2018
Převzaté tabulky jsou zveřejňovány na volebním webu Českého statistického úřadu a jsou
označeny copyrightem úřadu. Nelze v nich tedy nic upravovat ani měnit.

Výsledky voleb
Zastupitelstvo města
Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Domažlice
Obec: Domažlice

Výsledky voleb – Obec Domažlice – souhrnné informace
Okrsky
Počet
Počet
Voliči
volených
Vydané Volební Odevzdané Platné
volebních
v
obálky účast v % obálky
hlasy
členů
obvodů celkem zpr. v % seznamu
zastupitelstva
21

1

12

12 100,0 8 486

3 893

45,88

3 879

73 076

Tabulka: Výsledky voleb – Obec Domažlice
Kandidátní listina
číslo

název

Hlasy
abs.

Počet
v % kandidátů

Přepočtený
Přepočtené %
základ
Počet
platných
dle počtu
mandátů
hlasů
kandidátů

1

DOMAŽLICE A OKOLÍ o.s.

2 275

3,11

21

73 076,00

3,11

0

2

ANO 2011

9 834

13,46 21

73 076,00

13,45

3

3

Občanská demokratická strana

8 737

11,96 21

73 076,00

11,95

3

4

SDRUŽENÍ PRO MĚSTO
DOMAŽLICE

16 751 22,92 21

73 076,00

22,92

5

5

Česká str.sociálně demokrat.

5 970

8,17

21

73 076,00

8,16

2

6

Komunistická str.Čech a Moravy

6 851

9,38

21

73 076,00

9,37

2

7

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

7 731

10,58 21

73 076,00

10,57

2

8

Svob.apř.dem.-T.Okamura (SPD)

3 222

4,41

21

73 076,00

4,40

0

9

Česká pirátská strana

11 705 16,02 21

73 076,00

16,01

4
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Kandidát
Pořadové číslo
1
2
8
1
2
7
5

7
2
3
4
10
4
1
5
1
2
1
3
5
2

Politická
příslušnost

Hlasy

ANO

ANO

727

7,39

1

54
39

ANO
ANO

BEZPP
BEZPP

668
525

6,79
5,33

2
3

45

ODS

BEZPP

767

8,77

1

68

ODS

ODS

534

6,11

2

71

ODS

BEZPP

485

5,55

3

45

NK

BEZPP

1 107

6,60

1

55

NK

BEZPP

1 025

6,11

2

66

STAN

BEZPP

951

5,67

3

39
52
64
58
69
72
51

NK
NK
ČSSD
ČSSD
KSČM
KSČM
KDU-ČSL

BEZPP
BEZPP
ČSSD
BEZPP
KSČM
KSČM
KDU-ČSL

949
917
470
463
490
426
848

5,66
5,47
7,87
7,75
7,15
6,21
10,96

4
5
1
2
1
2
1

63
40

KDU-ČSL
Piráti

KDU-ČSL
Piráti

679
913

8,78
7,80

2
1

39

Piráti

BEZPP

708

6,04

2

39
35

Piráti
Piráti

BEZPP
BEZPP

686
684

5,86
5,84

3
4

příjmení, jméno,
tituly

věk

Vokáč Miroslav
JUDr.
Kříž Josef
Wiesner Radek
Ing.
Faschingbauer
Pavel Ing.
Matějková Libuše
Mgr.
Wollerová
Jaroslava
Jindřich Kamil
Mgr.
Kozina Václav
Mgr.
Novák Zdeněk
JUDr.
Kuneš Josef
Rybár Ivan Mgr.
Látka Jan
Konrády Vlastimil
Pangrác Jan
Benda Jan Ing.
Antoš Stanislav
Bc.
Kadlec Ivo MUDr.
Krutina Viktor
Ing.
Kalous Roman
Ing. Ph.D.
Pachl Jan
Kincler Jan
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Navrhujícístrana

v%

abs.

Pořadí
zvolení

Překvapením bylo, že do zastupitelstva nebyl zvolen lídr kandidátky
Sdružení pro město Domažlice, dosavadní starosta Ing. Miroslav Mach. Po
volbách nastoupila poměrně složitá jednání a ustavování povolebních koalic.
Starostou byl posléze na II. zasedání zastupitelstva města ve středu
21. listopadu zvolen poměrem hlasů 11:2:6 kandidát koalice SMPD, KDU-ČSL a
ANO 2011 (za podpory Ing. Jitky Heřmanové ČSSD) zkušený komunální politik,
místostarosta města v předchozím volebním období, JUDr. Zdeněk Novák.
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Volba starosty města – slib starosty. Zleva: Ing. Milena Vlčková, tajemnice MěÚ, Ing.
Miroslav Mach, předchozí starosta, starosta JUDr. Zdeněk Novák, místostarosta Ing.
Radek Wiesner

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČR
první kolo: 5. – 6. října 2018, druhé kolo: 12. – 13. října 2018

Výsledky hlasování
Obvod: 11 – Domažlice
Výsledky hlasování – Obvod 11 – Domažlice – souhrnné informace
Okrsky
počet zprac. v %

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

1.
289
kolo

289

100,00 102 972

45 853 44,53

44 866

42 537 94,81

2.
289
kolo

289

100,00 102 991

18 003 17,48

17 998

17 886 99,38
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Výsledky hlasování v celém obvodě:

Kandidát
číslo

Počty hlasů

příjmení, jméno,
tituly

Volební Navrhující Politická
strana strana příslušnost

1.
kolo

2.
kolo

% hlasů
1.
kolo

2.
kolo

*1

Vilímec Vladislav
Ing.

ODS

ODS

ODS

9 142 9 408 21,49 52,59

2

Krutina Viktor Ing.

Piráti

Piráti

Piráti

5 198 X

+3

Látka Jan

ČSSD

ČSSD

ČSSD

9 136 8 478 21,47 47,40

4

Timura Miroslav
Mgr.

ČS

ČS

BEZPP

567

X

1,33

X

5

Obdržálek Milan Ing. SPD

SPD

SPD

2 509 X

5,89

X

6

Vokáč Miroslav
JUDr.

ANO

ANO

6 233 X

14,65 X

7

Švarcbek Josef RSDr. KSČM

KSČM

KSČM

2 975 X

6,99

8

Janek Michal MUDr. TOP 09 TOP 09

TOP 09

6 777 X

15,93 X

ANO

12,21 X

X

+) postupující kandidát
*) zvolený kandidát
© Český statistický úřad, 2018

Výsledky hlasování za město
Obvod: 11 – Domažlice
Obec: Domažlice
Tabulka: Výsledky hlasování – Obec Domažlice – souhrnné informace
Výsledky hlasování – Obec Domažlice – souhrnné informace
Okrsky
počet zprac. v %

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

1. kolo 12

12

100,00 8 492

3 787

44,59

3 734

3 627 97,13

2. kolo 12

12

100,00 8 487

2 198

25,90

2 198

2 190 99,64
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Tabulka: Výsledky hlasování – Obec Domažlice
Výsledky hlasování – Obec Domažlice
Kandidát
číslo příjmení, jméno, tituly

Volební Navrhující Politická
strana strana příslušnost

Počty hlasů

% hlasů

1. kolo 2. kolo 1. kolo 2. kolo

*1

Vilímec Vladislav Ing.

ODS

ODS

ODS

793

950

21,86 43,37

2

Krutina Viktor Ing.

Piráti

Piráti

Piráti

604

X

16,65 X

+3

Látka Jan

ČSSD

ČSSD

ČSSD

920

1 240 25,36 56,62

4

Timura Miroslav Mgr. ČS

ČS

BEZPP

32

X

0,88

X

5

Obdržálek Milan Ing.

SPD

SPD

SPD

193

X

5,32

X

6

Vokáč Miroslav JUDr.

ANO

ANO

ANO

650

X

17,92 X

7

Švarcbek Josef RSDr.

KSČM

KSČM

KSČM

222

X

6,12

X

8

Janek Michal MUDr.

TOP 09 TOP 09

TOP 09

213

X

5,87

X

+) postupující kandidát
*) zvolený kandidát
© Český statistický úřad, 2018

Funkční období senátora je šest let. Letos vypršel mandát dosavadního
senátora Jana Látky. Volební obvod č. 11 Domažlice, zahrnující i část Klatovska,
byl proto mezi 27 volebními obvody, ve kterých spolu s komunálními volbami
proběhly i volby do Senátu Parlamentu ČR. O zvolení se ucházelo celkem osm
kandidátů, tohoto čtyři z Domažlic: Ing. Viktor Krutina, Jan Látka, Ing. Milan
Obdržálek a JUDr. Miroslav Vokáč. Už před volbami považovalo místní veřejné
mínění za nesporné vítěze prvního kola dosavadního senátora Jana Látku a
kdyňského politika Ing. Vladislava Vilímce a předpokládalo i zajímavý souboj ve
druhém kole. Výsledky voleb daly těmto „prognostikům“ stoprocentně za
pravdu. Zatímco na klasickém Domažlicku byli voliči příznivěji nakloněni Janu
Látkovi, na Kdyňsku jednoznačně vítězil Ing. Vilímec. Kdyňáci byli „čipernější“ i
co se týká volební účasti. V prvním kole jich k senátním urnám přišlo 51,14 % a
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ve druhém kole 32,48 (Domažlice: 44,59 % - 25,90 %). Senátorem byl zvolen
Ing. Vladislav Vilímec.
Volební kampaň byla minimální, mnozí občané města prý ani
nezaznamenali, že nějaká probíhá. O mírné vzrušení se v našem městě postarali
jen jacísi snad „vtipálkové“, kteří ve druhém kole volby senátora přelepili
většinu plakátů Ing. Vilímce přelepkou s textem: „JSEM náměstkem hejtmana.
JSEM místostarosta města Kdyně. DEJTE MI SVŮJ HLAS! CHCI BÝT JEŠTĚ
SENÁTOREM!“ K autorství se nepřihlásil nikdo, volební štáb Jana Látky
rozhodně odmítl, že by se na něčem podobném podílel.

Dodatek k zápisu o komunálních volbách
U České strany sociálně demokratické došlo bezprostředně po vyhlášení
výsledku voleb ke změně, když se pan Vlastimil Konrády, zvolený jako druhý
zastupitel ČSSD, svého mandátu vzdal. Na jeho místo postoupila první
náhradnice z kandidátní listiny ČSSD paní Ing. Jitka Heřmanová.
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY VE MĚSTĚ
DIAKONIE ZÁPAD
Klub Fontána a Uličník pro děti a mládež
Zahradní 542, Domažlice

Klub Fontána pro děti a mládež je preventivní sociální služba –
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Cílovou skupinou jsou děti a mládež
z Domažlic a okolí ve věku 6 až 20 let, kteří:
➢

se ocitají ve složitých životních podmínkách či situacích

ohrožujících jejich zdravý vývoj, mezilidské vztahy, společenské či
profesní uplatnění,
➢

se ocitají v situacích vedoucích ke konfliktu se

společenskými normami a hodnotami,
➢

se ocitají v ohrožení vyloučením ze společnosti vlivem

chudoby, nízké úrovně vzdělání, místa bydlení a etnického nebo
národnostního původu,
➢

hledají základnu pro realizaci svých vlastních aktivit

Posláním zařízení je doprovázení a podpora dětí a mládeže z Domažlic a
okolí při řešení obtížných a každodenních situací a zvyšování jejich šance na
úspěch v dalším životě.
Zřizovatelem je nestátní nezisková církevní organizace Diakonie ČCE –
středisko Západní Čechy se sídlem Prokopova 25, 301 00 Plzeň. Sídlo zařízení je
na adrese Zahradní 542, Domažlice.
V roce 2018 pracovalo v zařízení celkem 5 zaměstnanců. V prvním
pololetí mělo zařízení 3 zaměstnance: koordinátora zařízení a 2 kontaktní
sociální pracovníky. V druhém pololetí bylo zařízení rozšířeno o Klubík Kapka,
v němž působí dva zaměstnanci.
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Během roku 2018 poskytlo zařízení služby celkem 114 klientům. Většina
jich byla přímo z Domažlic. Z toho 58 klientů vyhledalo službu přímo v Klubu a
56 využilo terénní formu služby (zejména besedy na ZŠ praktické). Klubík Kapka
využilo celkem 24 klientů. Tři čtvrtiny klientely naší služby navštěvuje ZŠ
praktickou, zbylá čtvrtina je z Nové základní školy nebo již mimo vzdělávací
systém.
Klientům bylo v průběhu roku poskytnuto 2 109 výkonů sociální služby.
Pracovníci při ní strávili přes 1 166 hodin. Nejčastěji se jednalo o výkony typu
situační intervence či tematický program. Starší klienti si docházeli pro radu, ať
už se jednalo o náročnou životní situaci či pro radu z oblasti vztahů
(partnerských, vrstevnických, rodinných). Mladší klienti nejčastěji řeší obtíže se
školou, využívají pomoc a podporu od pracovníků Klubu Fontána a Klubíku
Kapka. Často si žádali rady v oblasti vztahů se spolužáky.
V červenci 2018 byly služby Klubu Fontána rozšířeny o celoroční
program Klubík Kapka pro děti ve věku 4-10 let, které potřebují pomoc a
podporu při zvládání společenských a školních nároků. Klubík Kapka sídlí
v prostorách České pošty ve druhém patře. Klubík navštěvuje mladší klientela
klubu Fontána i noví klienti. Klientům je k dispozici pracovnice, která zábavnou
formou, pomocí didaktických pomůcek a her klienty učí a trénuje dovednosti,
které by měli ve svém věku zvládat. Pomáhá jim také se zvládáním školních
nároků.
Ke konci roku 2018 pracovníci Klubu Fontána společně s klienty vytvořili
společenskou hru Máš to v kapse. Hra je určena pro děti a mládež, hráči si při ní
vyzkouší hravou formou hospodařit s penězi po dobu jednoho měsíce jako
rodina. 15 her bylo distribuováno do dalších nízkoprahových zařízeních
v Plzeňském kraji.
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DIAKONIE ZÁPAD
Služba Adite pro náhradní rodiny
Služba Adite pro náhradní rodiny funguje v Domažlicích od roku 2013.
Služba poskytuje podpůrné služby pěstounským rodinám v regionu. Podpora se
zaměřuje zejména na oblast péče o dítě a rozvíjení vztahu mezi pěstouny a
dítětem svěřeným do rodiny. Cílem podpory rodinám je zajištění bezpečného a
láskyplného prostředí pro svěřené dítě. Rodiny mohou využít pomoc při
realizaci spolupráce s biologickou rodinou dítěte, využívají i odlehčovací služby,
mají k dispozici odbornou pedagogickou a terapeutickou pomoc. Služba
zajišťuje též povinné vzdělávání pěstounů.
V Domažlicích služba Adite pro náhradní rodiny realizuje též osvětu
ohledně pěstounství, a to formou setkání pro zájemce o pěstounskou péči,
v lokalitě Domažlice proběhlo v roce 2018 jedno diskusní setkání pro veřejnost.
Adite pro náhradní rodiny sídlí v ulici Sadová 636 v Domažlicích. Na
Domažlicku zastřešují službu dvě pracovnice. Během roku 2018 doprovázela
služba Adite pro náhradní rodiny na Domažlicku 27 pěstounských rodin.

DIAKONIE ZÁPAD
Archa pro rodiny s dětmi
Archa pro rodiny s dětmi je sociálně aktivizační služba pro rodiny
s dětmi, s pověřením k výkonu sociálně právní ochrany dětí. Služba poskytuje
rodinám v obtížných životních situacích, takovou podporu, aby vlastními silami
dokázaly vytvářet vhodné prostředí pro rozvoj dítěte a vedly nezávislý život
v rámci společnosti. Za obtížnou životní situaci považuje: vztahy v rodině
(konflikty, rozvod či rozchod rodičů, problematický vztah s rodičem), nevhodný
výchovný styl rodičů, poruchy chování u dětí, ekonomicky nepříznivou situaci
rodiny (nezaměstnanost, dluhy), nepříznivé podmínky v bydlení (způsob a
kvalitu bydlení, čistotu a uspořádanost), traumatickou událost v rodině (úmrtí
v rodině), zdravotní situaci v rodině (dlouhodobé onemocnění, zdravotní
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postižení) rizikové chování v rodině (užívání návykových látek, alkoholismus,
patologické hráčství, trestnou činnost, domácí násilí).
Archa pro rodiny s dětmi jako jedna ze služeb Diakonie Západ sídlí na
adrese Sadová 636Domažlice. Během roku 2018 byla služba poskytnuta 30
rodinám, celkem 111 osob z toho 51 dospělých a 60 dětí.

Občanská sdružení a spolky
OREL – Jednota Domažlice
Jednota má 35 členů, z toho 27 dospělých, 8 dětí
Starostka Marie Maňasová
Místostarostka Ludmila Kunčíková
Sekretář Ing. Petr Jankovec, pokladník Ing. Petr Vondraš, revisor Petr Primus
Praporečníci: Jaromír Bartoň, Štěpán Kunčík
Jednota měla 40 členů, z toho 5 členů přešlo do Domažlic ze zrušené
orelské jednoty ve Kdyni.
Cvičení se koná pravidelně každý týden v tělocvičně základní školy.
Domažličtí Orlově organizují každoročně Biskup cup, fotbalový turnaj
pořádaný plzeňským biskupstvím. Koná se vždy v květnu nebo v červnu,
zúčastňuje se jej 10 týmů, včetně týmů z Polska.
Besídka k svátku matek se letos konala už 4. května. Vystoupily na ní
děti ze základních škol, pěvecký sbor Cansonetta a soubor seniorů. 5. května
položily členky jednoty květiny k desce americké armádě, 8. května na hřbitově
ke Hrobu v dáli. V červnu se členové Orla se svým praporem zúčastnili slavnosti
Božího Těla, prapory Orla nechyběly ani v průvodech před mší ve vavřineckém
kostelíku o Vavřinecké pouti. Devět členů domažlického Orla s praporečníkem
Kunčíkem s orelským praporem se zúčastnilo orelské pouti na svatém Hostýně.
Orlové se svým praporem se zúčastnili, přes nepříznivé počasí, i vzpomínky na
hřbitově u hrobu v dáli, konané u příležitosti 100. výročí vzniku republiky.
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Tradiční orelský Pochod Kozinovým krajem se letos konal 13. října.
Vydařené akce se zúčastnilo 45 pochodujících a 3 cyklisté.
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PIONÝR ZS – Pionýrská skupina Čtyřlístek
Pravidelné schůzky jednotlivých oddílů se konaly vždy v úterý a ve
středu v klubovně Dřevák.
Z významnějších akcí můžeme jmenovat účast na celorepublikové akci
Ledová Praha začátkem měsíce února. Jako každoročně se Čtyřlístek zapojil do
prodeje kytiček, výtěžek přes 12. 000 Kč je věnován na boj proti rakovině. Mezi
další akce patřily návštěva Mlázov, víkendová akce pro instruktory na Zelené
Lhotě. O prázdninách proběhl pro 54 dětí letní tábor na základně v Újezdě.
Tentokrát na téma „Putování kalendářem“. Každý den tábora byl motivován
jedním měsícem.
Nový školní rok zahájily akce otevřená klubovna a Cesta na Xapatán –
Memoriál Lucinky Mrvíkové. Následovaly výlety do Prahy do Aquapalace a do
Plzně do Techmánie a do muzea strašidel a loutek. Ti nejmenší navštívili
v Domažlicích modelovou železnici. Celý rok zakončil Čtyřlístek vánoční
besídkou.

Městská rada seniorů města Domažlice p.s.
Benešova 281, Domažlice 344 01 Domažlice
Předseda JUDr. Josef Fidrant
Městská rada je nestranické sdružení seniorských organizací a klubů.
Cílem organizace je koncipování mezigeneračních vztahů, aktivizace
starší generace pro duchovní, sportovní, sociální, ekonomický a společenský
rozvoj, včetně celoživotního vzdělávání a volnočasových aktivit.
Městská rada sdružuje 13 seniorských organizací a klubů s celkovým
počtem 1172 členů. Z tohoto počtu je z Domažlic 12 organizací a klubů
s celkovým počtem 994 členů. Radu tvoří předsedové (nebo jejich zástupci)
jednotlivých organizací a klubů. Předsednictvo: předseda: JUDr. Josef Fidrant,
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místopředsedové: Mgr. Petr Matějka a Josef Jírovec, tajemnice: Jaroslava
Kaucká, hospodářky: Jiřina Příbková a Lidmila Kynčlová.
Městská rada organizuje a zajišťuje různé zájezdy, taneční vystoupení,
sportovní a kulturní akce. Ve spolupráci s Městskou policií Domažlice
zajišťovala i v tomto roce vzdělávací kurzy pro seniory. V plánu činnosti má 10
projektů, které průběžně plní.
Největších úspěchů dosahují domažličtí senioři na sportovním poli.
V květnu 2018 se konaly Sportovní hry seniorů Plzeňského kraje. Do této
soutěže měli přihlášená dvě družstva. První družstvo ve složení Řechka, Verner,
Kralovec, Herbriková a Karolyiová, a druhé družstvo ve složení Doubek,
Matějka, Kaucká, Konopíková a Paulerová. První družstvo se umístilo na prvním
místě a druhé družstvo skončilo na krásném čtvrtém místě. V jednotlivcích
v kategorii nad 70 let zvítězil pan Verner, druhý byl pan Matějka. V kategorii do
70 let zvítězil pan Kralovec, druhý byl pan Řechka. V kategorii žen do 70 let
zvítězila paní Herbriková. Do družstva Plzeňského kraje na republikovou soutěž
byli zařazeni pan Verner, Řechka, Matějka, Kralovec a paní Herbriková.
Družstvo v mezinárodní soutěži seniorů zvítězilo již potřetí. Individuálních
úspěchů dosáhl pan Řechka, který na soutěžích v ČR získal sedm vítězství a
dvakrát byl druhý. Na MS seniorů ve Španělsku skončil čtvrtý.

OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE DOMAŽLICE
(OS ČČK)
Fügnerova 647
Občanské sdružení
Ředitelka oblastního spolku: Jana Hořeňovská
Spolek má ve městě jednu místní skupinu: MS ČČK Domažlice - 22 členů,
předsedkyně paní Krčmová.
Výkonná rada a Úřad OS ČČK Domažlice v roce 2018:
předsedkyně: Hana Paulová
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místopředseda: Vojtěch Dvořák
ředitelka Úřadu OS ČČK: Jana Hořeňovská
členové: Helena Gruberová, Marie Hronková, Marie Kestová, PhDr. Anna
Kuželková
Dozorčí rada: Mgr. Jarmila Kahlerová, Růžena Krčmová, Lidmila Kynčlová
Spolek naplňoval cíle hnutí Českého červeného kříže, aktivně pracoval
s mládeží, prováděl školení první pomoci všech věkových skupin. Velice
dobrých výsledků dosahoval v oblasti bezpříspěvkového dárcovství krve, měl i
hodně nových prvodárců. Díky dobré osvětě a vstřícnosti ze strany obcí,
podniků a škol uskutečňoval ve spolupráci s transfuzní stanicí Klatovy mobilní
odběry v celkem 6 mobilních odběrových místech měst a obcí.
Zdravotnické hlídky spolku zajišťovaly zdravotnické dozory při kulturních
a sportovních akcích.
16. května se domažlický spolek zapojil do veřejné sbírky „Český den
proti rakovině 2018“. Bylo prodáno 200 kytiček a vybráno 4 484,- Kč. Téhož dne
uspořádal oblastní kolo soutěže „Mladých zdravotníků“, kterého se zúčastnilo
celkem 82 soutěžících.
O letních prázdninách proběhl jako každoročně letní tábor pro děti na
Rudolfově Pile. Zúčastnilo se ho 70 dětí.
Ve svém ošacovacím středisku poskytuje oblastní spolek ČČK slabším
sociálním vrstvám bezplatný odběr obnošeného oblečení.

CB klub Domažlice, z.s.
Sídlo: Švabinského 550, 344 01 Domažlice
Předseda: Roman Holub
Členové výboru: Stanislav Hůla, Štefan Haška
CB klub vznikl k 17. 12. 1997. Sdružuje občany, kteří provozují radioamatérskou
činnost, zejména občanských radiostanic, podle generálního povolení č. GP
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9/1995, sporty apod. Jeho zázemím je Baldovské návrší u Domažlic, kde má
vysílací zařízení, stánkové občerstvení pro veřejnost, klubovnu a zahradu.
V roce 2018 měl 26 členů, z toho 17 členů z Domažlic
CB klub Domažlice je členem Českého radioklubu. Má oprávnění k využívání
rádiových kmitočtů amatérské radiokomunikační služby pro klubovou stanici
OK1RDO.
Pro veřejnost CB klub Domažlice pořádá Čarodějnické opékání na
Baldově, Baldovskou pouť – ve spolupráci s Římskokatolickou farností
Domažlice, dětský den – ve spolupráci se skautským oddílem Bazilišci
z Domažlic, Den otevřených dveří CB klubu na Baldově, Baldovskou pářku ve
spolupráci s Harkor ZS. Společnosti pro památník bitvy u Domažlic, která
pořádá na Baldově Jazzový Baldov, poskytuje prostory a zajišťuje prodej
občerstvení. Spolupracuje i s hasiči, kterým pronajímá prostory ke konání
pravidelného výcviku. Radioamatéři pořádají na Baldově i Tradiční setkání CB a
radioamatérů na Baldovském návrší, Halloween na Baldově– pro školní družinu
ZŠ Komenského 17 Domažlice, Podzimní setkání CB klubu, Adventní zastavení
pro Římskokatolickou farnost Domažlice, Vánoční posezení, Silvestrovské
zastavení.
Návštěvníkům Baldovského návrší slouží sezónní stánkové občerstvení
Za Kalichem, otevřené podle počasí buď červen až září nebo červenec až říjen.
Účast na celoročních radioamatérských akcích:
✓ Celorepubliková soutěž VKV provozní aktiv - 27. Místo na
frekvenci 145 MHz a 20. Místo na pásmu 433 MHz
✓ Celorepublikové závody FM – na frekvenci 145 MHz - 35.
Místo, na frekvenci 433 MHz 72. Místo
✓ Dubnová soutěž FM – Pálení čarodějnic - 13. Místo
✓ Radioamatérské aktivity v pásmu krátkých vln – spojení
s Polskem, Francií, Německem, Španělskem, Belgií,
Rumunskem, Litvou, Finskem, Dánskem, Ruskem,
Holandskem, Chorvatskem, Austrálií, Japonskem a Ománem.
✓ Spojení na soutěži SOTA. (Amatérská soutěž z registrovaných
kopců z ručních radiostanic.
✓ Pravidelná účast na CB závodech – Letní polní den, Éter bez
hranic, Podzimní éter 33
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✓ Členové denně navazují spojení na občanském pásmu se
širokou registrovanou i volnou radioamatérskou základnou
z celé republiky.
✓ Někteří členové se zapojili do digitálního provozu FT8, kde
udělali až 193 spojení, např. spojení s Arabskými Emiráty
(A61EK – Dubaj), s Brazílií (PY2VA – Caetano do Sal),
s Japonskem JH5MXB – Yamatalama).

Český svaz chovatelů
ZO ČSCH DOMAŽLICE
Předmětem činnosti je chov drobného domácího zvířectva, jeho odchovy,
výstavní a další chovatelská činnost.
V r. 2018 měli chovatelé 18 aktivních členů a 4 členy čestné – jde o bývalé
dlouholeté členy základní organizace (ZO). Předsedou ZO je Jan Dufek,
jednatelkou Pavla Borová, dalšími členy výboru jsou Dana Merhautová, Milan
Škudla a manželé Jaroslava a Václav Stauberovi.
Pro svoje členy pořádá základní organizace přednášky o chovu (drůbeže,
králíků i holubů) a zájezdy na výstavy a burzy. Členové obesílají svými odchovy
výstavy jak v rámci okresu a kraje, tak i celostátní. Největším úspěchem roku
2018 je velké vítězství člena domažlické ZO, chovatele holubů M. Škudly, který
na Národní výstavě v Lysé nad Labem získal hned 3 poháry - 3 vítězství
v konkurenci 3000 holubů.

Spolek Beseda
Beseda je zájmový spolek seniorů s počátkem působnosti od 5.1.2012.
Původně vznikl jako taneční kroužek při Městském centru sociálně
rehabilitačních služeb v ulici Baldovská 638, Domažlice. Tehdy začínalo pouze
osm členek. Postupem let členek přibývalo, k 31.12.2018 má spolek dvacet
tanečnic.
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Od samého počátku je vedoucí spolku Beseda paní Zdenka
Bohmannová, postupně pro choreografii přibrala paní Vlastu Bejstovou.
Celkově má spolek 22 členů, z toho 19 z Domažlic.
Předmět činnosti: Tanec jako společenská pohybová aktivita, která má
za doprovodu hudby navodit dobrou náladu, protáhnout tělo; je projevem
určité očisty a uvolnění duše a rozvíjí koordinaci pohybů a myšlení.
Nácviky tanců se konají každý čtvrtek od 8,30 do 10,00 hodin v jídelně
Penzionu Domažlice. Tanečnice nacvičují všechny druhy besed: českou,
moravskou, slezskou, a hanáckou, v plánu do dalšího roku je beseda slovenská.
Jako novinku nacvičují country tance, které rovněž jako besedy, vycházejí
z tanců lidových.
Cílem všech veřejných vystoupení je především rozdávat radost osobám
seniorského věku.
Během roku 2018 se členky spolku zúčastnily řady akcí:
9.2. MKS Domažlice – masopust
3.3. Domov pro seniory Kdyně – vystoupení na společenském plese
8.3. MKS Domažlice – vystoupení k Mezinárodnímu dni žen
1.4. MKS Domažlice – Den pro zdraví
6.3. MKS Domažlice – vystoupení na členské schůzi Svazu invalidů
9.5. Městská beseda Plzeň – celodenní program Senioři baví seniory
7.6. MKS Domažlice – vystoupení na členské schůzi Svazu tělesně postižených
9.5. Domov pro seniory Kdyně – vystoupení na venkovním parketu k 15. výročí
otevření zařízení
26.6. Společenská hala ve Furht im Waldu – společné vystoupení se seniory
SRN na seniorském odpoledni
19.7. společný výlet Klatovy – návštěva Barokní lékárny, návštěva Muzea
skla, prohlídka Bílé věže
19.8. 19.-20.9. soustředění v Úborsku, procvičování již všeho naučeného,
nově country tance
19.9. 27.-28.9. Praha – vystoupení ke 100. výročí vzniku republiky ve
Dvoraně slávy Muzea hudby na společenském plese v chodských krojích,
návštěva Tyršova domu a Obecního domu
9.12. Sokolovna Domažlice – vystoupení na Tělovýchovné akademii ke
150. výročí Sokola Domažlice a 100. výročí vzniku republiky
3.12. Společné vánoční posezení, bilance roku 2018
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Kromě těchto akcí se ještě některé členky zúčastnily jednodenních
zájezdů: Loučim – naučná stezka, Nečtiny – cesta andělů, Šitboř – Poběžovice,
Mariánská Týnice.
Během všech nácviků a soustředění vede Beseda počty odtančených
kroků, takže zná přesnou bilanci. Za rok 2018 odtancovaly její členky 92.928
kroků, to převedeno na kilometry činí 69,238 km.
Za finance poskytnuté z grantu Městského úřadu dokoupil spolek
zbývající část tanečního stejnokroje, částí financí z podpory byl zaplacen
prostor pro pravidelné nácviky, část byla použita na ubytování a dopravu na
soustředění v Úborsku.

Sídliště Šumava z. s.
předseda MUDr. Pavel Zeman
Hlavní náplní spolku je podpora a provozování dětského a
multifunkčního hřiště na sídlišti Šumava v Domažlicích a pořádání sportovních a
zábavních akcí pro děti a mládež.
V lednu o pololetních prázdninách pořádal spolek táborák na sněhu,
dále pak30. dubna pálení čarodějnic, kdy si děti vyrobily ze slámy a odstřižků
látek čarodějnici a poté všichni poseděli u táboráku a povídali si o této tradici.
V červnu na konci školního roku byl pro děti připraven dětský den
„Těšíme se na prázdniny“. Děti se mohly zúčastnit spousty soutěží, jak
sportovních, tak vědomostních. Na konci prázdnin se děti rozloučily
s prázdninami. Opět byl připraven táborák s řadou soutěží.
Organizaci těchto akcí zajišťují rodiče a přátelé sídliště Šumava. Je
pěkné, že tato tradice se na sídlišti udržuje již více jak 20 let.
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Oblast zdravotnictví
MCT CZ z.s.
Místní organizace Domažlice
předseda Josef Holý
54 domažlických členů, 4 zaměstnanci
Nestátní nezisková organizace MCT CZ z. s., se zabývá rehabilitační a
sportovní činností pro osoby s mentálním, tělesným postižením ale i
s chronickým onemocněním. Zajišťuje celoroční pravidelné zdravotní plavání,
které je přizpůsobeno potřebám a požadavkům osob se zdravotním postižením.
Zvláštní důraz je kladen na reedukaci, kompenzaci a rehabilitaci jednotlivých
poruch a postižení. S dalšími sporty, které jsou vhodné pro zdravotně postižené
seznamuje své svěřence v rámci týdenních pobytů (sáňkování, lyžování,
cyklistika, stolní tenis). Počet členů z regionu Domažlicka byl letos 54(mírný
pokles byl zaznamenán z důvodu rekonstrukce bazénu v Domažlicích). Plavání
chronicky nemocných a zdravotně postižených dětí a mládeže probíhalo jednou
týdně v Domažlicích a jednou týdně ve Kdyni. Zajišťovali jej 4 odborní
pracovníci a 42 dobrovolníků z řad rodinných příslušníků. Kromě pravidelných
tréninků se děti zúčastnily závodů příbuzenských organizací v rámci České
republiky: Kutnohorská vlnka, Vajgarský kapr. Tradičně před vánočními svátky
se uskutečnily Vánoční vodní hrátky – hry a soutěže s účastí všech členů a
Vánoční turnaj ve stolním tenisu. Mentálně postižená mládež nad 15 let
z Domažlicka opět uspěla na Evropských hrách handicapované mládeže „Emil
Open 2018“ kde získali 3 medaile.
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Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s.,
Základní organizace Domažlice, p.s.
Jindřichova 214, 344 01 Domažlice

Na začátku roku byl celkový počet členů 44, z toho 13 přímo z Domažlic, ostatní
z okolních obcí domažlického okresu, na konci roku celkový počet členů 46,
z toho 13 přímo z Domažlic, ostatní z okolních obcí.
Předsedkyní základní organizace je Mgr. Libuše Kubertová
Cílem činnosti základní organizace bylo plnit úkoly vyplývající ze Stanov
Svazu neslyšících a nedoslýchavých, to je pomáhat zajišťovat potřeby a zájmy
svých členů i ostatních osob se sluchovým postižením. Základní organizace
poskytovala členům i veřejnosti informace o problematice sluchového postižení
a jeho kompenzace, spolupracovala s poradenským centrem pro sluchově
postižené, které poskytuje odborné sociální poradenství pro nedoslýchavé a
tlumočnickou službu pro neslyšící osoby. Na podzimní členské schůzi byla,
nejen členům organizace, zdarma prováděna kontrola sluchadla a jeho seřízení
odborným pracovníkem – ředitelem sekretariátu Svazu neslyšících a
nedoslýchavých panem Paurem.
Základní organizace je členem Městské rady seniorů (MěRS), kterou
informovala o svých akcích – veřejných členských schůzích a výletech, na které
jsou zvány ostatní členové MěRS. Někteří domažličtí členové se zúčastnili
zájezdů pořádaných MěRS a dalších akcí MěRS, např „Seniorské akademie“
pořádané MěRS s Městskou policií.

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s.
poradenské centrum Domažlice, p.s.
Jindřichova 214, 344 01 Domažlice
ředitelka: Bc. Jana Šizlingová Šimáčková, DiS.
Počet domažlických uživatelů: 256, z nich
Domažlice: 251 uživatelů, poradenské centrum navštívilo v roce
2018 75 uživatelů
Havlovice: 5 uživatelů, poradenské centrum navštívili v roce 2018 2 uživatelé
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Předmět činnosti: Odborné sociální poradenství a tlumočnické služby
zaměřené na osoby sluchově postižené různého druhu a stupně, bez rozdílu
věku; dále technické poradenství a prodej příslušenství ke sluchadlům a prodej
kompenzačních pomůcek.

SVAZ TĚLESNÉ POSTIŽENÝCH (STP) v ČR z.s.
Okresní organizace Domažlice
Msgre B. Staška 265, Domažlice
Předsedkyně: Mgr. Sylva Cenefelsová
Počet členů v Domažlicích: 180
Předmětem činnosti je vytváření podmínek pro nezávislý způsob života pro
zdravotně postižené, zejména pro tělesně postižené občany. Jedná se nejen
o odstraňování bariér, ale také bariér společenských.

Projekt svazu se

zaměřuje na získávání sebedůvěry a podporu integrace handicapovaných
občanů do běžného života. Snažíme se o rehabilitaci postižených občanů nejen
fyzickou, ale i psychickou.
Akce v roce 2018:
Seniorská odpoledne – muzikoterapie, v tomto roce čtyřikrát ročně,
s průměrnou účastí 95 klientů. Zúčastňují se nejen členové STP, ale i občané
Domažlic a okolí.
Dva rekondiční – rehabilitační pobyty: Františkovy Lázně, Piešťany.
Zúčastnilo se celkem 78 členů z okresu Domažlice.
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Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České
republiky z. s.
Předsedkyně: Olga Selnarová
Je to organizace zabývající se péčí o zrakově postižené občany. Z Domažlic má
20 členů, z okolních obcí 37 členů. V Domažlicích je jedinou organizací s tímto
zaměřením. Předmětem její činnosti je především informovat členy
s problematikou v sociálně-právní oblasti.
Každý čtvrtek pořádá organizace tak zvaná klubová dopoledne, kde
přítomní vyrábějí různé věci (pletení z papíru, pletení ponožek a podobné).
V měsíci říjnu mají její členové každoročně možnost jezdit na desetidenní
ozdravně–rehabilitační pobyty v Mariánských Lázních, kterých se zúčastňují
zdravotně postižené osoby z celé republiky.

Sportovní kluby
Klub českých turistů (KČT Domažlice)
Předseda: Mgr Petr Matějka
Domažlický odbor Klubu českých turistů měl ke konci roku 146 členů.
Činnost odboru řídí jedenáctičlenný výbor.
Během roku uspořádali turisté 25 turistických vycházek. Účastnilo se jich
315 turistů, kteří ušli celkem 241 kilometrů.
Domažličtí turisté se účastnili i akcí jiných turistických odborů, vesměs
v Plzeňském kraji. Společně s Waldverein Furth im Wald uspořádali vycházku na
Baldov. Vyjeli také na čtyři autobusové zájezdy, připravili čtyři turistické
besedy, dvakrát navštívili představení plzeňského divadla.
V tomto roce oslavili turisté 130. výročí založení KČT, domažlický odbor
slavil 125. výročí svého vzniku. Zástupci z Domažlic se účastnili celostátních
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oslav v Praze, v Domažlicích oslavili svoje jubileum výstavou, na které v termínu
Chodských slavností představili na 15 velkoplošných panelech historii
domažlického odboru od jeho založení až po současnost. Výstavu, instalovanou
v Gymnáziu J. Š. Baara, shlédlo na 300 návštěvníků.
Na Čerchově proběhla v tomto roce již 18. sezóna. Rozhlednu letos
navštívilo 8 540osob. Celkem se od roku 2000 z Kurzovy věže rozhlédlo 159 879
evidovaných platících turistů.
Na značkařské činnosti odboru se podílelo 17 značkařů a značkařek. Ti
letos obnovili značení na 206,5 kilometrech turistických značených tras.
Problémem domažlického odboru KČT je ale soustavně klesající počet značkařů,
proto se uvažuje o rozdělení Značkařského obvodu Domažlice mezi značkařské
obvody Plzeň-jih, Klatovy a Tachov.
(Tradiční turistické akce viz KALENDARIUM)

AC Domažlice z.s.
Má 380 členů převážně z řad dětí a mládeže a jednoho zaměstnance.
Předsedou je Ing. Zdeněk Forster, sekretářem Petr Konop. Oba jsou
statutárními zástupci klubu.
Předmětem činnosti klubu je sportovní, atletická příprava dětí, mládeže i
dospělých a organizace atletických akcí.

BASKETBAL JISKRA DOMAŽLICE z.s.
sídlo Kozinova 45, 344 01 Domažlice
Počet členů: 81 mládež, 30 dospělí
Předsedou klubu je MUDr. Tomáš Budka, místopředsedové Pavel Hendrich,
Ing.Marek Konicar, členové výboru Martin Císař, Mgr. Václav Kozina, Vítězslav
Pohanka, Ing.Milan Pinkr, Mgr.Karel Štípek, Libor Škarda
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Předmět činnosti je basketbal. V klubu působí celkem osm trenérů, z toho šest
dobrovolných a dva na Dohodu o provedení práce. V současné době má klub
pět mládežnických družstev, z toho dvě v republikových soutěžích – liga U14,
nadregionální liga U15, a dvě družstva dospělých – B tým Krajský přebor, A tým
- 2.liga, 5.místo ve skupině A, čtvrtfinále play-off 2.ligy.

Dance Group A&D Domažlice, z.s.
se sídlem Šumavská 573, Domažlice
předseda spolku: Veronika Kozinová
člen výboru a zplnomocněný zástupce: Ing. Jiří Kozina
Dance Group A&D Domažlice, z.s. vznikl 11.2.2016 z původní sportovní
skupiny Aerobik Dance Domažlice založený v roce 1999 fyzickou osobou Ivanou
Kozinovou a zabýval se aerobikem pro děti a mládež. V roce 2015 skupina
rozšířila svoji činnost o „Street dance“. Pro zlepšení celkové činnosti a
organizace se členové sportovní skupiny rozhodli koncem roku 2015 založit
neziskovou organizaci – spolek, zabývající se provozováním sportovní a taneční
činností dětí a mládeže.
Spolek má v současné době kolem 180 členů a celkem 12 týmů:
PÍDI STREET – děti ve věku 4-6 let, tým se věnuje tanečnímu stylu „street
dance“,
MINI STREET A – děti ve věku 6-8, tým se věnuje tanečnímu stylu „street
dance“,
DĚTI STREET A – děti ve věku 8-11 let, tým se věnuje tanečnímu stylu „street
dance“,
DĚTI STREET B – děti ve věku 8-11 let, tým se věnuje tanečnímu stylu
„street dance“
JUNIOR STREET A – děti ve věku 11-16 let, tým se věnuje tanečnímu stylu
„street dance“,
HVK STREET A – dorostenci a dospělí ve věku 16-25 let. tým se věnuje
tanečnímu stylu „street dance“,
PÍDI AEROBIK – děti ve věku 4–6. tým se věnuje komerčnímu aerobiku,
MINI AEROBIK – děti ve věku 6-8 let, tým se věnuje komerčnímu aerobiku,
KADETKY 1 AEROBIK – děti ve věku 12-14 let. tým se věnuje komerčnímu
aerobiku.
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KADETKY 2 AEROBIK – děti ve věku 13-14 let, tým se věnuje sportovnímu a
komerčnímu aerobiku,
JUNIORS AEROBIK – děti ve věku 13-14 let, tým se věnuje sportovnímu a
komerčnímu aerobiku.
O činnost spolku se celkem stará celkem 10 členů spolku, dospělí, z toho
2 muži a 8 žen. Jedná se o trenéry a manažery spolku. Na sportovně taneční
přípravě se kromě 3 hlavních trenérů a 5 pomocných trenérů podílí i 5
externích lektorů z Prahy a Plzně.
Účast v soutěžích: Aerobikové týmy (tým KADETKY a MINI 2 AEROBIK) se
zúčastňují každoročně celorepublikové soutěže pro aerobikové, stepové a
taneční týmy nazvané „ŽIJ POHYBEM“. Soutěž je určena jak pro začátečníky, tak
pokročilé cvičence. Je to víceúrovňová soutěž podle výkonnosti účastníků a je
rozdělena na kategorie „basic“, „aerobic show“ a „sport teams“. Soutěž je
rozdělena na 3 ligové závody, které se uskutečňují na jaře v průběhu 3 měsíců a
končí závěrečným finálovým závodem v Praze. Soutěž „MIA FESTIVAL“ (účastní
se týmy MINI 2 AEROBIK. MINI 1 AEROBIK, KADETKY. PÍDI 1 AEROBIK. HVK
STREET. MINI STREET soutěžní) je pořádána neziskovou společností „Děti
fitness aneb sportem proti drogám“. Vznikla v roce 1979 a jedná se
o mezinárodní festival aerobiku a tance. Je rozvržena na mnoho disciplín např.
aerobik, street dance, zumba. lidové a country tance, mažoretky.
latinskoamerické tance, disco apod. Soutěž má úroveň „hobby“ a „profesionál“.
Domažlický spolek se účastní v úrovni „hobby“ a „profesionál“ (KADETKY). HVK
STREET a MINI STREET soutěžní se v letošním roce zúčastnili prestižní
celorepublikové soutěže „Taneční skupina roku 2018“. Tým HVK STREET
postoupil na Mistrovství ČR, které bylo zařazeno do televizního vysílání.
Největšího úspěchu dosáhla letos Dance Group na finálovém kole „Mia
Festival“ v Praze, kde její tanečníci získali jedno 1. místo a jedno 3. místo v typu
soutěže „street dance“ a v typu soutěže „aerobik“ jedno 1. místo, jedno 6. a 8.
místo. Hlavní trenérka a externí instruktoři vystupují i v různých televizních
show např. „Tvoje tvář má známý hlas“, což je pro všechny členy velká
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motivace. Každý rok se domažličtí tanečníci účastní soutěže v Německu
„Gauwettkampf“, kam je pravidelně zve taneční skupina z Waldmünchenu, se
kterou se přátelí už přes 10 let. Přes léto pořádá spolek pro děti taneční
soustředění.
Spolek každoročně organizuje dvě veřejná sportovně taneční vystoupení
„letní a zimní show“. Zimní „Christmas show“ se koná v sále Kulturního
střediska v Domažlicích v prosinci a letní „Summer show“ ve Sportovní hale
v Domažlicích v červnu. Na taneční show se vždy představí všechny týmy se
svým tanečním vystoupením, včetně našich hostů z Prahy a z Plzně. Spolek má
svoje stránky na Facebooku (Dance Group A&D Domažlice) a Instagramu.
Dance Group využívá prostory Sportovního centra Radek Hojda
v Domažlicích a tělocvičen Gymnázia J. Š. Baara v Domažlicích. Nutně by však
potřeboval vlastní taneční prostor dostatečně velký a s podlahou vhodnou na
tanec a aerobik, se zrcadly a sociálním zařízením.

Dolez z.s.
Počet domažlických členů: 64 (52dětí a12 dospělých)
Předseda: Petr Kazimour
Předmět činnosti: Lezecké tréninky, závody, soustředění
Skupiny dětského horolezeckého oddílu: Veverky (4-6let), Koaly (69let), Šimpanzi (9-13let), Orangutani (13-18let)
V roce 2018 oslavil Dolez desáté výročí trvání svého
horolezeckého oddílu. V lednu pořádali vnitřní boulderingové závody a
v červnu venkovní závody na obtížnost. Někteří členové se zúčastnili
série závodů Překližka cup 2018 pořádaných v plzeňském kraji. V zimě
využívá oddíl vnitřní boulderingovou stěnu, a naopak v létě lezou jeho
členové na venkovní horolezecké stěně nebo jezdí na skály do blízkého
lomu na Babyloně, dále pak na Polínko u obce Krsy nebo na blízké skály
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v Německu např. Kaitersberg. Na lezeckém soustředění na Polínku
oddíl aktivně zapojuje do lezení i rodiče dětí.

HC DOMAŽLICE, z.s.
U Zimního stadionu 291, Domažlice
Předseda spolku: David Sekerák
Sekretář: Hynek Říha
Počet členů: 197 (domažličtí členové: 83), z toho dospělí: 36 (domažličtí
členové: 12), mládež: 161 (domažličtí členové: 71)
Předmět činnosti: organizace sportovní činnosti mládeže a dospělých v ledním
hokeji
V roce 2018 oslavil klub 10. výročí založení. U příležitosti tohoto výročí
se uskutečnily 1. září 2018 oslavy na zimním stadionu v Domažlicích. Během
dne proběhla přátelská

utkání všech mládežnických družstev se soupeři

z Klatov, Třemošné a Rokycan. Vrcholem bylo exhibiční utkání domažlického
družstva mužů proti Old boys Pilsen Indians (staré gardě HC Škoda Plzeň), za
které nastoupili i bývalí extraligoví hráči. Součástí byla i autogramiáda.
Mimořádné sportovní úspěchy v roce 2018:
Družstvo Mladšího dorostu hrálo v sezóně 2017/2018 finálovou skupinu
Regionální ligy mladšího dorostu o postup do extraligy, kde nakonec skončilo
na 11. místě. Přesto to byl prozatím největší úspěch v desetileté historii klubu.
Tento úspěch byl oceněn i v anketě Sportovec okresu Domažlice, kde tým
mladšího dorostu obsadil 1. místo.

Judo-club Domažlice, z.s.
Klub má 131 členů, z toho 67 domažlických. Jeho předsedou a současně
jednatelem je Roman Kalous.
Předmětem činnosti clubu je výuka a trénink juda a sportovních aktivit.
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Mílaři Domažlice, z.s.
počet domažlických členů: 68
předseda: Jiří Královec
místopředseda: David Sekerák
členové výboru: Ing. Vítězslav Fronk, Jiří Voják, Ing. Radek Veselý
Předmětem činnosti je celoroční pravidelná fyzická aktivita zaměřená na
atletiku formou pravidelných tréninků pod vedením kvalifikovaných trenérů ve
věkových skupinách od tzv. Předpřípravky – děti věku 6-7 let, a následně podle
příslušných věkových kategorií až po dospělé (včetně). Samozřejmá je účast
v soutěžích jak družstev, tak i jednotlivců.
Mílaři každoročně pořádají Mezinárodní atletický mítink Hvězdné házení
na Chodsku a memoriál Jana Mazance v běhu na 400 metrů. Tense v letošním
roce konal již po dvanácté. Obyvatelům Domažlic a širokého okolí umožňuje
vidět na zdejším stadionu Střelnice řadu nejlepších českých atletů a
v posledních létech i atletů ze zahraničí.
Běh Zelenovským údolím. Přespolní běh pro všechny věkové kategorie
od 2 let věku po seniory. V loňském roce byla účast 302 závodníků! Od roku
2019 je závod zařazen do seriálu Běžeckého poháru mládeže Plzeňského kraje.
Od prvého ročníku je závod zařazen do populárního seriálu Běžec Chodska.

Volejbal Domažlice z. s.
V roce 2018 čítala členská základna 121 členů, z toho bylo 40 dětí a mládeže do
18 let.
Výbor pracoval ve složení: předseda: Roman Pavlík, hospodář: Pavel Kupilík,
správce antukových a beach kurtů: Tomáš Kubal, Eva Kortusová
revizní komise: Tomáš Kubal, Jitka Benczová, Eva Tomanová
Zapojení družstev do soutěží: MUŽI A–2. Liga ......................... 6. místo
MUŽI B – KP I. tř. ....................... 7. místo
JUNIOŘI – KP kadetů.................. 2. místo
ŽENY A-KP l. tř. .......................... 6. místo
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ŽENY B – KP II. tř.………………..4. místo
JUNIORKY – KP juniorek............. 1.místo
(pro nedostatečnou základnu a zraněné hráčky se
nezúčastnily kvalifikace)
KADETKY – KP kadetek............... 3. místo
ŽÁKYNĚ – KP žákyň ………………… 7.místo
ŽÁKYNĚ „4" - KP „čtveřiček" ...... 6. místo
MUŽI C byli zapojeni do okresní soutěže a nejmladší děvčata získávala
zkušenosti v okresní soutěži „Volejbalové naděje".
Trenérství se věnovali: Eva Kortusová, Božena Váchalová, Dana Fraňková, Marie
Schröpferová, Michala Benešová, Pavel Kupilík, Ondřej Kupilík.
V extralize začal sezónu Filip Kupilík v dresu Jihostroje České Budějovice.
V soutěži Sportovec roku Domažlic byl vyhlášen Krajánkem roku. Dále extraligu
juniorek okusily Aneta Berková a Bára Kupilíková.
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Kalendárium
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LEDEN
Nový rok domažlických turistů
Novoročního

výstupu

na

Čerchov

se

zúčastnilo kolem 350 osob. Sbírka KČT
Novoroční čtyřlístek, která na Čerchově
obvykle probíhá, tentokráte určená na
stavbu trasy pro vozíčkáře, vynesla 5 032
korun. Setkání turistů na Čerchově se
účastnila i řada místních politiků z české i
z bavorské

strany

a

waldmüchenský

ponocný v tradičním kroji.
(foto: K. Reitmeier)

Prvního ledna odpoledne proběhla i tradiční Novoroční vycházka na Díly
pod vedením paní Senohrábkové.

Novoroční ohňostroj
V pondělí 1. ledna přivítali Domažličané nový rok 2018 tradičním
novoročním ohňostrojem, konaným na náměstí Míru od 18 hodin.
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Tříkrálová sbírka
Slavnostní zahájení tříkrálové sbírky proběhlo v sobotu 6. ledna od 13
hodin na Náměstí Míru. Tří králové koledovali ve městě až do 15. ledna.

Skončil první ročník Senior akademie
Ve čtvrtek 25. ledna skončil první ročník domažlické Senior akademie,
které se v studijním roce 2017/1018 zúčastnilo 90 seniorů. Během tří měsíců,
od listopadu do ledna, probrali přednášející s posluchači řadu témat, která se
dotýkala každodenního života seniorů od pravidel správného stravování, přes
obranu proti „šmejdům“, sebeobranu až po základy finanční gramotnosti a
další témata. Akademie se konala pod záštitou Městské policie Domažlice ve
spolupráci s městskou radou seniorů.

Ceny vodného a stočného
Městská rada schválila cenu vodného a stočného pro rok 2018. Ceny se
proti roku 2017 mírně navyšují. Vodné vyjde na 41,63 s DPH, což činí navýšení
oproti loňskému roku o 1,21 Kč. Stočné bude dělat 37,49 Kč s DPH, což je o 1,03
Kč více než v roce uplynulém.

Ceny v loňském roce lámaly rekordy
Podle tento měsíc zveřejněných údajů Českého statistického úřadu byl
růst spotřebitelských cen vloni, tedy v roce 2017, nejvyšší od roku 2012. Ceny
vzrostly o 2,5 %. Nejvýrazněji zdražily potraviny. „Ceny potravin a
nealkoholických nápojů vzrostly o 5,2 %. Klíčové bylo zdražení pekárenských
výrobků a obilovin, mléka, sýrů, vajec a masa. Zvýšily se ale i ceny bydlení,
energií a dopravy,“ upozornil předseda ČSÚ Marek Rojíček. Naopak pozitivní
nálada spotřebitelů podpořená vývojem disponibilních příjmů domácností
nasměrovala růst maloobchodních tržeb za nepotravinářské zboží na desetileté
maximum (8,8 %) a zároveň i na páté místo mezi státy EU.
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Přejezd Capartice – Gibacht
V neděli 17. ledna se konal již 17. ročník přeshraničního lyžařského
přejezdu. I přes nepříznivé sněhové podmínky se akce zúčastnilo několik desítek
běžkařů, včetně starostů Domažlic a Furth im Wald(u). Startovalo se právě pro
nedostatek sněhu ne v Caparticích, ale až na rozcestí pod Čerchovem.

Výstava v knihovně
Ve vestibulu městské knihovny vystavuje v lednu svoje obrazy Jiří Verdun.

Leden v Muzeu Chodska
Muzeum Chodska se v letošním roce, co se veřejných akcí týká,
rozkročilo opravdu do široka. Celkem jich, včetně Galerie bratří Špillarů, plánuje
uskutečnit podle svého propagačního letáku pro veřejnost rovnou půl stovku
(50).

Lednové akce muzea:
Úterý 16. ledna od 17 hodin vernisáž výstavy fotografií a grafik umělců
spjatých s Fakultou designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni „V úzkém kruhu“.
Úterý 30. ledna od 17 hodin vernisáž výstavy „DOMAŽLICKÉ OSMIČKY“,
věnované přelomovým létům1918, 1938, 1948, 1968 v regionální historii.
Součástí vernisáže bylo vystoupení poetického divadla s pořadem „Divadelní
osmičky“: ukázky z představení divadel z let 1918–1968, například Červená
sedma, Osvobozené divadlo, Divadlo satiry, Semafor.
V pátek 26. ledna zahájil letošní sezónu filmový klub promítnutím scifi R.
Scotta Blade Runner.
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Výstava v Galerii bratří Špillarů

Pro letošní jubilejní rok připravilo muzeum cyklus sedmi přednášek,
věnovaných regionální historii.
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Loutkáři mají nové prostory
Už od 19. ledna hraje domažlické loutkové divadélko v nových
prostorách, vybudovaných v prostorách bývalé šatny kina čakan. Sálek má
kapacitu zhruba 50 lidí a bude využíván i ke konání přednášek a různých
klubových akcí. Podobný prostor dosud v Domažlicích citelně chyběl.

Kachny na Zubřině
Letos už v lednu se na
Zubřině objevily první kachny.
Kachny přilétají koncem zimy
na

Zubřinu

pravidelně,

v letošním roce se ale objevily
neobvykle

brzy.

Na

foto:

kachny na břehu Zubřiny před
tenisovými kurty na Kavkaze.
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ÚNOR
Otevření domova se zvláštním režimem
Ve čtvrtek 1. února proběhlo v domažlické Benešově ulici slavnostní
otevření Domova se zvláštním režimem. Domov vznikl přestavbou budovy
bývalých jeslí za téměř 30 milionů korun. Přestavba probíhala od roku 2016.
Domov má kapacitu 24 míst a je určen pro pacienty s lehčí formou
Alzheimerovy choroby a stařecké demence. Pacienti budou ubytováni ve
dvoulůžkových pokojích, první klienty přijme zařízení v polovině února.

Domažlice na veletrhu v Mnichově
V expozici České republiky Czech Tourism se na mezinárodním veletrhu
cestovního ruchu a volného času pořádaného v únoru v Mnichově v Bavorsku
prezentují také Domažlice.

Osazení dvou soch Zdeňka Hůly
Městská památková rezervace bude mít dvě nové sochy. Městská rada
schválila osazení dvou soch Zdeňka Hůly, které vznikly při loňském
červencovém sochařském sympoziu. První socha, která se jmenuje Nahoru, by
měla stát v parčíku, který má být nově vytvořen na volném prostranství Na
Ostrůvku, dnes zarostlém všelijakými keři a plevelem. Druhá socha Ticho světla
má být umístěna v zahradě Chodského hradu.
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Výstava v knihovně
V městské knihovně vystavují svoje práce členové fotokroužku
Gymnázia J. Š. Baara.

Únor v Muzeu Chodska
V úterý 5. února od 18 hodin se uskutečnil pořad Poetického divadla

Plzeň věnovaný tvorbě Pavla Šruta „Hlubina bezpečnosti“. V pátek 22. února
od 18 hodin byla komentovaná prohlídka výstavy „Příběhy pošt“ pro veřejnost.
Zároveň byl ve stejný den v Chodském hradu promítnut film Luise Buňuela
„Zapomenutí“. V rámci cyklu „Milníky československé kinematografie“ byl 27.
února v 19.30 hodin v loutkovém sále MKS uveden film Alfreda Radoka „Daleká
cesta“.

Galerie bratří Špillarů
uspořádala ve spolupráci s Fakultou designu a umění Ladislava Sutnara
ZČU v Plzni výstavu ÚNOR 1948.

Cestovatelské přednášky
Skauti z okresu Domažlice připravili na sobotu 10. února od 13 do 16
hodin v refektáři augustiniánského kláštera v Domažlicích další ročník oblíbené
skautské akce – Cestovatelské přednášky. Letos vyprávěl Jan Kubát o svém
putování po Gruzii a P. Miroslaw Gierga seznámil přítomné se svými cestami po
Peru. Na závěr vystoupil kurátor Národního muzea L´ubomír Novák, který
předvedl rekonstrukci putování Vikingů po Faerských ostrovech.
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Koncert ZUŠ
Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha uskutečnila ve čtvrtek 22.
února od 17.30 hodin ve velkém sále MKS v Domažlicích Žákovský koncert.
Vystoupili na něm žáci hudebního, tanečního a literárně-dramatického oboru.
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BŘEZEN
Zahajují středeční trhy
Ve středu 7. března se po zimní přestávce na domažlickém náměstí po
prvé konaly středeční trhy. Stánků bylo míň než v uplynulých létech, už úplně
zmizely dříve hojné stánky vietnamských prodejců. Nahrazují je prodejci
domácích potravin, medu, květin a sazenic. K pravidelným účastníkům trhu
patří zelináři z Litoměřic, o jejichž čerstvou zeleninu, brambory a teď na jaře
především o sazenice zeleniny i květin je trvalý zájem. I autobusové zájezdy
německých kupujících už jsou minulostí.

Renovace penzionu v Břetislavově ulici
Rada města rozhodla v tomto měsíci o celkové renovaci domova pro
seniory v Břetislavově ulici čp. 290 (u křižovatky pod branou), který město
převzalo letos v lednu od Plzeňského kraje. Objekt má kapacitu 40 pokojů,
v současné době v něm žije 12 seniorů.

Tibetská vlajka na radnici
10. března, ve výroční den tibetského povstání proti připojení Tibetu
k Číně, vyvěšují na protest proti porušování lidských práv v Číně některé naše
obce už několik let tibetské vlajky. Tibetská vlajka visela i letos také na
domažlické radnici.
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Podpis dohody o bezzásahových zónách
Starosta Domažlic Ing. Miroslav Mach a ředitel Agentury ochrany
přírody a krajiny ČR RNDr. František Pelc podepsali dohodu o bezzásahovém
území v nejvyšších partiích Českého lesa v majetku města Domažlic.

Bez

lidských zásahů zůstane 140 hektarů lesa ve dvou tamních přírodních
rezervacích a ve vybraných porostech první zóny Chráněné krajinné oblasti
Český les.
Domažlické městské lesy mají ve svém lesním majetku ve vrcholových
partiích Českého lesa dvě přírodní rezervace – Národní přírodní rezervaci
Čerchovské hvozdy a Přírodní rezervaci Smrčí. Národní přírodní rezervace
Čerchovské hvozdy, vyhlášená v roce 2000, chrání na 327 hektarech zbytky
ekosystémů horských a podhorských smíšených bučin s výskytem chráněných
druhů rostlin a živočichů typických pro oblast Českého lesa. Přírodní rezervace
Smrčí se rozkládá na 93 hektarech je biotypem, vhodným pro návrat vymizelých
nebo téměř vymizelých živočišných druhů, které dříve byly přirozenými
obyvateli Českého lesa, jako je rys ostrovid nebo tetřev hlušec.
Podepsaná dohoda platí po dobu deseti let. Mimo bezzásahového
režimu na vybraném území stanoví také jak budou Domažlické městské lesy
pečovat o výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin jako je buk lesní, jedle
bělokorá a tis červený, které zde jejich pracovníci vysadili v létech 2015–2017.
Dnes už je téměř zapomenutou skutečností, že v poválečných létech
1948–1950 organizovaly domažlické základní školy na území současné
rezervace Čerchovské hvozdy na pomoc národnímu hospodářství sběr bukvic.
Pro žáky vybraných tříd to bývalo vítané dobrodružství: nejprve vlakem na
Českou Kubici, odtud pěší pochod krásnou přírodou na určené místo, i vlastní
sběr, při kterém o zajímavé zážitky také nebyla nouze. V lese se daly vidět
veverky, srnky, občas sem tam i jezevec, ještěrky, nepřeberně ptáků,
doprovázející hajný vykládal zajímavé historky o přírodě i o místních strašidlech
a což teprve když se sběračům podařilo zahlédnout příslušníky pohraniční
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policie (od roku 1949 pak Pohraniční stráž SNB), kteří zpovzdálí zajišťovali jejich
bezpečnost, od roku 1949 na koních.

Mafie v Domažlicích
V soboru 8. března uspořádal Junák-český skaut, středisko Jiřinky
Paroubkové už 8. ročník dobrodružné hry Mafie, kterou pro veřejnost pořádají
skauti a skautky z domažlického okresu. Hra, určená chlapcům a dívkám od 1.
do 9. třídy, začala v 16 hodin na Chodském náměstí.

Výstava v knihovně
Ve vestibulu knihovny vystavují v březnu svoje ruční práce členky Klubu
seniorek, fungujícím při TJ Sokol Domažlice.

Zahájení muzejní sezóny
Vernisáž výstavy ART CERAMICS 2018 zahájila v neděli 25. března
letošní letní muzejní sezónu. Výstava představila současnou keramickou
plastiku a design porcelánu z České republiky.
„Ochoz“ chodského hradu.
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Byla instalována v galerii

DUBEN
Zvýšení nájemného
Od 1. dubna vzrostlo nájemné v městských bytech o 2,5 procenta.
Současný měsíční nájem je 64,65 korun za metr čtvereční, u bytů se sníženou
kvalitou 40,42 korun za metr čtvereční.

Hasičský výstup na věž
7. dubna se uskutečnil už 15. ročník hasičského závodu ve výstupu na
domažlickou věž. K závodu se přihlásilo a věž zdolalo 82 hasičů ze 42 sborů
dobrovolných hasičů z Čech a z Německa. Kategorii do třiceti let vyhrál časem
73.84 vteřin Jiří Hnyk z SDH Klenčí pod Čerchovem, v kategorii nad třicet let
opět zvítězil Antonín Rendl z SDH Česká Kubice.

Odemykání České studánky
Jako každoročně i letos odemykali s příchodem jara domažličtí turisté
Českou studánku v podčerchovských lesích. Už 26. ročník této oblíbené
turistické akce se uskutečnil v sobtu 7. dubna. Již tradičně na ní vystoupili
mužský pěvecký sbor Haltravan z Klenčí a trubači domažlického mysliveckého
sdružení. U studánky se sešlo na 350 turisů.

Knihovna se bude stěhovat
Vedení města představilo v dubnu veřejnosti záměr využití dvou pater
v přestavované budově domažlického pivovaru. Má v nich vzniknout vzdělávací
centrum, jehož hlavní částí bude městská knihovna. Projekt Vzdělávacího
centra Knihovna nepřijala veřejnost města, přes jeho klady, jakými jsou

92

především možnost rozšíření vzdělávacího působení knihovny, jednoznačně
kladně.
Na realizaci projektu Vzdělávací centrum knihovna jsou celkové náklady
vyčísleny na 11.456.000 korun. Město k jejich úhradě získalo dotaci od
Evropské unie a ČR ve výši 10.310.000 Kč, tedy 90 % z celkového nákladu
projektu.

Střelba v azylovém domě
Psychiatrický pacient azylového domu v Kozinově ulici, pravděpodobně
schizofrenik, postřelil 10. dubna dva policisty a pak se sám střelil do hlavy. Na
místě zemřel. Pacient byl klientem domova asi rok.

K incidentu došlo

v okamžiku, kdy měl být převezen pro zhoršený zdravotní stav do nemocnice,
kam

ovšem

nechtěl.

Protože

s posádkou

rychlé

záchranné

služby

nespolupracoval, přizvali záchranáři k asistenci policejní hlídku. V následující
potyčce se muž zmocnil služební zbraně policistů, oba zasahující policisty
postřelil a poté zastřelil sebe.

Duben v Muzeu Chodska
V pondělí 16. dubna uskutečnilo muzeum besedu nad knihou Falešné
hranice, věnovanou akci Kámen. Tuto akci uskutečnila v létech 1948–1951
Státní bezpečnost s cílem zorganizovat past na lidi utíkající z republiky na
západ. Knihu představila její autorka Ing. Václava Jandečková, učitelka ze
Kdyně.
Filmový klub promítl 20. dubna film Terryho Gilliama Brazil.
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Výstava v Galerii bratří Špillarů
V Galerii bratří Špillarů se 5.dubna 2018 v 17 hodin konala vernisáž
výstavy: TONI SCHEUBECK – SKULPTURY, OBJEKTY, KRESBY.

Výstava fotografií Marie Sikové
Že v některých případech jablko opravdu nepadá daleko od stromu
dokazuje Marie Siková, dcera vedoucího Galerie bratří Špillarů, známého
kdyňského výtvarníka Václava Siky. Marie sice otcův štětec nahradila
fotoaparátem, ale výtvarný cit a smysl pro krásu jemného detailu dělá z jejích
fotografií zajímavá umělecká díla, která v divákovi navozují klid a dobrou
pohodu.
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KVĚTEN
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Oslavy svobody
Proběhly tradičně 5. května na domažlickém náměstí, jejich slavnostní
část tentokráte v 16 hodin. Zavítal na ně opět i milý host, válečný veterán,
čestný občan Domažlic, třiadevadesátiletý James Duncan, který se v roce 1945
zúčastnil osvobozování města. Mezi dalšími hosty byli velvyslanec USA v České
republice Stephan King, Patrick Dewane, vnuk dalšího z osvoboditelů města
Matta Konopa, dále syn loni zesnulého veterána americké armády, čestného
občana Domažlic Roberta Gilberta, delegace z partnerského města Domažlic
v USA Two Rivers a zástupci dvou našich dalších partnerských měst Furth im
Wald a Ludres.

V rámci každoročních Oslav svobody byl v termínu 3. – 5. května
postaven v zahradě pod chodským hradem vojenský camp Garry Owen.
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Májová vycházka rodičů s dětmi
Pořádali ji jako každoročně turisté. Trasu pod Vavřincem prošlo 250
účastníků, z toho 135 dětí.

Hasičské oslavy
Jako každoročně oslavili domažličtí dobrovolní hasiči svátek patrona
hasičů, svatého Floriana. V pátek, 4. května se sjeli do Domažlic hasiči z celého
okresu. Oslavu zahájil slavnostní průvod městem z parkoviště U Svatých na
náměstí před radnici. Následovala mše svatá v kostele, kterou celebroval
plzeňský biskup Msgre Tomáš Holub. Oslavy ukončilo přátelské posezení v sále
MKS, spojené s taneční zábavou.

Vítání ptačího zpěvu
Další už tradiční květnovou akcí je Vítání ptačího zpěvu, konané
každoročně v Hanově parku před sochou Petra Hany. To letošní se konalo 6.
května v 5.30 hodin ráno. Ptákem roku byl letos vyhlášen sýček obecný.

Přestavba bazénu
První etapa náročné přestavby skončila tím, že dodavatelská firma ze
stavby odešla a zanechala rozkopaný bazén svému osudu. Ve středu 9. května
proběhlo otevření obálek s nabídkami podanými v obnoveném výběrovém
řízení. Zvítězila firma, která má s podobnými obnovami rozsáhlé zkušenosti,
OHL ŽS Brno střed Veveří, bývalé Železniční stavby Brno. Rekonstrukční práce
začnou 1. července, rozpočet činí 291 milionů 880 tisíc korun.

Baldovská pouť
Domažličtí radisté sdružení v CB klubu Domažlice pořádali 26. května ve
spolupráci s Římskokatolickou farností Domažlice a skautským oddílem Bazilišci
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Baldovskou pouť a Den otevřených dveří CB klubu s dětským programem a
pouťovou mší u baldovské kapličky k poctě Nejsvětější Trojice.

NOC V MUZEU
Muzeum Chodska v Domažlicích ve spolupráci se spolkem
Chodsko žije! se zapojilo do celostátní akce „Muzejní noc“, která se konala
v pátek 25. května 2018. V Domažlicích začala od 17 hodin v Chodském hradu.
Její návštěvníci se mohli zúčastnit vernisáže výstavy prací žáků ZŠ Msgre B.
Staška, besedy s Naděždou Potůčkovou a Gustavem Fifkou o současné
keramické tvorbě, zejména v západních Čechách, či vernisáže výstavy Proměny
Domažlic 1918–1968 mapující stavební vývoj města. Na řemeslném jarmarku si
mohli koupit perníčky, výrobky technikou kanzashi, falešný patchwork a
patchwork, háčkované a šité, kabelky a batohy, výrobky z korálků a pletené z
ruliček papíru, řemeslné a užitkové výrobky ze dřeva.

Náměstí a auta
Květnové EXTRA vydání Domažlického deníku přineslo pod názvem
„Domažlickému náměstí vládnou auta“ rozsáhlý článek s výčtem problémů,
které přináší neúměrný automobilový provoz na domažlickém náměstí
chodcům i samotným automobilistům. Situace se rok od roku zhoršuje. Stále
přibývá aut, která na náměstí parkují, nejen rovně k chodníku, ale i podél za
nimi směrem ke středu náměstí. Navíc se náměstí, zejména díky semaforům
v Komenského ulici, stalo pro mnohé řidiče průjezdní trasou, kterou si průjezd
městem urychlují. Není tedy divu, že kritika neúnosného stavu se od občanů
ozývá stále častěji. Jenomže … Řešení situace, která mnohé občany zlobí, se
hledá už třicet let, přesně od roku 1991. Dosud se nenašlo. Historické jádro
města je prohlášenou městskou památkovou rezervací. Jakékoli stavební
úpravy (prahy a podobné) tedy nepřicházejí v úvahu. Omezení parkování zase
brání podnikatelé, kteří mají na náměstí své prodejny a bojí se, že by jim tím
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klesly tržby. A své si umí energicky obhájit. Vzniká tak neřešitelná situace, která
ani po třiceti létech zatím nemá východisko a jak se zdá, nebude je mít ještě
hodně dlouho. Jen je s podivem, jak parkování na náměstích řeší jiné městské
památkové rezervace, třeba Telč. Ta má náměstí minimálně dvakrát větší než
Domažlice, podnikatelů je na náměstí také dost a auta na něm nejsou téměř
žádná.

Běh zelenovským údolím
Atletický oddíl Mílaři Domažlice uspořádal v sobotu 12. května II. ročník
běžeckého závodu Běh zelenovským údolím.

Květnové akce městské knihovny
Městská knihovna Boženy Němcové uspořádala ve čtvrtek 24. května
v čítárně knihovny besedu se známým novinářem a spisovatelem Karlem
Hvížďalou.
Ve vestibulu knihovny byla v květnu instalována výstava obrazů
Michaely Marouškové.

Květen v Muzeu Chodska
Filmový klub 18. května promítl film Carlose Saury Carmen. 12. května
vystoupil v atriu muzea belgický lidový orchestr BRABANTS VOLOKS ORKEST.

Ve středu 16. května připravilo muzeum v loutkovém sále MKS od 19:30
hodin promítání filmu Františka Vláčila Adelhaid, z cyklu „československé
filmové století“.
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Autobus na Čerchov
Již sedmou sezónu vyjel v tomto měsíci autobus na linku Domažlice –
Čerchov – Waldmünchen – Furth im Wald. Linka, určená i cyklistům, přepravuje
mimo osob také jízdní kola, elektrokola a terénní koloběžky. Bude v provozu až
do 30. září. V loňském roce jí využilo 3958 turistů. Autobus vyjíždí z Domažlic
dvakrát denně, ráno a odpoledne.

Nabídka práce v Německu
Ve schránkách domažlických domácností se objevily letáčky společnosti
„trankwalder“ HLEDÁTE PRÁCI V NĚMECKU? Společnost nabízí zájemcům práci
v širokém okruhu od Chamu po Regensburg. Hodinová mzda 10–15 euro,
příspěvek na dopravu 5 až 15 euro denně. Znalost německého jazyka dle
konkrétní práce.
Nabídky podobných společností, působících v ČR zcela legálně, se
v poslední době množí. Vídáme je po městě i na plakátovacích tabulích.
V Německu zkrátka schází kvalifikovaná pracovní síla, především řemeslníci,
třeba elektrikáři, svářeči, ale i zdravotníci, pečovatelky a další. Vyšší mzdy ve
srovnání s našimi jsou mocným lákadlem. Navíc, pokud je takový pracovník
zaregistrován u pracovního úřadu, vzniká mu, pokud je živitel rodiny, nárok na
německé přídavky na děti po odpracování delšího času i nárok na německý
důchod. I z našeho města využila lákání sousedů řada lidí jako vítanou
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příležitost ke zvýšení své životní úrovně. Škoda, že o tomhle přeshraničním
cestování tam a zpět neexistují přesná čísla.

PRODEJ LEVNÝCH KNIH
Donedávna byli Češi národem čtenářů. Potvrzují to knihkupci i
knihovníci. Za dob ještě před rokem 1989 bývaly některé knihy dokonce krutě
nedostatkovým zbožím. Možná se najdou pamětníci, kteří si vzpomenou, jak
před oběma domažlickými knihkupectvími stávaly na některé tituly fronty už od
nočních hodin – namátkou třeba na knihy Karla Maye, když nakonec po létech
tabuizování začaly v osmdesátých létech vycházet, byť hodně prokrácené a
všelijak upravované. Dnes sice knihám konkurují internet a podobná média, ale
trochu z toho čtenářství v nás zůstalo stejně. Jenomže ceny knih hodně vzrostly
a stále rostou. Zaplatit za běžnou knížku 300–400 korun není nic výjimečného.
A to si mnoho lidí nemůže dovolit. A tak se objevil nový fenomén – levné knihy.
Prodej levných knih bývá čas od času v městském kulturním středisku, se
stánky s levnými knihami se setkáváme na středečních trzích i jindy. A zájem je
vždycky značný. Tím spíš, že i mezi levnými knihami lze občas objevit knižní
klenot.

Výstava v Galerii bratří Špillarů
V Galerii bratří Špillarů měla v neděli 24. června vernisáž výstava
malířské, grafické a literární tvorby Vladimíra Komárka, konaná k jeho
nedožitým devadesátinám. Rodina umělce na ni zapůjčila tři desítky obrazů a
grafik.

Výstavy v knihovně
Ve vestibulu městské knihovny mohli zájemci v červnu shlédnout hned
dvě výstavy. Od 1. do 14. června to byla už tradiční výstava prací žáků
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soukromé základní školy Adélka Mašovice ke Dni Země. Od 18. do 30. června
pak v knihovně vystavovala své akryly na plátně Ivana Sýkorová. Svoji výstavu
nazvala Procházka kolem Zubřiny.

Červen v domažlickém muzeu
Filmový klub promítl 15. června film Žlutá ponorka s hudbou Beatles z
roku 1968.
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ČERVENEC
Sklářské sympozium a Hudba pod hradem

103

Oprava Příhodova pomníku.
Pískovcová socha děkana Antonína Příhody ve stejnojmenném parčíku
proti poště už delší čas vykazuje poměrně silné zvětrávání. Jde patrně o
důsledek povětrnostních vlivů, zejména vysoké frekvence automobilové
dopravy, která negativně působí nejen na pomník, ale i na zeleň v parčíku,
především na stromy. Městská rada proto rozhodla o celkovém zrestaurování
sochy. Práce zadala akademickému malíři a restaurátorovi Jaroslavu Šindelářovi
s tím, že musejí být ukončeny do podzimu. Restaurování proběhne přímo na
místě, odhad nákladů činí zhruba 319 tisíc korun. Záchraně vzácného
Myslbekova díla by ale nejvíc prospělo umístit originál sochy do chráněného
prostředí, tedy do interiéru, a na pomník pořídit jeho kopii.

Oprava fasády „dívčí“ školy
Koncem července začaly opravy fasády Základní školy Komenského 17,
tak zvané dívčí školy. Oprava skončila počátkem října.

Návštěva v Two Rivers
Ve dnech 29. června až 5. července navštívila delegace vedení města
Domažlic, složená se zastupitelů a členů Výboru pro spolupráci s partnerskými
městy partnerské město Domažlic Two Rivers v USA. Členové delegace se
během svého pobytu setkali se zástupci vedení města Two Rivers, se kterými
projednávali možnosti hlubší spolupráce mezi občany obou měst.

Rekonstrukce plaveckého bazénu
Po delší době klidu staveniště kolem plaveckého bazénu zase ožilo.
Objevily se malý i velký autojeřáb, bagr, buldozer, nakladače a náklaďáky na
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odvoz suti a jiné stroje. Dělníci ve firemním oblečení, vesměs s přilbami a pro
ně sestava mobilních obytných buněk s logem OHL ŽS. A hned začaly i první
demoliční a demontážní práce. Proti tomu, co předvedla předchozí firma, a její
rumunští

zaměstnanci pobíhající po

staveništi

s kolečky,

naplněnými

odkopanou zeminou, sem a tam, rozdíl propastný. Rekonstrukce má skončit
v srpnu příštího roku, po celou dobu bude bazén uzavřený. V letošním roce má
být proinvestováno 68.868.693 korun. Snad firmě OHL ŽS její vpravdě rázný
nástup vydrží.

Výstava v městské knihovně
V červenci vystavoval ve vestibulu městské knihovny svoje fotografie
z Latinské Ameriky Pablo Chacón Gila z Diecézní charity v Plzni.
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✓ Letošních Chodských slavností – už 64. ročníku – se zúčastnilo šest set
vystupujících a na 80 tisíc návštěvníků.
✓ Sobotní mši svatou na Vavřinečku celebroval arcibiskup pražský,
kardinál Dominik Duka. Jedním z hlavních témat jeho kázání byla
důležitost tradiční rodiny. V neděli celebroval mši svatou na Vavřinečku
Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský.

Nedělní mše svatá na Vavřinečku. Foto DD, Karl Reitmeier

✓ Domažličtí strážníci řešili o víkendu více než 150 událostí. Šlo zejména
o přestupky v dopravě a veřejném pořádku. Kvůli výjezdu hasičských
vozů ze základny HZS bylo důležité zachovat volný průjezd v sousedních
ulicích. Strážníci řešili také několik případů ztracených dětí, rodiče se
naštěstí vždy podařilo brzy najít. Během sobotní noci hlídka městské
policie zastavila řidiče, u nějž měla podezření, že je pod vlivem alkoholu.
To se potvrdilo – 32letý cizinec nadýchal 1,97 promile alkoholu.
✓ Jako klidné hodnotí průběh letošních slavností policisté i záchranáři.
Policisté zaznamenali přestupky v dopravě. Šlo o špatné parkování
i jízdu pod vlivem alkoholu. Řešili i krádež peněženky. Na Chodrockfestu
přišly dvě osoby ve stanovém městečku o mobilní telefony. Slavnosti
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navštěvují i turisté z Německa, proto byly v ulicích vidět společné hlídky
českých a bavorských policistů.
✓ Také záchranáři neřešili v době slavností žádnou mimořádnou událost.
Ošetřili 20 pacientů.
✓ Hlavním mediálním partnerem slavností byla i letos Česká televize.
✓ Na každoroční pamětní medaili slavností je letos zobrazen Chod s
Chodkou hrající na fanfrnoch.
✓ Novinkou mezi propagačními materiály slavností je absolventská
turistická vizitka Chodské slavnosti – Vavřinecká pouť.

Dvakrát Chodské slavnosti v Chodském hradě

Jazzový Baldov
Společnost pro památník bitvy u Domažlic uspořádala v sobotu 18.
srpna v 15 hodin na Baldově jazzový koncert nazvaný Jazzový Baldov. Podle
pořadatelů šlo o pokus založení swingových koncertů na Baldově. Pokus byl
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úspěšný, posluchačů přišlo dost, koncert se líbil, a tak pořadatelé už plánují
jeho pokračování na příští rok. Možná tak vzniká na Baldově nová tradice.

Veteránská jízda
V sobotu 18. srpna byl na domažlickém náměstí zahájen již 44. ročník
mezinárodní Jízdy spolehlivosti historických vozidel. Byl určen pouze strojům do
roku výroby 1955.

Dvě letošní výročí Ladislava Klímy (22. 8. 1878 – 18. 4. 1928)
Filosof, novinář a spisovatel, domažlický rodák, v rodném městě téměř
zapomenutý, Ladislav Klíma má letos hned dvě výročí – v tomto roce uplynulo
140 let od jeho narození a 90 let od úmrtí. Více o Ladislavu Klímovi na
stránkách 150 až 152 tohoto zápisu.

Vzpomínka na L. Klímu v Muzeu Chodska
V pátek 17. srpna si v Muzeu Chodska zájemci připomněli osobnost
Ladislava Klímy spisovatele a filosofa, který pocházel z Domažlic. Po úvodním
slovu a případné diskusi se po setmění promítal film „V žáru královské lásky“,
ve kterém se Jan Němec volně inspiroval Klímovým románem „Utrpení knížete
Sternenhocha“.

Srpen 1968
V úterý 20. srpna 1968 krátce před půlnocí začala vojska pěti států
Varšavské smlouvy (SSSR, Polsko, Německá demokratická republika, Maďarsko
a Bulharsko) obsazovat území Československa. Jednalo se o reakci na
emancipační procesy československé společnosti usilující o větší občanské
svobody a ekonomické reformy. Tímto bezprecedentním aktem označovaným
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jako "bratrská pomoc" invazní státy hrubě porušily zásady mezinárodního práva
i deklarované „nerozborné přátelství“ zemí tak zvaného socialistického tábora.
Více o událostech v našem městě od ledna do října 1968 na stránkách 141 až
148 tohoto zápisu.
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ZÁŘÍ
Vzpomínková pěší pouť
26. Vzpomínková pěší pouť Klenčí – Futh im Wald, se letos konala
v sobotu 15. září. Jejími pořadateli byli domažličtí a furthští turisté, účastnilo se
jí okolo čtyřiceti českých a šedesáti německých turistů.

Svatováclavská jízda
XVIII. Svatováclavská jízda Zahořany – Domažlice se uskutečnila v pátek
28. 9. Do města přijel svatý Václav na svém oři, doprovázený četnou družinou,
v pravé poledne. Na náměstí Svatováclavskou jízdu uvítal starosta města
Miroslav Mach.

Dar od syna Roberta Gilberta
Syn jednoho z osvoboditelů Domažlic v roce 1945, čestného občana
města Roberta Gilberta, který vloni zemřel v požehaném věku 102 let věnoval
městu Domažlicím kompletní vojenskou výstroj svého otce. Výstroj obsahuje
uniformu, vojenský kufr s vybavením, předměty osobní potřeby, fotografie a
různé dokumenty. Vojenská pozůstalost Roberta Gilberta bude vystavena
v Kulturním centru pivovar.
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Toulky zlatem podzimu,
pochod pro rodiče a děti, letos už 30. ročník, se uskutečnily v sobotu
29. září. Pořádali je jako každoročně domažličtí turisté. Start byl v Základní
škole Msgre B. Staška, trasa vedla ke svaté Anně, dále na rozcestí pod
Vavřincem, bývalý skokanský můstek pod Dmoutem, odtud k vodárně pod
Dmoutem, cíl byl u baseballového hřiště na bývalém vojenském cvičišti. Délka
trasy byla 5 kilometrů. Prošlo jí 64 osob, z toho 31 dětí.

Výstava v městské knihovně
Ve vestibulu městské knihovny vystavoval v tomto měsíci Ladislav
Lešický svoje fotografie z Antarktidy.

Září v Muzeu Chodska
21. září promítal Filmový klub film Valčík s Bašírem.
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Koncert ke 100. výročí vzniku republiky.

Foto M. Gierga

Důstojným vyvrcholením oslav založení Československa byl koncert
v arciděkanském kostele Narození Panny Marie v Domažlicích v neděli 28. října
2018 od 17 hodin. Na programu bylo oratorium Stabat Mater pro sóla, sbor a
orchestr, které zkomponoval Antonín Dvořák. Pod vedením dirigenta Marka
Vorlíčka vystoupili sólisté Eva Müllerová, Sylva Čmugrová, Petr Strnad, Aleš
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Hendrych, pěvecké sbory Kühnův smíšený sbor z Prahy a Čerchovan, o.p.s. za
hudebního doprovodu Západočeského symfonického orchestru Mariánské
Lázně. Ovace ve stoje pro sólisty, orchestr, sbory a dirigenta byly opravdu
velkolepé, posluchači byli nadšeni a srdečně po koncertu gratulovali ke
skvělému výkonu především svým známým a příbuzným z řad domažlického
sboru Čerchovan s prosbou, aby tyto gratulace a díky byly vyřízeny všem cca
130 účinkujícím.
O vstupenky na zmíněný koncert, 28. 10. byl od počátku nečekaný
zájem obyvatel města a okolí. Proto se členové Čerchovanu rozšířili hlediště
o tři řady.
Z důvodu finanční náročnosti provedení tohoto díla byly osloveny
některé firmy s prosbou o sponzorský dar na tento koncert. I díky jim se výše
zmíněný koncert mohl uskutečnit.
Obrovské díky patří samozřejmě Městu Domažlice za poskytnutí
zásadního finančního obnosu na tuto akci, dále pak spolupořadatelům MKS,
ZUŠ J. Jindřicha a Římskokatolické farnosti Domažlice.

Z hodnocení otištěného v Domažlickém deníku
Pěvecký sbor Čerchovan spolu se sólisty, s pražským Kühnovým
smíšeným sborem a Západočeským symfonickým orchestrem z Mariánských
Lázní publiku představily oratorium Antonína Dvořáka Stabat Mater. Diváci
výkon umělců ocenili mnohaminutovými ovacemi. „Hned na úvod mě dojalo
provedení státní hymny. Po 25 letech jsem opět slyšel společnou československou hymnu,“ řekl posluchač Jaroslav Václavík. Jeho i další stovky diváků
v opraveném svatostánku přivítal farář Miroslaw Gierga. „Naše republika je
dáma v nejlepších letech. Ještě nikdy se v ní nežilo tak dobře jako nyní,“ uvedl
úvod domažlický starosta Miroslav Mach. Provedení Dvořákova oratoria pro
sóla, sbor a orchestr stálo na výkonech devadesátičlenného zástupu sboristů,
sopranistky Evy Müllerové, altistky Sylvy Čmugrové, tenoristy Petra Strnada,
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basisty Aleše Hendrycha a hudebníků mariánskolázeňského orchestru. Dirigent
Marek Vorlíček předvedl strhující výkon, který gradoval v poslední desáté větě
oratoria.
Pro kroniku zpracovala Mgr. Dagmar Vlčková

Hasičské mistrovství

V sobotu 6. října se domažlické náměstí doslova hemžilo hasičskými
uniformami. Téměř sedmdesát „nejtvrdších chlapů“ z komunity dobrovolných
hasičů z celé republiky poměřilo svoje síly ve čtyřech úsecích, instalovaných na
náměstí na trati od lípy po věž. Vrcholem byl poslední úsek soutěže, tradiční
domažlická disciplína – výstup na věž. Všechny závodníky hojně povzbuzovali
jejich příznivci. Nejlépe si na trati vedli místní borci, a tak zlato zůstalo
v Plzeňském kraji. Domažličtí dobrovolní hasiči byli spolupořadateli soutěže a
jejich realizační tým odvedl opravdu dobrou práci.

Ocenění seniorům
Na začátku října proběhla v obřadní síni domažlické radnice malá
slavnost. Starosta města Miroslav Mach a místostarostové Stanislav Antoš a
Zdeněk Novák ocenili práci některých domažlických seniorů v různých
zájmových organizacích města. Všichni přítomní dostali pamětní list a knihu.
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Ocenění obdržely i dvě bývalé členky Čerchovanu Marie Nová (za dlouholetou
činnost v pěveckém sboru Čerchovan), Vlasta Čejková (in memoriam – za
obětavou činnost v pěveckém sboru Čerchovan).

Akce městské knihovny
Ve čtvrtek 4. října se v čítárně městské knihovny uskutečnila beseda se
Zdeňkem Procházkou na téma regionální literatura.
Ve vestibulu knihovny je v říjnu instalována výstava, kterou připravil Ing.
Václav Lorenc. Nazval ji K výročí republiky a zájemci na ní shlédli známky,
dopisy a další materiály tematicky spojené s výročím republiky.

Výstava v Galerii bratří Špillarů
Galerie bratří Špillarů ve spolupráci s Galerií sam83 připravila výstavu
děl z rezidenčního pobytu umělců – ateliér v České Bříze, AiC 2017/18. Vernisáž
se konala v úterý 4. října od 18 hodin.

Malované Domažlice
Vedoucí Galerie bratří Špillarů MgA. Slávka Štrbová vystavovala
tentokrát ve vestibulu ČSOB vedle radnice svoje kresby, vytvořené pro
omalovánky, které pod názvem Malované Domažlice vydalo Muzeum Chodska.
Kresby Slávky Štrbové doplnila textem historička muzea Mgr. Kristýna Pinkrová.
Vernisáž výstavy se konala středu 26. října.
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Říjen v Muzeu Chodska
Masaryk v Domažlicích

Pořad se konal v pátek 5. října od 19 hodin v Chodském hradu.
Filmový klub 19. října od 20:15 promítl film Andreje Tarkovského: Stalker.
V sobotu 20 října od 20 hodin se v Chodském hradu uskutečnilo scénické čtení
„Kozina“, nerealizované hry Zdeňka Šmída.
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LISTOPAD
Zamykání České studánky
V sobotu 3. listopadu zamykali domažličtí turisté v podčerchovských
lesích Českou studánku. Účast byla tentokrát nižší, přišlo okolo 250 turistů.
Hosty akce byli starosta Domažlic Ing. Miroslav Mach a starosta Furth im Wald
Sandro Bauer. Studánku zamykali předseda KČT Domažlice Petr Matějka a
vedoucí skupiny Waldverein Furth, její bývalý předseda Max Christoph. Poprvé
po dobu konání této podčerchovské akce byla studánka úplně vyschlá.
K symbolickému přípitku tedy posloužil jiný pramen, karlovarská Becherovka.

Nová kniha Marie Korandové
Spisovatelka Marie Korandová vydala novou knihu tentokrát věnovanou
J. K. Tylovi a jeho životním osudům. Netradičně pojaté zpracování dramatikova
života z pohledu jeho dvou osudových žen zaujme a docela určitě dá čtenáři
mnohé podněty k zamyšlení nejen o Tylovi. Druhá část bohatě vypravené knihy
přináší téměř 130 fotografií a dokumentů. Škoda jen, že právě u těch
z Domažlic se objevila nemilá chyba. Na stránce 174, v obrazové příloze knihy,
je zobrazen dům čp. 120 Město, v horní části náměstí proti klášteru, kde
bydlela Božena Němcová (ještě i s její pamětní deskou) s popiskem „Vlevo Tylův
dům v Domažlicích na snímku z počátku minulého století“. Tyl ovšem žil za
svého pobytu v našem městě na dvou místech v dolní části náměstí na straně,
kde stojí radnice.
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JUNIORFEST 2018
Ve dnech 9. – 15. listopadu proběhl v Domažlicích a v dalších čtyřech
městech Plzeňského kraje 11. ročník mezinárodního filmového festivalu pro
děti a mládež JUNIOREST 2018. Domažlický festival přivítal řadu zajímavých
hostí, mezi nimi Johna Stevensona, režiséra filmu Kung Fu Panda. Z akcí
doprovodného programu byla asi nejzajímavější kaskadérská show na Sokolišti,
které se zúčastnili nejlepší čeští kaskadéři.

Úkryt v kině
Domažličtí strážníci přijali 18. října oznámení od pracovnice kina Čakan,
že se v kině nacházejí jacísi dva muži s kapucemi na hlavách, kteří v kině asi
přespali. Když na ně žena zakřičela, muži utekli. Díky kameře, namířené na
vchod do kina se podle jejího záznamu podařilo pachatele popsat a určit i směr
jejich útěku. Městští strážníci vyrazili do ulic a za krátkou do oba podezřelé
zadrželi nedaleko Kauflandu. Šlo o dva cizince, Němce a Kolumbijce. Městská
policie je proto k dalšímu šetření převezla na obvodní oddělení Policie ČR. Oba
muži v prostoru kina opravdu přespali.

Vydatně se při tom posilovali

konzumací jídla a alkoholických i nealkoholických nápojů z baru v MKS. Odcizili i
menší finanční hotovost.

Výstava v knihovně
Ve vestibulu knihovny vystavuje Martinique Le Dutch fotografie
z nočního lesa. Svoji výstavu nazval Objevy a taje nočního lesa.
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Listopad v muzeu Chodska
Listopad v Muzeu Chodska, tentokráte obrazem
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PROSINEC
Vánoční jarmark
Žáci 5.A Nové školy (základní škola v ulici Msgr. B. Staška) připravili 12.
prosince od 13 do 17 hodin v předsálí České spořitelny Vánoční jarmark.
Návštěvníkům na něm nabízeli ke koupi vesměs vlastnoručně vyrobené drobné
dárky, připravili jim občerstvení – kávu, čaj – a zazpívali i vánoční koledy.
Výtěžek z prodeje dárků byl zčásti určen pro celostátní sbírku, vyhlášenou na
úhradu léčení těžce nemocného Bedříška Svobody.

Zpívání koled
Letošní Vánoční zpívání koled s Českým rozhlasem se tentokráte konalo
ve středu 12. prosince od 17 do 18.30 hodin na pódiu na náměstí u stromečku.
V oficiální části programu vystoupily pěvecké sbory domažlických základních
škol, pěvecké duo Patrik a Hynek Hradeckých. Program uzavřel těsně před
osmnáctou hodinou ponocný. V 18 hodin se pak Domažlice napojily na Český
rozhlas Plzeň a Domažličané si společně s dalšími místy Plzeňského kraje
zazpívali vánoční koledy. Každý účastník akce dostal pamětní list.

Vánoční přání v útulku opuštěných psů
Záchytná stanice psů Valcha u Domažlic pořádala už tradiční vánoční
akci pro opuštěné pejsky letos nazvanou Vánoční přání v útulku. Milovníci
pejsků, kteří jim chtěli alespoň troch ulehčit jejich nelehký úděl, mohli v neděli
9. prosince od 13 do 16 hodin přijít do útulku, přinést pejskům dárky (granule,
konzervy, pamlsky obojky. vodítka, deky), projít se s nimi po okolí nebo se
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s nimi pomazlit. Nejkrásnějším dárkem pro každého z opuštěných psů by ale
jistě bylo, kdyby našel nové hodné pány a laskavý domov. Je to tak, co člověk
zkazil, člověk musí napravit.

Dva vánoční koncerty u evangelíků
Ve Sborovém domě Jana Roha českobratrské církve evangelické se
v prosinci konaly hned dva adventní koncerty. V úterý 4. prosince to byl koncert
křesťanské skupiny Exusia. V pondělí 17. prosince se ve sborovém domě
uskutečnil Adventní koncert Slávka Klecandy.

Prosinec v Muzeu Chodska
Úterý, 4. prosince od 18 hodin se v Chodském hradu uskutečnil adventní pořad
poetického divadla z Plzně "Už nám to nastává".
Filmový klub promítal v prosinci hned dvě představení:
pátek 7. prosince D. Lynch Modrý samet
30. prosince Monty Python Život Briana

Česká mše vánoční
Je už také tradicí, že na druhý vánoční svátek uvádí pěvecký sbor
Čerchovan v arciděkanském kostele Českou mši vánoční Jakuba Jana Ryby.
Nechyběla ani v letošním roce. Čerchovan ji přednesl pod taktovkou svého
sbormistra Marka Vorlíčka spolu se sólisty Evou Müllerovou, soprán, Lucií
Bínovou, alt, Václavem Buršíkem, tenor a Kamilem Jindřichem bas. Doprovázel
komorní orchestr Musica Tusta.
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Vánoční trhy
Další milou tradicí jsou domažlické vánoční trhy na náměstí pod
stromečkem. On je to název trochu vznešený, příliš toho v těch pár stáncích ke
koupi není, sem tam svazeček jmelí, nějaká drobná vánoční ozdůbka, ale ono
někdy stačí koupit si kalíšek svařáku nebo teplé medoviny, postát s přáteli
u dřevěného pultíku, popovídat si a hned je člověku tepleji na duši. Nebo
se chvíli dívat na ovečky v ohradě u kašny, jak spokojeně přežvykují pár stébel
slámy a sena a všechno to nervózní lidské hemžení kolem je jim zcela lhostejné.
Také pohoda.
Tak hezké Vánoce a šťastný nový rok 2019, Domažlice.
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Počasí
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Už jsme si zvykli na skutečnost, že pomalu postupujeme do období
rychlejších změn klimatu. Letošní rok v tom nebyl výjimkou. Podle údajů
z pražského Klementina byl nejteplejším od roku 1775, kdy tam začalo
soustavné měření teplot. Průměrná teplota za rok 2018 dosáhla 12,8 stupně,
což je o 3,2 stupně více než průměr za roky 1775 a 2014, tedy za více než dvě
století. Oznámil to na svém webu Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
Rekord dosud držely roky 2014 a 2015 s průměrnou roční teplotou 12,5 stupně.
Mezi deseti nejteplejšími roky od konce 18. století jsou nyní podle údajů
z Klementina většinou roky ze začátku 21. století. Pouze o osmé a deváté místo
se dělí rok 2008 s rokem 1994, protože oba měly stejnou průměrnou teplotu
11,7 stupně Celsia. Nejnovější fakta, uváděná meteorology, se zdají odpovídat
názorům, že lidé čím dál tím víc planetu devastují. Zčásti to je jistě pravda, ale –
i v minulosti procházela země obdobími, kdy se klima měnilo rychlým tempem.
Existují dokonce teorie, že za všechny velké změny, kterými jednotlivé civilizace
v historii zeměkoule prošly – sociální bouře, války, zánik celých civilizací –
mohou zčásti právě klimatické změny. Ať tak či onak poručit větru a dešti, jak
se kdysi zpívalo v jedné písni, stále neumíme. A musíme se s tím smířit.
Jak tedy ten teplotně rekordní rok vypadal u nás, v Domažlicích?

LEDEN
První polovina měsíce byla pošmourná, denní teploty se pohybovaly
kolem +3 - +4 °C, noční klesaly mírně pod bod mrazu, k –1 až –2 °C. V polovině
měsíce se denní teploty vyšplhaly až na +6°C. V neděli 21. ledna ráno a
dopoledne hustě sněžilo, ale protože byly +4 °C napadaný sníh rychle odtával.
Následující týden začal skutečně extrémním dnem. V noci z 21. na 22. ledna
klesly noční teploty až na –7 °C, ráno byly –4 ° a v poledne jsme zaznamenali
nejvyšší lednovou teplotu +13 stupňů. Pěkné zvraty. Teplé byly i následující tři
dny, kdy bylo polojasno s denními teplotami +10 a +12 stupňů, noční teploty se
držely na nule. O sněhu jsme si letos v lednu mohli nechat jen zdát.
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ÚNOR
První únorový den nám přinesl denní teplotu +7 °C a déšť. Od tohoto
dne denní teploty klesly až k nule, noční k –4 °C. Bylo zamračeno, kolem
průjezdních komunikací a v údolí Zubřiny byla inverze. V noci na úterý 6. 2.
zasáhl Česko silný mráz. Na Šumavě na Rokytské slati dosáhl mráz až k –21 °C.
My u nás jsme se spokojili s pouhými –4 stupni. Ve středu 7. února napadl
mokrý sníh. Ten pak postupně připadal a zase odtával až do 11. února, kdy už
téměř zmizel. V těchto dnech opět trápil město smog. V dalších dnech se denní
teploty pohybovaly od 0 do +4 stupňů, noční kolem nuly. V pátek 16. 2. postihla
město pěkná „klouzačka“. V noci pršelo a mrzlo a ráno, než vyjely posypové
vozy, se silnice i chodníky změnily v kluziště. Den nato, 17. února odpoledne,
vydatně sněžilo, napadl dost silný koberec sněhu, za odpoledne a večer
nasněžilo 10 cm, sníh pak v okolí města vydržel až do konce února. V týdnu od
19. února se denní teploty pohybovaly od 0 do –2 stupňů. V neděli 25. února
jsme se probudili do chladného rána. Na řadě míst teplota klesla pod -10 °C,
u nás jsme zaznamenali dokonce -12 stupňů. Mrazy pak pokračovaly i v dalších
dnech a byly ještě silnější, denní teploty v rozmezí -8 až -6 stupňů, noční teploty
klesly nejvíce 28. února, u nás jsme naměřili -15 stupňů. Za chladným počasím
v těchto dnech bylo velmi chladné proudění od severovýchodu až východu.

BŘEZEN
Prvních šest březnových dní bylo ještě mrazivých, od středy 7. 3. vzrostly
denní teploty až na +7 stupňů, bylo zataženo, s občasným slabým deštěm.
V soboru 10.3. zaznamenaly teploměry v našem městě denní teplotu až +14 a
v neděli až +17 stupňů. V následujícím týdnu bylo sychravo a deštivo, bez
mrazů. Ty se v mírnější formě vrátily v sobotu 17. 3., kdy ráno dokonce napadl
sníh, který se udržel až do poloviny příštího týdne
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DUBEN
Duben nás přivítal pravým aprílovým počasím. V neděli 1. dubna chvíli
pršelo, chvíli padal sníh, chvíli vykouklo sluníčko. Denní teplota vyšplhala až na
+9 stupňů, noční se držela nad bodem mrazu. V následujícím týdnu se střídaly
déšť a slunečno, v úterý a ve středu 3. a 4. dubna vyskočily denní teploty až na
20 a 22. stupňů. Asi už to byla předzvěst léta. Ve středu 4. dubna ve 20 hodin
večer od západu přitáhly nad město černočerné mraky. S nimi přišla první jarní
bouřka, naštěstí jen několikrát zabouřilo, ale napadaly kroupy, souvislá vrstva.
V týdnu od 9. do 15. dubna se denní teploty pohybovaly od 19 do 23 stupňů.
V úterý 10. dubna v 16.10 hodin začalo opět bouřit, bouřka se nad městem
udržela až do 17.30 hodin. Doprovázel ji silný déšť. Další bouřka se přihnala
v pátek 13. dubna v 17.55 hodin. Doprovázel ji déšť a silný nárazový vítr.
V pátek a v sobotu 20. a 21. 4. se nám přihlásilo léto. Denní teploty byly 26 a
27 stupňů. V obou dnech zaznamenali meteorologové na mnoha místech České
republiky rekordní teploty. V sobotu 21. 4. bylo nejtepleji v Plzni – Bolevci, kde
naměřili 29,2 stupně Celsia. Tamní dosavadní rekord z roku 1996 měl hodnotu
27,2 stupně. Až do konce měsíce se pak teploty pohybovaly v rozmezí 19 až 24
stupňů.
Nezvykle teplé počasí začalo dělat problémy alergikům, především díky
minimu srážek a vysokému množství pylu v ovzduší. Pyl z řepky letos vydatně
doplnil pyl ze smrků a borovic, které kvetou jednou za pár let (asi za 7 let) a
produkují tak zvaný sírový sediment. O tom, co takový pyl dokáže, se na vlastní
kůži přesvědčili obyvatelé domažlických sídlišť, kde oba jehličnany hojně
rostou. Nestačili uklízet parapety a pyl pronikal i do místností, stačilo větrat a
bylo ho všude plno. Meteorologové také předpověděli vysokou aktivitu klíšťat,
na nejvyšší možné hodnotě 10.
Nedostatek sněhu v zimních měsících a jen málo dešťových srážek
v březnu a v dubnu způsobily, že v Česku bylo v dubnu sucho jako ve vrcholném
létě.
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Vlna teplejšího počasí přišla dříve, než je obvyklé. Již duben byl teplotně
nadprůměrný. Pohyboval se necelých pět stupňů nad dlouhodobým normálem.
Meteorologové uvedli, že šlo v podstatě o léto.

KVĚTEN
Až do poloviny května bylo polojasno, denní teploty v rozmezí 20–24
stupně. Netrpělivě jsme čekali na déšť, kterého bylo po suchých měsících zimy
a předjaří už víc než třeba. A nic. Sem tam sice, jak říkaly naše domažlické
babičky „seškrejplo“, opravdový déšť ale, i když i pršelo všude kolem, se
Domažlicím vyhýbal. Že by to Čerchov s tím střežením naší kotliny trochu
přeháněl? Teplotně rekordním dnem byla v první polovině měsíce neděle 13.
května, kdy bylo ráno 13 a přes den 26 stupňů. V následujícím týdnu od 14. do
20. 5. denní teploty mírně poklesly, pohybovaly se od 17 do 20 stupňů.
Rekordním dnem s opačným znaménkem byla středa 16. května, kdy bylo ráno
sice 9 ale přes den jen 12 °C. Déšť opět nikde, sucho začalo být kritické. Dalších
pět dní se pak teploty pohybovaly v rozmezí 20 až 24 stupňů, od 26. 5. do
konce měsíce v rozmezí od 26 do 28 °C. Ve čtvrtek 24. 5. po poledni, přesně ve
13.30 se městem prohnala silná bouřka, která sebou přinesla přívalový déšť. Na
déšť jsme, pravda, netrpělivě čekali, tenhle nám ale moc nepomohl, co
napršelo, to odteklo. V dalších dnech bylo ještě několik bouřek, nás však
všechny minuly. V Praze, v Plzni, v Klatovech v tomto období i dost pršelo, u nás
nespadla ani kapka.

ČERVEN
V pátek 1. června už se zdálo, že se blýská na lepší časy, den byl
relativně chladný, „jen“ 22 °C, zamračený a deštivý. Ale zdání opět zklamalo, už
v sobotu se vyčasilo a až do 10. června bylo polojasno a denní teploty se opět
držely na 26 až 28 stupních. V pondělí 11. května, zažilo historické jádro města
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menší rozruch. Aniž by byla bouřka, přesně v 11.55 hodin do jednoho domu na
náměstí uhodilo. V tu chvíli se zapnula všechna poplašná zařízení obchodů a
jiná bezpečnostní zařízení, jejich sirény ječely ze všech stran, následně vypadl
proud, zkrátka bylo veselo. Naštěstí celý poprask trval jen chvíli a prošel bez
následků. Opravdová bouřka pak přišla až v 16 hodin odpoledne. Vlastně by se
dalo mluvit o bouřkách, protože k městu se přihrnuly ze tří stran, stálé hučení
hromů jsme pak ve městě slyšeli až do 17 hodin. Nad městem se ale bouřka
přehnala během chvíle. Druhá polovina měsíce pak proběhla ve znamení
kolísajících teplot od 14 do 26 stupňů. Párkrát bylo zamračeno, déšť ale zase
nepřišel. Důsledek: vysychající studny, téměř vyschlá Zubřina, jejíž koryto se
začalo měnit ve strouhu.
Letošní jaro bylo podle meteorologů nejsušší za 50 let. V důsledku horka
a sucha ovzduší přestávalo být dýchatelné. Množily se případy zdravotních
problémů způsobených vedrem a suchem. Naši předkové již před staletími
věděli, že voda přitahuje vodu a že sucho způsobuje sucho. Věděl to i Wolf
Maxmilián Lamingen, když na přesušeném Chodsku začal zakládat rybníky a
rybníčky a všelijaké potůčky a strouhy k nemalému pobouření místních
obyvatel, kterým k tomu zabíral půdu. Domažlice samotné byly vodou doslova
obklopené. Stačí se podívat na staré katastrální mapy, kolik bylo v těsném okolí
města nebo přímo ve městě rybníků ještě na přelomu 19. a 20. století. Ve své
chamtivosti po půdě jsme vysušili kde co. Příroda se ale ošidit nedá, a tak teď
neseme následky.

ČERVENEC
Co říci o tomto měsíci? Asi nemá cenu, opakovat stále to samé – krize,
krize, krize. Počasí se prostě rozhodlo nás vysušit až do posledního zbytku
vláhy. Trávníky se změnily v hnědou sušinu, někteří zahrádkáři v koloniích
kolem města nemají čím zalévat a dovážejí si vodu, alespoň na zalití toho
nejnutnějšího, z domova, z vodovodu, což ale také není ideální řešení. Teploty
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se celý měsíc držely od 26 stupňů výše (čestnou výjimkou byly tři dny, 10., 11. a
12. srpen, kdy bylo „pouhých“ 21 stupňů). Od 17. do 23. srpna bylo každý den
29 °C, 24. srpna se teploty přehouply ještě o stupeň výš, na 30 stupňů a až do
konce měsíce už pod 30 stupňů neklesly, naopak v posledních srpnových dnech
šplhaly ještě výše (až 32 °C).

SRPEN
Od počátku měsíce až do 8. srpna extrémní teploty od 30 do 32 stupňů,
9. srpna jsme pak naměřili rekord: 36 °C. Úleva nepřicházela ani v noci, noční
teploty se pohybovaly od 11 do 19 stupňů. V těchto dnech prý bylo v Čechách
tepleji než ve středomoří. 10. srpen byl prvním srpnovým dnem kdy se zdálo, že
počasí se alespoň trochu vrátí k normálu, denní teplota klesla na 20 stupňů,
v dalších dnech to byla houpačka, dva dny chladněji, dva dny tepleji. Tak to
trvalo až do 17. srpna. 18. srpna se vrátily třicetistupňové teploty, trvaly až do
23. srpna. Při tom po celou tuto dobu bylo zamračeno, občas se jako by
pokoušelo pršet, ale přišel vítr, mraky rozfoukal a bylo po dešti. Mírné
ochlazení přišlo 24. srpna, denní teplota klesla na 23 stupně. Celý den
poprchávalo, ale pořádný déšť ne a ne přijít. 25. srpna jsme naměřili pouhých
17 °C, po předchozích vedrech to byla úleva. Do Česka totiž v pátek 24. 8.
postoupila vlnící se studená fronta, která přinesla změnu počasí – déšť
a ochlazení až o 15 stupňů Celsia. Podle meteorologů tím skončila vlna veder,
která trvala šest týdnů. V posledních srpnových dnech teploty sice zase stouply,
ale už jen na 28 °C. Výjimkou byl 31. srpen, přes den bylo pouhých 18 stupňů,
od 16 hodin pršelo a tentokráte to po prvé za celé léto byl normální vydatný
déšť. Byl vítaný, ale moc již toho asi nezachrání, snad prý ještě pomůže
bramborám.
Abychom ale nenaříkali jen my v Domažlicích – situace začala být
kritická všude v republice. Vodohospodáři tento měsíc uvedli, že v některých
českých a moravských řekách je jen pět procent vody oproti jejich normálnímu
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stavu „Do neděle 26. srpna nedosahovaly srážkové úhrny na území České
republiky ani 40 procent hodnot, které jsou pro toto období v srpnu obvyklé.
Více než polovina sledovaných profilů na vodních tocích vykazuje hydrologické
sucho,

některé

toky

jsou

již

vyschlé,“

uvedla

zpráva

Českého

hydrometeorologického ústavu.
Suchem se zabývalo i mimořádné zasedání vlády. Prudkým tempem
začala vysychat půda. Při tom podle zveřejněné mapy jsou Domažlice uváděny
mezi nejohroženějšími oblastmi, s extrémním suchem.

ZÁŘÍ
První dva zářijové dny, sobota a neděle, byly proti předchozímu období
studené, jen 13 a 16 stupňů. Po oba dny také pršelo nebo spíš tady u nás
poprchávalo. Ale už následující týden se denní teploty přehouply přes 20 °C, až
do 11. září se pohybovaly mezi 20 až 25 stupni. Bylo oblačno s občasným
drobným deštěm. V úterý 11. září celý den foukal silnější vítr. Ve středu 12. září
jsme přes den naměřili až 28 stupňů, následující den ale teplota opět klesla na
20 stupňů. Až do 16. září bylo zataženo s každodenními přeprškami. V pondělí
17. září se vyjasnilo, denní teplota stoupla na 26 °C a vyšší teploty 25–28 stupňů
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se udržely až do 21. září. V sobotu 22. září klesla denní teplota z předchozích 28
na 16 stupňů, v noci na neděli 23. září foukal silný vítr, který lámal větve
stromů. Ráno jimi na některých místech byly ulice poseté. Poměrně silný vítr
foukal i po celou neděli, a ještě i v noci na pondělí. Příčinou byla podle
meteorologů studená fronta spojená s tlakovou níží Fabienne, která s sebou
silný vítr přinesla. Větrem nejpostiženějšími okresy Plzeňského kraje byly
Tachovsko, Domažlicko a Klatovsko. Denní teploty poklesly 24. a 25. září až na
12 °C, a poté se pohybovaly v rozmezí 14 až 24 stupňů. Citelně poklesly i noční
teploty, ve středu 26. 9. bylo v noci 0 stupňů.

ŘÍJEN
Prvních šest dní v říjnu se teploty pohybovaly v rozmezí od 13 do 21
stupňů. V neděli 7. října vystoupily na 24 °C, v 16 hodin se přes město přehnala
bouřka, doprovázená silným deštěm. Další týden bylo oblačno, teploty od 16 do
20 stupňů, nejteplejším dnem týdne byla středa 11. října, kdy se vyjasnilo a
denní teplota stoupla na 23 stupně. Ve druhé půli října bylo počasí už opravdu
chladnější, v týdnu od 15. do 21. října ještě denní teploty dosáhly až k 19
stupňům. Ve dnech od 22. do 31. října jsme už zaznamenali trvalý pokles
denních teplot na hodnoty od 8 do 14 stupňů. Nejchladnějším dem tohoto
období byla neděle 28. října, kdy jsme v našem městě naměřili přes den pouhé
4 stupně.

LISTOPAD
Zcela v duchu letošního teplého počasí i první dva listopadové týdny
byly mimořádně teplé. Denní teploty se pohybovaly od 9 do 15 stupňů, v noci
bylo chladněji jen v prvních dvou listopadových dnech, kdy jsme zaznamenali
0stupňů a 1 stupeň, v ostatních dnech se držely kolem 8 stupňů. Ani ten Martin
na bílém koni nepřijel. Kde by ho také vzal, když 11. listopadu bylo
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v Domažlicích polojasno a teploty 14/5 stupňů. Novinkou byly časté ranní mlhy,
které se někdy nezvedly přes celý den. Od 2. do 4. listopadu bylo pod mrakem a
přes den vládla taková tma, že se muselo svítit i v pravé poledne. V týdnu od
12. do 18. listopadu denní teploty postupně klesaly od 11 ke 4 stupňům, v noci
už byl mráz, nejsilnější 18. listopadu -3 °C. Ráno byly pravidelně mlhy, někdy i
večer. V týdnu od 19. 11. denní teploty dál klesaly, nejvíce jsme naměřili 3 °C.
Týden od 26. 11. do 1. 12. byl mrazivý přes den i v noci. 29. listopadu bylo přes
den -1 a v noci -7 stupňů. Ráno čekalo Domažličany nepříjemné překvapení.
Přes noc se celé město proměnilo v jedno velké kluziště. Tak extrémní náledí už
jsme

dlouho

nezažili.

Prakticky se nedalo vyjít na
ulici bez rizika nějakého
úrazu. Však také už po
poledni nemocnice hlásila
vysoký

počet

všeho

druhu.

zlomenin
Značné

problémy měli i řidiči. Ti rozumnější prostě odmítali vyjet, dokud nebudou
silnice posypané. Někteří hazardéři riskovali, ale i tady bylo všelijakých
karambolů víc než dost. Snad nejkurioznější dopravní nehoda dne se stala na
železniční zastávce Domažlice město. Nad železničním přejezdem uklouzl
traktor a chtěl se patrně sklouznout z kopce dolů. Nezvladatelný stroj zastavily
semafory na přejezdu, mezi kterými uvázl. Problémem ovšem bylo, jak ho
vyprostit a z přejezdu odtáhnout. Hasiči se kvůli náledí nemohli na zastávku
dostat. Posypový vůz, který jim jel na pomoc, vyjel do poloviny stoupání
v Jiráskově ulici a nemohl dál. Nakonec se ale technika k přejezdu dostala a
traktor z trati odtáhla. Při havárii samé i při vyprošťovacích pracích nebyl
naštěstí nikdo zraněn.
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PROSINEC
Letošní prosinec byl měsícem mimořádně větrným. Vítr foukal snad
každý den, někdy na Domažlice až neobvykle silně. Až do 7. prosince byly dny
na tento zimní měsíc dost teplé, mezi 9 až 11 °C. 7. prosince bylo ještě přes den
10 stupňů, v noci 8 stupňů. V noci se počasí změnilo, 8. prosince bylo přes den
0 stupňů, foukal už opravdu silný vítr, v nárazech 53 m/hod. Další týden už byl
chladnější, od čtvrtka 13. do soboty 16. prosince se denní teploty pohybovaly
mezi -1 až -2 stupni. 14. prosince nás celý den trápila slabá námraza. Naděje, že
by snad Vánoce mohly být přece jen bílé vzala za své v následujícím týdnu, kdy
se postupně oteplovalo až k 9 stupňům v pátek 21. 12. Tento den dost silně
pršelo, vítr foukal také dost „čerstvý“, 44 km/hod. Druhý den bylo opět 9
stupňů a foukalo ještě víc, v poledne silou až 64 km/hod. Na Štědrý den bylo 6
stupňů, nemrzlo ani v noci. Poslední prosincové dny pak byly o něco chladnější,
občas poprchávalo. A tak nám bílé závěje zůstaly i letos jen na Ladových
obrázcích nebo ve verších básníků.
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Příloha zápisu

Co v kronikách nenajdeme
Letošní rok – 2018 – byl z hlediska dějin naší země mimořádně bohatý na
historická jubilea. Vzpomínali jsme v něm hned čtyř významných událostí:
v květnu – 75. výročí konce 2. světové války (1945)
a tří roků osmičkových, které tak či onak ovlivnily život tenkrát ještě
Československé republiky na mnohá léta a desetiletí –
rok 1918 – vznik samostatného československého státu
rok 1948 – přechod od masarykovské demokracie k totalitě
a posléze
rok 1968 – rok, kdy příchod armád pěti států Varšavské smlouvy definitivně
pohřbil naděje tak zvaného obrodného procesu na změny, po kterých lidé u nás
volali.
Tato doplňková část letošního kronikářského zápisu se věnuje některým
dějům, které se vztahují k uváděným létům i k některým dalším regionálním
výročím v našem městě.

Rok 1918
Málokdo už ve městě ví, že kýžený pád rakouskouherské monarchie byl na dvou místech na
Chodsku, v Domažlicích a v Klenčí, vyhlášen už
čtrnáct dní před 28. říjnem. Na 14. říjen vyhlásila
tenkrát Socialistická rada generální stávku. Na
mnoha místech přerostla stávka v protiválečnou
manifestaci, spojenou s neoficiálním vyhlášením samostatnosti. Na Chodsko
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přinesli zprávu o vyhlašování samostatnosti dělníci, kteří dojížděli do plzeňské
Škodovky. V jejich verzi už ovšem samostatnost prohlášena byla. V Domažlicích
došla zpráva o vyhlášení konce Rakouska Uherska až k redaktorovi Posla od
Čerchova, panu Antonínovi Martinovskému. Pan redaktor měl podle
pamětníků, kterých žilo v dobách mládí dnešní nejstarší domažlické generace
ještě dost, jednu velkou vášeň, a tou byla diskuse. Diskutoval rád a o všem –
politikou počínaje a třeba husími hejny na domažlickém náměstí konče. Pád
monarchie, to byla zpráva pro něj, a tak na náměstí ještě čtrnáctého vpodvečer
zapáleně provolával slávu svobodě, až se kolem něj seběhl značný dav. Lidé
nadšeně svobodu vítali a nic nedali na varování rozvážných, že ještě nic není
potvrzeno. Hned druhý den ráno se ovšem vysvětlilo, jakže to s tou svobodou
je. Její hlasatel pak ze strachu před následky svého „buřičství“ utekl z města a
skrýval se prý v Salce až do 28. října, kdy se vítězoslavně vrátil s tím, že svobodě
se přece musejí přinášet oběti. A Klenčí? Tam 15. října večer vyhlásil
samostatnost J. Š. Baar, který ve svém rodišti právě pobýval. Když se druhý den
i v Klenčí dozvěděli, že došlo ke zkreslení zprávy, odjel Baar urychleně na svoji
faru do Ořechu, aby se vyhnul případným represím.
(Na obrázku: Branská ulice 1918)

Rok 1948
Sociální demokracie se v předválečném období dělila i v našem městě na
pravici a levici. Od levicových sociálních demokratů se hned po osvobození
oddělila koncem května 1945 skupina členů, kteří vstoupili do KSČ, aby, jak
prohlásili, posílili myšlenky komunismu ve městě. Jeden člen této skupiny se
pak stal členem zastupitelstva a rady města. V únorových dnech, 25. února
1948, se v Domažlicích ustavil Místní Akční výbor Národní fronty jako nejvyšší
orgán městské správy. Jeho působení, především na radnici, bylo dost
problematické. Víc než zájmy občanů města, začaly být ve mnoha případech
zohledňovány zájmy soukromé. Na tuto skutečnost upozorňovali právě někteří
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z bývalých levicových sociálních demokratů, byli však umlčeni argumentem, že
prosazují své sociálně demokratické ideály. Spor vyvrcholil, když do KSČ, která
začala zaznamenávat nával zájemců o členství, byl „po svém prozření“ přijat
občan, který ještě v lednu 1948 proti komunistům hřímal. Pět z bývalých
levicových sociálních demokratů na protest proti tomu, co se ve městě dělo,
z KSČ vystoupilo. Zástupce této skupiny, člen zastupitelstva a městské rady, se
současně vzdal i těchto funkcí ve vedení města. Přes veškeré přemlouvání
pětice rebelů ze svého stanoviska neustoupila a prosadila si svůj odchod z KSČ i
z městské politiky. Vzniklý skandál pak radnice likvidovala tak, že napravovala
některá příliš problematická rozhodnutí akčního výboru. Nakonec se však
v překotném víru dalších událostí na rebelii na radnici zapomnělo.

Rok 1968

Co předcházelo invazi
Nejdůležitější politické události od ledna až do 21. srpna roku 1968
25. ledna potvrdilo mimořádné plenární zasedání městského národního výboru
(MěstNV) počet poslanců pléna MěstNV. Mělo jich být padesát.

21. března předložil městský národní výbor občanům k posouzení návrh na
volební program MěstNV na léta 1968–1972, tak zvaný akční program. Program
řešil aktuální problémy města – výstavbu bytů, otázku zabezpečení pitné vody
pro město a podobné.

Až k nám dolehla aféra „semínkového generála Šejny“. Generálmajor Jan Šejna
byl jedním z těch, kdo se obohacovali rozsáhlými spekulacemi s jetelovým
semenem. Před hrozbou zatčení uprchl v noci z 25. na 26. února 1968 do Itálie
a odtud do USA. Šejnovi rodiče bydleli ve Velkém Malahově a sám Šejna byl
v roce 1950 krátce zemědělským tajemníkem okresu Horšovský Týn. Díky tomu
měl určité vazby i na domažlický zemědělský nákupní a zásobovací závod, který
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také v rámci šetření celé aféry navštívili kvůli jedné dodávce semen
vyšetřovatelé. Nic podezřelého prý neshledali.

V Domažlicích se v březnu začínají obnovovat oddíly JUNÁKA. Je zvoleno
okresní vedení JUNÁKA v čele s Domažličany Jiřinou Paroubkovou, Marií
Kunešovou a Ivanem Kitzbergerem. V dubnu se ve městě schází 1. okresní
setkání JUNÁKA (300 účastníků).

V dubnu byl i v Domažlicích založen Klub angažovaných nestraníků (KAN). Jeho
představiteli ve městě byli například Karel Hrabík z družstva Chodovia, Ing.
arch. Jan Koptík a další.
Současně byla v Klenčí ustavena okresní organizace K 231, klubu občanů,
odsouzených do vězení za rozvracení republiky podle paragrafu 231 trestního
zákona. Činnost klubu pak jeho členové přenesli do Domažlic, kde od června
pořádali v sále Sokolského domu svoje schůze. Představitelem K 231 byl pan
Hrdlička.
A do třetice: v Domažlicích se ustavila Unie středoškoláků a učňů, v níž se část
mládeže odpojila od Československého svazu mládeže. Unie se stala dalším
členem Národní fronty.

Ve čtvrtek 17. května se v sále Sokolského domu uskutečnil Večer otázek a
odpovědí okresního a městského výboru Komunistické strany Československa
k akčnímu programu strany. Sál byl zcela přeplněný, některé údaje uvádějí až
600 účastníků, vzhledem ke kapacitním možnostem sálu je asi reálnější číslo
mezi 400–500 přítomnými. K předsednickému stolu přišlo 96 dotazů. Průběh
večera přenášel po celém městě rozhlas po drátě.

V úterý 4. června uspořádala Československá strana socialistická v Sokolském
domě Tribunu otázek a odpovědí. Hlavním řečníkem byl člen celostátního
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vedení strany profesor MUDr. Ing. Karel Kácl, DrSc. z Prahy. Ten ve svém
vystoupení nazval KSČ politickou nulou, což vzbudilo značný ohlas nejen ve
městě. 14. června na tuto akci reagoval v Právu Jiří Pomahač, pracovník
zdejšího okresního výboru KSČ, článkem „Koketovat s důvěrou“, ve kterém
vyzýval k partnerství všech stran.

Oba diskusní večery jak ze 17. května, tak ze 4. června uvádí ve svém textu
kniha „K událostem v Československu v roce 1968“, vydaná v Moskvě v roce
1968 (pro svoje měkké bílé desky také nazývaná bílá kniha) jako důkaz
kontrarevoluce v Domažlicích.

16. května se u příležitosti 100. výročí založení Sokola v Domažlicích sešla
v Sokolském domě schůze přípravného výboru pro obnovení Sokola. Zúčastnilo
se jí 400 bratří a sester, většinou starších osob. Řečníci MUDr. Rudolf Němec a
Emanuel Švígler navázali na jednání sokolských žup 5. května v Praze na Žofíně.
Byl ustaven přípravný výbor: Anna Tomková, Jiřina Šuchmanová, Marie
Martínková, Gustav Wolner, Ing. Vladimír Tomandl. Mluvčími byli zvoleni
MUDr. Rudolf Němec a Eman Švígler. K ustavení Sokola však do 21. srpna
nedošlo pro odpor samotných tělovýchovných oddílů, které odmítaly rozpustit
tehdejší už zaběhnutou organizaci tělovýchovy a k Sokolům přejít.

V neděli 16. června se konala po prvé od padesátých let veřejná slavnost Božího
těla (průvod po náměstí).

V červenci byla na původní místo na radnici osazena restaurovaná děkovná
deska americké armádě za osvobození. O obnovení jejího umístění rozhodlo
plenární zasedání MěstNV 24. června.
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V pondělí 8. července odjela do Prahy 45členná delegace Chodů: krojovaná
skupina s dudáckou muzikou z Mrákova, kterou vedl Rudolf Svačina, a zástupci
vedení okresu, vedoucí tajemník OV KSČ RSDr. František Machálek, předseda
ONV Miloslav Blažek, a MVDr. Václav Trnka, předseda okresního výboru
Národní fronty, pozvat prezidenta republiky a představitele KSČ a státu na
Chodské slavnosti. Delegaci přijal dopoledne prezident republiky Ludvík
Svoboda a v poledne se její členové setkali s Alexandrem Dubčekem, Oldřichem
Černíkem a Ladislavem Smrkovským. Chodských slavností se pak v neděli 11.
srpna zúčastnil předseda vlády ČSSR Oldřich Černík.

27. a 28. července proběhla v Domažlicích podpisová akce na podporu politiky
Alexandra Dubčeka. Podpisové archy podepsalo 4 586 občanů.

10. a 11. srpna se místem konání Chodských slavností – Vavřinecké pouti stal
opět Vavřineček.

13. srpna se v restauraci na Kavkaze ustavila Kostnická jednota. 17. srpna
uspořádala v sále Sokolského domu diskusní večer na téma Všeobecná
deklarace lidských práv a naše ústava. Večera se zúčastnilo na 300 zájemců.

Zájem občanů o věci veřejné byl násilně přerušen 21. srpna invazí vojsk pěti
států Varšavské smlouvy na území našeho státu. V Domažlicích setrvala
okupační vojska až do 4. listopadu, kdy v časných ranních hodinách odjely
z okolí Domažlic poslední cizí vojenské kamiony. Začala normalizace, která
mimo jiné přinesla i návrat ke starým poměrům a zánik všech nově vzniklých
nebo obnovených subjektů i myšlenek.
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Srpen 1968
Ve středu 21. srpna už kolem šesté hodiny ranní bylo domažlické
náměstí plné lidí. Po šesté postupně otevíraly potravinářské obchody (první
mlékárny v 6.00 hodin) a zdejší hospodyňky je braly útokem. Kupovaly se
trvanlivé potraviny všeho druhu – mouka, rýže, cukr, sůl, brambory, ale i čaj,
zrnková káva a další. Zákazníci skupovali i máslo, tvrdé sýry, oleje, dokonce i
lihoviny. U všech prodejen stály fronty. Regály byly brzy prázdné. Ve městě se
ještě jakžtakž dařilo zboží plynule doplňovat, sklady prý zásoby měly, horší byla
situace na některých vsích, kde místní samoobsluhy zůstaly na čas bez zboží.
Kvůli nákupní horečce rada ONV rozhodla týž den zavést přechodně v okrese do
užívání normu pro nákup do jedné ruky (norma pro zásobování obyvatelstva).
Někdy od půl osmé v Domažlicích nepřetržitě vysílal městský rozhlas.
Zaměstnanci městského národního výboru střídavě četli prohlášení ústředního
výboru KSČ Všemu lidu ČSSR z nočních hodin, prohlášení předsednictva OV KSČ
a rady ONV k občanům okresu, stanoviska jednotlivých občanů, různých
institucí, závodů, a to vše střídali přímým přenosem vysílání Československého
rozhlasu z jeho provizorních pracovišť. Hněv vzbudila zpráva, že okupanti
odvlekli, neznámo kam, vedoucí představitele státu a ÚV KSČ a prezidenta
Ludvíka Svobodu, mimochodem Hrdinu Sovětského svazu, internovali na
Pražském hradě. Lidé rozhořčeně protestovali.

Parta mladých lidí město

obcházela s podpisovými archy s Prohlášením občanů Domažlic: „My, občané
města Domažlic, ostře odsuzujeme svévolnou okupaci republiky zeměmi
Varšavské smlouvy, vyslovujeme plnou podporu vládě, presidentu Ludvíku
Svobodovi a Ústřednímu výboru KSČ pod vedením Alexandra Dubčeka. Důrazně
žádáme odchod cizích armád z území republiky. Okamžité svolání sjezdu KSČ.
Prostřednictvím Národního shromáždění požádat o pomoc OSN, trvat na
příjezdu U Thanta do naší republiky.“ Pod toto prohlášení získali mladí
v Domažlicích během půldruhé hodiny 2684 podpisů.

146

Sovětské jednotky najížděly k Domažlicím 21. srpna dopoledne. Podle
zprávy z brigády Pohraniční stráže, zaujaly postavení na čáře Bělá n/R,
Poběžovice, Baldov, Kdyně, Hluboká, Nýrsko. Odtud pak vysílaly průzkumné
skupiny k hranicím. Naším městem projeli první sovětští vojáci kolem poledne
21. srpna. Jen projeli, mířili dál, na Folmavu. Tam se jim postavili do cesty
pohraničníci. Měli odvahu, proti obrněncům se psy, samopaly a jedním
kulometem. Sověty nesmlouvavě upozornili, že vjíždějí do hraničního pásma,
chráněného mezinárodními úmluvami, které si uhájí Pohraniční stráž sama.
Bratrskou pomoc nepotřebují. Sověti se kupodivu zastavili a posléze odcouvali
hlouběji do vnitrozemí. Do hraničního pásma nikde nevstoupili.

Domažlice 21. srpen 1968 - vozidla invazních vojsk byla pro lepší rozlišení označena bílými pruhy
foto: Miloslav Fiala

K prvnímu oficiálnímu jednání se Sověty došlo druhý den, 22. srpna,
v budově tehdejšího OV KSČ. Sověti byli přesvědčeni, že k nám přijeli na
pozvání představitelů naší země a prezidenta Ludvíka Svobody, aby nám
pomohli v boji proti kontrarevoluci a ze svého přesvědčení nemínili ustoupit.
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Žádali především přístup k pitné vodě, který jim naši lidé odmítali dát, dále
možnost zakoupit někde ve městě chléb a sůl, protože se zpozdilo jejich
zásobování a oni zůstali bez potravin. Dále sdělili české straně, že žádají
o přidělení jednoho domu v Domažlicích ke zřízení vojenského velitelství města.
Zvláště poslední požadavek vyvolal z české strany bouři odporu. Došlo k prudké
hádce, při které Sověti namířili na přítomné Čechy zbraně (pistole, samopaly) a
hrozili jim postřílením. Nakonec jedna drobná příhoda nebezpečnou situaci
zažehnala. Téměř čtyřhodinové jednání se posléze rozešlo bez jakéhokoli
výsledku.

Budova OV KSČ 22. srpna 1968

foto: M. Fiala

V pátek 23. srpna se celé Domažlice připojily k protestní hodinové
stávce.
27. srpna v 9 hodin ráno zvonily v celé zemi všechny zvony a zněly
všechny sirény na uvítání našim uneseným představitelům, kteří se vraceli
z Moskvy a na protest proti okupaci. Zvony a sirény zněly i v našem městě.
Rámus to byl pekelný, ale lidem to tentokrát nevadilo.
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Moskevský protokol, podepsaný našimi odvlečenými představiteli,
zavázal všechny naše orgány vycházet požadavkům intervenčních vojsk
všestranně vstříc. V Domažlicích se tak na pořad dne znovu dostalo přidělení
domu pro vojenské velitelství. Pro sídlo vojenského velitelství, jak Sověti říkali
komandatury (podle komandnyj punkt – velitelské stanoviště), určil nakonec
ONV právě dostavěnou, ještě ani nezkolaudovanou budovu Svazarmu
s garážemi v dnešní Havlíčkově ulici, proti tak zvané staré elektrárně. Velitelství
tam pak sídlilo až do odchodu vojsk z okresu. Do řízení města nijak viditelně
nezasahovalo.
Během září se situace v okrese zkonsolidovala. Na konci září už byl klid.
Do Tejnských Hájů, sídla sovětského pluku, začalo z města chodit dost lidí.
Vojákům nosili buchty, koláče a jiné poživatiny. Rozvíjela se tam různorodá
přátelství. Někteří „staří komunisté“ (tak si říkala skupina členů KSČ, kteří
odmítali obrodný proces) zvali důstojníky do rodin, tu na oběd, tu na svačinu
nebo večeři. Jinou skupinou občanů byli „obchodníci“. V Hájích se opravdu
docela čiperně obchodovalo, hlavně s průmyslovým zbožím. Měnily se i ruble
za koruny. Důstojníci pak za získanou českou měnu nakupovali hlavně textilie.
Nejvíce si oblíbili prodejnu prádla a pleteného zboží U Budků, která bývala
v dnešní ulici Msgre B. Staška, proti poště (dnes AXEL-OPTIK). Nákupy Sovětů
tam byly tak velké, že tehdejší ředitel banky vydal na základě dotazů občanů
krátké prohlášení banky, že v žádném případě nevyměňují ruble za koruny, ani
sovětské posádce neposkytují naši měnu. Tohle jsou doložitelná fakta. K těm
nedoložitelným patřily fámy o určité skupině domažlických děvčat, která do
Hájů chodila prý za specificky ženskou zábavou. Že do Hájů chodily byl
odpozorovaný fakt. Co tam dělaly se ovšem doložit nedalo…. Mnozí
z návštěvníků Hájů po městě kolportovali Zprávy, noviny, které Sověti vydávali
a které nás měly přesvědčit o tom, z jak velkého nebezpečí nás zachránili.
Většina občanů města ale chování svých spoluobčanů ať tak či onak
odsuzovala.
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Koncem října už bylo jasné, že podle znění uzavřených dohod musí
okupační vojska z blízkosti státní hranice s NSR odejít. Sovětský pluk, umístěný
v okolí Domažlic, odešel na přelomu října a listopadu. Poslední sovětské
kamiony projely Domažlicemi 4. listopadu ráno, hned po rozbřesku. Město i
celý okres si oddechly.

„Nepolapitelný Jan“ Smudek
Měsíčník o mysteriích, zdraví a duši ZÁHADY ŽIVOTA přinesl ve svém
únorovém čísle na stránkách 16 až 19 v rámci seriálu článků o událostech 2.
světové války rozsáhlý článek „Nepolapitelný Jan“ s podtitulem „Čech, který
inspiroval kultovní Casablancu*1 a disponoval celý život zázračným štěstím“.
Autor článku, Petr Koutský, líčí „Smudkiádu“ od výstřelu na Kladně až po konec
II. světové války. Jana Smudka při tom popisuje jako neprávem zapomenutého
hrdinu českého odboje, nadaného až zázračnými schopnostmi. V Koutského
podání osudů Domažličana Smudka se mísí pravda s polopravdami, fakta
s dohady, přijatými často na základě všelijak pokroucených a přizpůsobených
premis. Zajímavé je například toto tvrzení:
„Čestný muž s podobně přímou a odvážnou povahou by pro takové lidi a
jejich potomky*2mohl představovat obrovský problém i dlouho po válce. Musel
být proto raději »odklizen« do pozadí a dokonce očerněn, že právě on byl
příčinou hromadného zatýkání a mnoha obětí během druhé světové války na
Kladně a v Domažlicích? Tak se zřejmě nacistická propaganda dočkala svého
hořkého vítězství i dlouho po válce. Válečné zatýkání v Domažlicích a na Kladně
mu ostatně mnozí Češi nemohli dlouho zapomenout...
Musíme být ale objektivní – ani Smudek samozřejmě nebyl zcela bez
chyb. Podle současníků jeho někdy až příliš impulzivní povaha měla prý jistý
podíl na zavraždění několika osob Němci – především z řad jeho válečných
spolupracovníků a kamarádů.“
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Kdyby byl autor zajel do Domažlic, možná by se byl od potomků
flossenbürgských vězňů – přímí svědci už, žel, nežijí, jejich děti ale ano –
dozvěděl, že Smudkovo jednání samozřejmě nebylo hlavní příčinou, proč si
nacisté chtěli s Domažlicemi vyrovnat účty, tou byla Vavřinecká pouť 1939, ale
dodalo nacistům k represím proti městu vhodnou záminku. A možná by i
uslyšel, že jednou z „mimořádných“ vlastností Jana Smudka byla už za
předválečných dob jeho mimořádná lehkomyslnost, nezodpovědnost a
zbrklost.
*1 Film Casablanca, americký film režiséra Michaela Curtize z roku 1942. Děj
filmu se odehrává za II. světové války především v marockém městě
Casablance.
*2 Autor článku se domnívá, že Smudek znal některé vysoce postavené
„mocné“ osoby, které spolupracovaly s nacisty, unikly prozrazení své činnosti a
po válce zastávaly vysoké funkce.

Dvě letošní výročí Ladislava Klímy
(*22. 8. 1878 – +18. 4. 1928)
Ladislav Klíma, spisovatel a filosof, se narodil
22. srpna 1878 v Domažlicích v rodině Josefa Klímy,
městského advokátního koncipienta. Rodina tehdy
žila v deputátním bytě v domě čp. 2 Město, který byl
v městském majetku. Záhy po Ladislavově narození
začalo města vyjednávat o prodeji domu čp. 2 zdejší spořitelně, a tak se Klímovi
museli vystěhovat. Jen přes náměstí, do domu rodiny manželky Josefa Klímy.
Josefy, rozené Burešové, dcery bohatého domažlického kožešníka. Rodině
Burešově patřil dům čp. 143 Město. Zde se Klímovým narodila dcera Anděla
(30. 12. 1884), která ale v jedenácti létech zemřela.
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Co se týká Ladislavova otce, Josefa Klímy, byl to bouřlivák, se sklony
k anarchismu, který neustále bojoval s konzervativními názory zdejších
městských otců a měšťanů vůbec. Pro jeho časté volání po změně poměrů se
mu ve městě začalo říkat „šporna pokroku“ (šporna – převzato a „počeštěno“
do Domažličtiny z německého der Sporn, ostruha, v přeneseném smyslu
pobídka). V tehdejším sporu mezi staročechy a mladočechy vzburcoval
městskou inteligenci k podpoře mladočechů. Byl iniciátorem vzniku a prvním
předsedou Politického spolku Domažlice a okolí. Tento spolek v r. 1891
prosazoval jako kandidáta pro volby do říšské rady T. G. Masaryka proti
zdejšímu MUDr. Antonínu Steidlovi. Byly z toho ve městě velké rozepře,
protože značná část významných občanů města (staročeši) byla pro
protikandidáta, zdejšího dr. Steidla. Nakonec ale zvítězil TGM. Ovšem díky
celému volebnímu obvodu, v samotných Domažlicích vyhrál MUDr. Steidl.
Novinář a spisovatel Karel Prach ve své knížce Masaryk a Domažlice zachytil
vzpomínku Ladislava Klímy na první Masarykovu návštěvu v Domažlicích. Jde
o text pod čarou na straně 22, kde Prach píše o návštěvě TGM u Josefa Klímy
doma: „O této návštěvě máme svědectví z vypravování pana Josefa Zlámala,
přítele filosofa Ladislava Klímy. Mladý Ladislav, syn našeho Josefa Klímy, viděl
Masaryka napřed klíčovou dírkou. Více o tom bude řečeno v připravovaném
životopise Ladislava Klímy.“
Snad po otci převzal mladý Klíma buřičskou povahu i některé názory,
které ho pak provázely celý život. Nadaný hoch, který se od mala zajímal
o filosofii, začal studovat domažlické gymnázium, v roce 1895 ho však ze studií
vyloučili pro urážku panujícího habsburského rodu. Přestoupil na gymnázium
do chorvatského Záhřebu, ale ani to nedokončil, a roku 1904 odjel do Prahy,
kde se usadil. Vedl samotářský život, do rodných Domažlic zavítal jen občas.
Přátelil se zde s básníkem a novinářem Karlem Prachem a s učitelem a malířem
Janem Paroubkem. Zemřel 18. dubna 1928 na tuberkulózu.
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Ladislav Klíma byl pro svoji poněkud zvláštní filosofii, ovlivněnou
Schopenhauerem a Nietzschem, minulým režimem tabuizován, v rodných
Domažlicích se proto o něm dnes ví jen málo.

Rodný dům Ladislava Klímy, Město čp. 2, hned vedle konce podloubí vpravo, zvaný
Sylvánovský. Tento dům byl později pojat do novostavby radnice, dnes jsou to prostory
městské policie. Ve středověku patřil rodině humanistického básníka Jána Sylvána, který se do
města přiženil. – nahoře výpis z Domažlické matriky o narození Ladislava Klímy

Stavba domažlické radnice
Před 125 léty byla předána do užívání nově postavená domažlická
radnice.
Stavba radnice je neoddělitelně spjata s historií domažlické spořitelny.
Spořitelna začala v Domažlicích působit 10. března 1862. Sídlila spolu
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s městskou správou ve staré radnici. Ze skromných počátků se postupně
rozrostla v jeden z největších peněžních ústavů tohoto druhu v zemi. V roce
1882 se působiště spořitelny rozšířilo mimo starou radnici i do sousedního
domu čp. 2, který byl v majetku města. Ani to však v dalších létech nestačilo.
Jak spořitelna finančně sílila štědře podporovala nejrůznější akce ve městě,
zejména akce městské správy ke zvelebení stavu města. Tak také vznikla
myšlenka společné stavby důstojného sídla pro městskou správu i pro
spořitelnu.
7. července 1889 jednalo ředitelství spořitelny o „zjednání potřebných,
času přiměřených místností, jak pro spořitelnu, tak i pro úřady samosprávné
městské obce“.
13. července 1889 byl schválen plán společné výstavby nové budovy.
Následně spořitelna zakoupila od města dům čp. 2 za 14 500 zlatých a za
5 500 zlatých masné krámy jižně pod radnicí. S radnicí pak začala jednat
o postoupení budovy staré radnice.
Schůze obecního zastupitelstva z 26. 10. 1889 v jednom z bodů jednání
projednává žádost spořitelny o usnesení „v jakém poměru by obec volna byla
přenechati radnici ke stavbě společného úředního domu“. Z usnesení
zastupitelstva: „Nynější radnice budiž postoupena ke stavbě společného domu
s tou výjimkou, když co na nynějším staveništi radnice zbudováno bude
v majetku obce zůstane a obec žádného nákladu nésti nemusí. Dům č. 2 a
masné krámy zůstavují se v majetku spořitelny“. Na základě tohoto usnesení
pak byla mezi spořitelnou a městem uzavřena dohoda o tom, že město předává
pro stavbu bezúplatně pozemek a budovu staré radnice, spořitelna pak zaplatí
ze svých prostředků náklady na celou stavbu.
Při zpracovávání projektu vznikl problém, jak do stavby zakomponovat
dům čp. 2. Projektant se obával, že zmizení domu s bohatou historií bude zdejší
veřejností

přijato

s nevolí.

Nechal

proto

na

rozhodnutí

městského

zastupitelstva, zda dům ponechat v jedné uliční čáře se zbývajícími dvěma

154

sousedními domy nebo protáhnout podloubí i přes tuto stavbu. Zasedání
zastupitelstva 9. června 1890 rozhodlo většinou hlasů protáhnout podloubí i
přes čp. 2 a vestavět tedy dům přímo do stavby radnice.
Postup stavby, řemeslníci na stavbě:
▪
▪

▪
▪
▪
▪

▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

Stavební program, poloho a rovinopisný plán nové radnice zpracoval
zdejší Ing. František Pek.
Vlastní stavbu vyprojektoval vídeňský architekt Josef Drexler, některé
drobné úpravy v průběhu stavby byly dílem pražského architekta
Václava Kaura, který vykonával na stavbě stavební dozor.
Provedení celé stavby až na práce štukatérské, malířské a kamnářské
bylo svěřeno zdejšímu staviteli Ing. Františku Pekovi.
Štukatérské práce zajistila firma Riedl a spol. z Prahy – Vinohrad.
Práce kamnářské, mimo kamen v sálech, které dodaly firmy pražské,
zadány zdejším mistrům Veichartovi a Ouřadovi
Práce malířské a vnitřní pozlacovačské zdejším mistrům bratřím
Wimmrům, jejich švagrovi Antonínu Dejlovi z Vídně a akademickému
malíři z Domažlic Hynku Amerlingovi.
Vlastní stavba, které předcházely bourací práce, začala 12. března 1891.
Stavbu osobně řídil zdejší Ing. Fr. Pek se svým stavbyvedoucím
Antonínem Ničovským a tesařským mistrem Jakubem Zelenkou.
Administrativu stavby vedl Matěj Skala.
Práce řemeslné:
Práci kamenickou v žule provedli mistři Holštein a Fliegel v Havlovicích
Práci uměleckou dekorativní z hořického pískovce pánové Goldschmied
a Novák z Prahy – Vinohrad
Sochy pískovcové nad risalitou sochaři páni Ducháčkové z Prahy
Práci klempířskou provedl zdejší mistr Petr Holý, kterému tlačené části
dodával pražský umělecký klempíř p. Kosík
Práce truhlářské odvedli domažličtí mistři Petr Nový a Vojtěch Zelenka,
kterým pomáhali zdejší řezbáři Jan Franz a Jan Bufka
Práci zámečnickou provedli zdejší mistři František Wimmer a Tomáš
Randa. Umělé práce z tesaného železa dodali umělečtí zámečníci
z pražského Karlína, pánové Jan Hatle, Faltus a Koutník
Práci kovářskou vyhotovil Šimon Gruber z Domažlic
Traversy, nosiče, litinu, potrubí dodaly železářské hutě v Komárově a
železářské velkozávody Bondy z Prahy a Hoffmann z Plzně
Kameninu dodala firmy Förster z Třemošné
Šamotové dlažby provedla firma Bárta a Tichý z Prahy, imitace mramoru
v pisoárech dodal pan Bartuněk z Budějovic
Práce parketářské provedla firma Duzl a syn z Berouna, práce
natěračské Rehwaldovi z Plzně
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▪
▪

▪
▪

Práce pozlacovačská na zevnějšku svěřena plzeňskému pozlacovači p.
Görgovi
Zevnější fasády provedl fasádník Fleischhaus a soudruzi z Prahy, vnitřní
římsování provedli za vedení Antonína Ničovského zdejší zedníci
Augustin Böhm a Hypolit Kalíšek
Vnitřní nábytek dodal zdejší truhlář Antonín Kalous
Cihel se spotřeboval bezmála 1 milion. Dodala je městská cihelna a
Emanuel Holý, obchodník v Domažlicích.
Celá stavba stála spořitelnu zhruba 145 tisíc zlatých. Nová radnice byla

vysvěcena a předána do užívání 16. července 1893.

Domažlická radnice před přestavbou. Vlevo průchod do masných krámů
(Převzato z fotoarchivu MUDr. Viléma Karlíka)

156

JMENNÝ REJSTŘÍK

A
Anderle Miroslav
Antoš Stanislav, Bc.

16
6, 51, 118

B
Baar Jindřich Šimon
Bartoň Jaromír
Bauer Sandro
Bejstová Vlasta
Benczová Jitka
Benda Jan, Ing.
Bendová Kamila, Mgr., Ing.
Bendová Kristina, Mgr.
Benešová Michaela
Berková Aneta
Bínová Lucie
Blažek Miloslav
Bohmanová Zdeňka
Borová Pavla
Brettschneiderová Vendula
Budka Tomáš, MUDr.

141
59
121
66
77
16, 51
42
33, 34
78
78
37
145
66
65
38
72

C
Cenefelsová Sylva, Mgr.
Císař Martin

70
72

Č
Čejková Vlasta
Černík Oldřich
Černý Josef
Čmugrová Sylva

119
145
16
116 – 117

D
Dědinová Jana
Dewane Patric
Drahoš Jiří, prof. Ing. DrSc., dr. h. c.
Dubček Alexandr
Dufek Jan
Duka Dominik, kardinál

37
96
46
145
65
109

157

Duncan James

96

F
Faschingbauer Pavel, Ing.
Fidrant Josef, JUDr.
Fišr Václav
Forst Josef, Ing.
Forst Josef
Forst Radek
Forster Zdeněk, Ing.
Fraňková Dana
Fránová Jana
Fronk Vítězslav, Ing.

51
61
16
16
16
16
72
78
37
77

G
Gierga Miroslaw
Gila Pablo Chacón
Gilbert Robert
Gramanová Jana
Gruberová Helena

87, 117
105
113
21
63

H
Haška Štefan
Hendrich Pavel
Hendrych Aleš
Herbriková Dana
Heřmanová Jitka, Ing.
Holub Roman
Holub Tomáš, Mons.
Holý Josef
Hořeňovská Jana
Hrabík Karel
Hradecký Hynek
Hradecký Patrik
Hrdlička J.
Hronková Marie
Hůla Stanislav
Hůla Zdeněk
Hvížďala Karel
Hynk Jiří

63
72
11, 118
62
6, 55
63
97, 109
68
63
143
125
125
143
63
63
85
99
92

158

J
Jandečková Václava
Jankovec Petr, Ing.
Jindřich Kamil, Mgr.
Jurčo Martin

93
59
6, 19, 51
17

K
Kácl Karel, MUDr. Ing., DrSc.
Kadlec Ivo, MUDr.
Kahlerová Jarmila, Mgr.
Kalous Roman, Ing. Ph.D.
Kalous Roman
Kaňka Jan
Karolyová Anežka
Kaucká Jaroslava
Kazimour Petr
Kestová Marie
Kincler Jan
King Stephan
Kitzberger Ivan
Klíma Josef
Klíma Ladislav
Kolář Michael
Komárek Vladimír
Konicar Marek, Ing.
Konop Petr
Konrády Vlastimil
Koptík Jan, Ing. arch.
Korandová Marie
Kortusová Eva
Koudelka Lukáš
Kozel Petr
Kozina Jiří, Ing.
Kozina Václav, Mgr.
Kozinová Veronika
Kralovec Jan
Královec Jiří
Krčmová Růžena
Krutina Viktor, Ing.
Kříž, Josef
Kubal Petr, Mgr.
Kubal Tomáš

144
51
63
51
76
37
62
62
75
63
51
96
143
152
111, 151 -153
37
101
72
72
51
143
121
77, 78
37
84
73
29, 51, 72
73
62
77
62,63
51, 53, 54
51
13
77

159

Kubát Jan
Kubertová Libuše, Mgr.
Kuboň Luboš, Mgr.
Kunčík Štěpán
Kunčíková Ludmila
Kuneš, Josef
Kunešová Ludmila
Kunešová Marie (Manka)
Kupilík Filip
Kupilík Ondřej
Kupilík Pavel
Kupilíková Bára
Kuželková Anna, PhDr.
Kynčlová Lidmila

87
69
26
59
59
35, 38, 51
16
143
78
78
77, 78
78
63
62,63

L
Látka Jan
Lešický Ladislav, PhDr.
Lorenc Václav
Lucáková, Zdeňka

51 - 55
114
119
37

M
Mach Miroslav, Ing.

5, 33, 51, 52, 90, 113, 117,
118, 121
145
59
99
144
141
62, 71, 121
51
16
65
17
116,117

Machálek František, RSDr.
Maňasová Marie
Maroušková Michaela
Martínková Marie
Martinovský Antonín
Matějka Petr, Mgr.
Matějková Libuše, Mgr.
Matějusová Marta
Merhautová Dana
Mleziva Luboš
Müllerová Eva

N
Němcová Veronika
Němec Rudolf, MUDr.
Nová Marie
Novák L´ubomír
Novák, Zdeněk, JUDr.

33, 34
144
119
87
6, 22, 51, 52, 118

160

O
Obdržálek Milan, Ing.

53, 54

P
Pachl Jan
Pangrác Jan
Paroubek Jan
Paroubková Jiřina
Paulová Hana
Pavlík Roman
Pelc František, RNDr.
Pinkr Milan Ing.
Pinkrová Kristýna
Plšek Radovan, Dis.
Pohanka Vítězslav
Pomahač Jiří
Potůčková Naděžda
Prach Karel
Prantlová Věra, Mgr.
Primus Petr
Procházka Zdeněk
Příbková Jiřina

51
51
152
143
62
77
90
72
119
13
72
144
98
152
31, 34
59
119
62

R
Rendl Antonín
Rybár Ivan, Mgr.

92
6, 24, 51

Ř
Řechka Bedřich
Říha Hynek

62
76

S
Sekerák David
Selnarová Olga
Semecký Martin
Senohrábková Marie
Schirová Lenka, Bc.
Schröpferová Marie
Sika Václav
Siková Marie
Skala Jan

76, 77
71
16
81
20
78
94
94
16

161

Smrkovský Ladislav
Smudek Jan
Strnad Petr
Strnadová Šárka, DiS
Svačina Rudolf
Svoboda Ludvík
Svobodová Anna
Sýkorová Ivana

145
150 -151
116
26
145
145, 146, 147
21
102

Š
Šejna Jan
Šindelář Jaroslav
Šizlinková Šimáčková Jana, Bc. DiS
Škarda Libor
Škudla Milan
Šmídová Jindřiška, Mgr.
Šobr Jaroslav, Mgr.
Štauberová Jaroslava
Štauber Václav
Štenglová Jana, Mgr.
Štípek Karel, Mgr.
Štrbová Slávka, MgA
Šuchmanová Jiřina
Švígler Eman

142
104
69
72
65
26
33
65
65
29
26, 72
119
144
144

T
Tomandl Vladimír, Ing.
Tomanová Eva
Tomková Anna
Trnka Václav, MVDr.

144
77
144
145

V
Váchalová Božena
Verdun Jiří
Verner Ladislav
Veselý Radek
Vilímec Vladislav, Ing.
Vlčková Dagmar, Mgr.
Vlčková Milena, Ing.
Voják Jiří
Vokáč Miroslav, JUDr.
Vondraš Petr, Ing.

78
83
62
77
53 - 55
118
52
77
6, 51, 53, 54
59

162

Vorlíček Marek

116, 118

W
Wiesner Radek, Ing.
Wollerová Jaroslava
Wolner Gustav

6, 51
51
144

Z
Zavadil Jaroslav, Bc.
Zaviačič Jaroslav
Zeman Miloš, Ing.
Zeman Pavel, MUDr.

15
33
46
67

Ž
Žáková Lenka, Mgr.

21

163

OBSAH
I. OBYVATELSTVO
Pohyb obyvatelstva
Cizinci žijící ve městě

1
3

II. MĚSTSKÁ SPRÁVA
Zasedání zastupitelstva města

4
4

III. HOSPODAŘENÍ MĚSTA
Komentář k závěrečnému účtu města Domažlice za rok 2018

8
8

IV. MĚSTSKÁ ZAŘÍZENÍ
Městská policie
DTS Domažlice
Domažlické městské lesy
Sbor dobrovolných hasičů

13
13
15
16
17

Městská kulturní zařízení
Městské kulturní středisko
Městská knihovna Boženy Němcové

19
19
20

V. ŠKOLSTVÍ
Mateřská škola Domažlice
Základní škola Domažlice Komenského 17
Základní škola a mateřská škola Domažlice Msgre B. Staška
(Nová škola)
Gymnázium J. Š. Baara
Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední
zdravotnická škola
Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha
Dům dětí a mládeže DOMINO

21
21
24

VI. VEŘEJNÝ ŽIVOT
Volba prezidenta republiky
Komunální volby
Volby do Senátu Parlamentu ČR
Dodatek k zápisu o komunálních volbách
Sociální služby ve městě
Diakonie západ – Klub Fontána a Uličník pro děti a mládež
Služba Adite pro náhradní rodiny
Archa pro rodiny s dětmi

45
45
47
53
55
56
56
58
58

164

26
29
31
35
42

Občanská sdružení a spolky
Orel – Jednota Domažlice
Pionýrská skupina Čtyřlístek Domažlice
Městská rada seniorů Domažlice
Oblastní spolek Českého červeného kříže
CB klub Domažlice
Český svaz chovatelů
Spolek Beseda
Sídliště Šumava
Oblast zdravotnictví
MCT CZ
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR –
poradenské centrum
Svaz tělesně postižených
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých
Sportovní kluby
Klub českých turistů
AC Domažlice
Basketbal Jiskra Domažlice
Dance Group A&D Domažlice
Dolez
HC Domažlice
Judo-club Domažlice
Mílaři Domažlice
Volejbal Domažlice

59
59
61
61
62
63
65
65
67
68
68
69

KALENDÁRIUM

79

LEDEN
Nový rok domažlických turistů
Novoroční ohňostroj
Tříkrálová sbírka
Skončil první ročník Senior akademie
Ceny vodného a stočného
Ceny v loňském roce lámaly rekordy
Přejezd Capartice – Gibacht
Výstava v knihovně
Leden v Muzeu Chodska
Výstava v Galerii bratří Špillarů
2018: Rok republiky
Loutkáři mají nové prostory
Kachny na Zubřině

81
81
82
82
82
82
83
83
83
84
84
85
85

165

69
70
71
71
71
72
72
73
75
76
76
77
77

ÚNOR
Otevření domova se zvláštním režimem
Domažlice na veletrhu v Mnichově
Osazení dvou soch Zdeňka Hůly
Výstava v knihovně
Únor v Muzeu Chodska
Galerie bratří Špillarů - výstava Únor 1948

86
86
86
87
87
87

Cestovatelské přednášky

87

Koncert ZUŠ

88

BŘEZEN
Zahajují středeční trhy
Renovace penzionu v Břetislavově ulici
Tibetská vlajka na radnici
Podpis dohody o bezzásahových zónách
Mafie v Domažlicích
Výstava v knihovně
Zahájení muzejní sezóny

89
89
89
90
91
91
91

DUBEN
Zvýšení nájemného
Hasičský výstup na věž
Odemykání České studánky
Knihovna se bude stěhovat
Střelba v azylovém domě
Duben v muzeu Chodska
Výstava v Galerii bratří Špillarů
Výstava fotografií Marie Sikové

92
92
92
92
93
93
94
94

KVĚTEN
Oslavy svobody
Májová vycházka rodičů s dětmi
Hasičské oslavy
Vítání ptačího zpěvu
Přestavba bazénu
Baldovská pouť
Noc v muzeu
Náměstí a auta
Běh Zelenovským údolím
Květnové akce městské knihovny
Květen v Muzeu Chodska

95 – 96
97
97
97
97
97
98
98
99
99
99

166

ČERVEN
Autobus na Čerchov
Nabídka práce v Německu
Prodej levných knih
Výstava v Galerii bratří Špillarů
Výstavy v knihovně
Červen v domažlickém muzeu

100
100
101
101
101
102

ČERVENEC
Sklářské sympozium pod hradem
Oprava Příhodova pomníku
Oprava fasády „dívčí školy“
Návštěva v Two Rivers
Rekonstrukce plaveckého bazénu
Výstava v městské knihovna

103
104
104
104
104
105

SRPEN
Chodské slavnosti – vavřinecká pouť
Dvakrát Chodské slavnosti v Chodském hradě
Jazzový Baldov
Veteránská jízda
Dvě letošní výročí Ladislava Klímy
Vzpomínka na L. Klímu v Muzeu Chodska
Srpen 1968

106
110
110
111
111
111
111

ZÁŘÍ
Vzpomínková pěší pouť
Svatováclavská jízda
Dar od syna Roberta Gilberta
Toulky zlatem podzimu
Výstava v městské knihovně
Září v Muzeu Chodska

113
113
113
114
114
114

ŘÍJEN
Oslavy 100 let vzniku samostatného Československa
Koncert ke 100. výročí vzniku republiky
III. mistrovství ČR TFA dobrovolných hasičů
Ocenění seniorům
Akce městské knihovny
Výstava v Galerii bratří Špillarů
Malované Domažlice
Říjen v Muzeu Chodska

115
116
118
118
119
119
119
120

167

LISTOPAD
Zamykání České studánky
Nová kniha Marie Korandové
JUNIORFEST 2018
Úkryt v kině
Výstava v knihovně
Listopad v Muzeu Chodska

121
121
122
122
122
123

PROSINEC
Vánoční jarmark
Zpívání koled
Vánoční přání v útulku opuštěných psů
Dva vánoční koncerty evangelíků
Prosinec v Muzeu Chodska
Česká mše vánoční
Vánoční trhy
Hudba u stromečku

125
125
125
126
126
126
127
128

POČASÍ

129

PŘÍLOHA ZÁPISU

140

Co v kronikách nenajdeme
Rok 1918
Rok 1948
Rok 1968
Nepolapitelný Jan Smudek
Dvě letošní výročí Ladislava Klímy
Stavba Domažlické radnice

140
140
141
142
150
151
153

JMENNÝ REJSTŘÍK

157

OBSAH

164

SEZNAM PŘÍLOH

169

168

SEZNAM PŘÍLOH

Přílohy kronikářského zápisu 2018
příloha č. 1:
- Zápisy ze zasedání zastupitelstva města č. 37 - 44/2018
1 - 3/2018
celkem 11 zápisů
příloha č. 2:
Domažlický zpravodaj č. 1 – 12
celkem 11 čísel, schází duben 2018
příloha č. 3:
Město a jeho organizace
• Městská policie
• Městské lesy
• DTS Domažlice
• Sbor dobrovolných hasičů Domažlice
příloha č. 4:
Školství
• Mateřská škola Domažlice, Zahradní 471
• Základní škola Komenského 17
• Nová škola Domažlice (ZŠ Msgre B. Staška) + mateřská škola
• Gymnázium J. Š. Baara Domažlice
• Vyšší odborná škola, obchodní akademie a Střední zdravotnická škola
• Dům dětí a mládeže DOMINO
příloha č. 5:
Volba prezidenta republiky
• Sada hlasovacích lístků
• Výsledky voleb – souhrn a jednotlivé okrsky - statistika ČSÚ
• Letáky kandidátů: Miloš Zeman – 2 x
Jiří Drahoš – 2 x
Mirek Topolánek – 2x
Michal Horáček – 1 x
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příloha č. 6:
Komunální volby
• Sada hlasovacích lístků
• Výsledky voleb – souhrn a jednotlivé okrsky - statistika ČSÚ
• Volební programy, kandidáti a letáky jednotlivých kandidujících stran
Ano – 1x
ČSSD – 2x
KDU – ČSL – 1 x
KSČM - 1 x
ODS – 3 x
Piráti – 6 x
SPD – 2 x
SMPD 3 x
příloha č. 7
Senátní volby
• Sada hlasovacích lístků
• Výsledky voleb – souhrn a jednotlivé okrsky v 1. a 2. kole - statistika ČSÚ
• Materiály jednotlivých kandidátů
Jan Látka – 2 x
Vladislav Vilímec – 2 x
Miroslav Vokáč – 1 x
Michal Janek – 1 x
příloha č. 8
Organizace, svazy, spolky
• Diakonie ČCE - západ
• Jednota Orla Domažlice
• Sídliště Šumava
• Městská rada seniorů
• Český svaz chovatelů
• Spolek beseda
• CB Klub
• Oblastní spolek ČČK
• Svaz tělesně postižených
• Svaz neslyšících a nedoslýchavých - 2 x
• Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých
• Klub českých turistů Domažlice
• AC Domažlice
• Basketbal Jiskra Domažlice
• Dance group
• Dolez
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• HC Domažlice
• Judo klub
• MCT
• Mílaři
• Volejbal
příloha č. 9:
Kalendárium – kultura + různé
* Kulturní léto 2018
* Slavnostní koncert k 100. výročí vzniku ČSR + vstupenka
* Prodej levných knih
* Hledáte práci v Německu
* Výstava Jany Hruškové + životopis a přehled tvorby
* Leták FALUN GONG
* Prohlášení radnice za kulturní památku
* Domažlický deník – vydání k CHS 2018
* Pozvánka na výstavu Marie Sikové
* Rok 1919 s Muzeem Chodska – přehled programů
* Výstavy v Galerii bratří Špillarů
* Matriční zápis o narození Ladislava Klímy – fotokopie
* Článek Nepolapitelný Jan – Záhady života 2/2018, 2.února 2018, s. 16 až
20
* Vánoční jarmark 5. A Nové školy
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