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Místo úvodu

Jan Paroubek: Chodský hrad 1923

Z moudrosti věků:
Co se dálo, bude se dít zase
a co se dělalo, bude se znovu dělat;
pod sluncem není nic nového
Je něco, o čem lze říci:
Hleď, to je cosi nového?
I to bylo v dávných dobách,
které byly před námi.
Bible, Kniha KAZATEL 1,9-10

Josef Doubek: Chodský hrad 2003
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Krize – krize – krize. Kdyby někdo vyhlásil anketu o nejčastěji
pouţívané slovo roku 2009, bylo by slovo krize určitě jejím absolutním
vítězem. Krize finanční a ekonomická, krize vládní, krize morálních
hodnot, krize mezilidských vztahů – krize všude, kam se podíváš. U nás i
ve světě. Je to skutečně tak zlé? Zatím snad ne, ale co není, můţe lehce
být. Pokud se ekonomiky týká, v té letos v naší zemi udeřila krize
opravdu plnou silou. V červenci oznámil Český statistický úřad (ČSÚ), ţe
výkon české ekonomiky klesl ve 2. čtvrtletí roku o 5,5 %, coţ je nejvyšší
pokles v historii ČR. Celý rok 2009 označili statistici za rok nejhoršího
propadu hrubého domácího produktu za poslední léta. Hrubý domácí
produkt meziročně poklesl o 4,1 procenta. Vzrostla nezaměstnanost.
Stále více lidí, které aţ do letoška sdělovací prostředky, firmy,
developeři, dokonce i finanční ústavy přesvědčovali, ţe se musejí naučit
„ţít moderně“, to je na dluh, se v důsledku sníţených příjmů a nutnosti
splácení dluhů dostává do dluhových pastí. Mají smůlu, ţe uvěřili
tvrzením,

odporujícím

zdravému

rozumu

i

zkušenosti

mnoha

předchozích generací, které dobře věděly, ţe cesta dluhů je cestou do
pekel. Lidé, vystrašení skutečnými i předpokládanými riziky, omezili
výdaje. Díky tomu koncem srpna klesla inflace na 0,3% a byla tak
nejniţší od září 2003. V říjnu pak spotřebitelské ceny poklesly pod
úroveň roku 2008. Meziroční zlevnění zboţí vydrţelo ale v ČR jen jeden
měsíc. Deflaci naměřili statistici pouze v říjnu, v listopadu se podle údajů
Českého statistického úřadu opět zdraţovalo. Ceny vzrostly o 0,5
procenta. Takţe deflace, čili meziroční pokles cen, byla u nás
zaznamenána jen v říjnu. Například v eurozóně trvala několik měsíců po
sobě.
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V lednu převzala naše republika na půl roku předsednictví
Evropské unie. České předsednictví měla mimo jiné reprezentovat
plastika, vytvořená kontroverzním českým umělcem Davidem Černým,
umístěná na průčelí budovy Rady EU v Bruselu. Dílo zobrazovalo
stereotypy, spojované s kaţdou členskou zemí EU, ovšem tak, ţe hned
několik zemí se proti němu ohradilo. Například Dánsko, Itálie a nejvíce
Bulharsko, jehoţ symbolem byl na plastice turecký záchod. Bylo kolem
toho křiku a mrzutostí dost a dost, zvlášť kdyţ se ještě zjistilo, ţe plastiku
nevytvořilo 27 evropských umělců, jak Černý původně uváděl, ale pouze
David Černý a jeho dva pomocníci. Cui bono?
V únoru vyhlásila vláda Mirka Topolánka balíček protikrizových
opatření, které ale podle ekonomů ekonomiku země spíše přiškrtily, neţ
jí pomohly. Také sliby vlády na potlačení všudypřítomné korupce
vyšuměly někam do ztracena. Výsledkem toho všeho byl březnový pád
vlády premiéra Topolánka, nástup úřednické vlády statistika Jana Fišera
a slib předčasných voleb, které se ale nakonec neuskutečnily. 23. září
jejich konání zrušil Ústavní soud. I přes to, ţe politické strany v té době
vydaly na předvolební kampaň uţ statisíce a snad i miliony korun. Zato
červnové volby do Evropského parlamentu se svými uráţkami, házením
vajec na představitele ČSSD při předvolebních mítincích, údajně
iniciovaným a placeným politickými odpůrci této strany a podobnými
„rozkošemi“ byly dost nezapomenutelným záţitkem. Potvrdilo se to, co
lze tušit uţ dávno, totiţ ţe naše společnost jako celek hrubne, ţe
přestává ctít byť i jenom základní pravidla vzájemné komunikace a
slušnosti.
A u nás, v našem městě? To co se děje v zemi ve velkém, odráţí
se v menším i v naší domaţlické kotlině. Idylické doby, kdy jsme mohli
spokojeně říci, ţe u nás je klid, zdá se, pominuly. Dosáhlo nás všechno
- od nezaměstnanosti, přes všechny moţné spory aţ po tu „vajíčkiádu“.
Také Domaţličané se bojí o svoji budoucnost a přestávají věřit komukoli

4

cokoli. Ono to asi jinak nejde, ve vzduchoprázdnu přece jen neţijeme. A
výhled do budoucnosti? Zatím nás vláda, media, politické strany
přesvědčují, ţe je chmurný. Nic světlého a radostného v tom zběsilém
sledu negativních zpráv člověk pomalu nenajde. Ale protoţe svět není
jen černý a bílý, věřme přece jen v to lepší v příštím roce i v létech
dalších.
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I. OBYVATELSTVO

MATRIČNÍ ZPRÁVA
V roce 2009 se v domažlické porodnici narodilo 726 dětí, z toho 361
chlapců a 365 děvčat. Proti roku předchozímu – 2008 – je to o 80 dětí méně.

Domažlickým občankám se ve zdejší porodnici narodilo 93 dětí, z toho
41 chlapců a 52 děvčat.
Celkem, v domažlické porodnici i jinde, se narodilo 123 občánků, jejichž
matky měly trvalý pobyt v Domažlicích, 62 chlapců a 61 dívek.

Snoubenci uzavřeli 83 sňatků, 5 církevních a 78 občanských. I sňatků
bylo v tomto roce méně (v roce 2008 si řekli snoubenci svoje ano 139 x).

V Domažlicích zemřelo 320 osob, z toho 146 mužů a 174 žen. Samo
město Domažlice se rozloučilo se 91 svými občany, se 46 muži a 45 ženami.
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POHYB OBYVATELSTVA
K 31. 12. 2009 v Domažlicích trvale žilo
Z toho mužů
žen

10 572 občanů
5 035
5 537

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

4 270 občanů
2 758
2 103
615
672
154

Ve srovnání s předchozím rokem 2008 zaznamenaly Domažlice úbytek 92
občanů.

Počet občanů Domažlic za posledních pět let:
rok:
počet občanů:
2005
10 708
2006
10 689
2007
10 631
2008
10 619
2009
10 572
Jak vyplývá z uvedených čísel, dochází v našem městě sice k velice mírnému, ale
trvalému poklesu počtu jeho občanů.
Věkové složení občanů v roce 2009
Počet mužů a žen do 50 let věku
od 50 do 60 let věku
od 60 do 70 let
od 70 do 80 let
od 80 do 90 let
od 90 do 100 let
nad 100 let věku

6 434
1 643
1 271
818
368
36
2

Nejstaršímu domažlickému muži je 98 let
Nejstarší ženě je 101 let (2 ženy)
Průměrný věk Domažličané je 40,68 let
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Srovnání průměrného věku občanů města za posledních pět let:
Rok:
2005
2006
2007
2008
2009

41,17 let
39,62 let
40,03 let
40,60 let
40,68 let

Cizinci, žijící ve městě:
K 31. 12. 2009 je na území města hlášeno:
k trvalému pobytu
189 cizinců
k přechodnému pobytu
196 cizinců
Počty cizinců, hlášených ve městě k trvalému i přechodnému pobytu, se ale
měsíc od měsíce mění. K tomu je ještě nutné počítat s tím, že se ve městě
pohybuje patrně několik desítek cizinců, kteří k pobytu hlášeni vůbec nejsou.
S cizinci měly Domažlice k 31. 12. 2009

11 128 obyvatel

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

Nejčastější křestní jména dětí narozených v roce 2008
ženy:
Karolína
Tereza
Anna
Kristýna
Natálie

muži:
Jan
Pavel
Adam
Matyáš
Vojtěch, Josef, Václav
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U dívčích jmen zůstávají na žebříčku obliby Tereza a Natálie. Na první
příčky se vrátily Anna a Kristýna, nově přibyla Karolína, která se dokonce stala
nejpopulárnějším jménem roku. U chlapeckých jmen se na první dvě příčky
vrátila jména Jan a Pavel, zatímco Václav poklesl z loňského prvního místa až na
sedmé. Potěšitelné je, že v oblibě dívčích i chlapeckých jmen se na prvních
místech udržují jména, která mají v našich zemích dlouholetou tradici a patří
k našemu jazyku.
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Údaje Českého statistického úřadu pro obec Domažlice k 31. 12.
2009
(Vysvětlení: poslední číslo, za lomítkem, znamená odkaz k číslu v poznámce,
uvedené po konci tabulky)
Kód obce
Druhy
p zemků

Celková výměra pozemku (ha)
Orná půda (ha)
Chmelnice (ha)
Vinice (ha)
Zahrady (ha)
Ovocné sady (ha)
Trvalé trávní porosty (ha)
Zemědělská půda (ha)
Lesní půda (ha)
Vodní plochy (ha)
Zastavěné plochy (ha)
Ostatní plochy (ha)
Hospodářská Počet podnikatelských subjektů celkem
činnost
podle
Zemědělství, lesnictví, rybolov
převaţující Průmysl
činnosti
Stavebnictví
Doprava a spoje
Obchod, prodej a opravy motorových
vozidel a spotřebního zboţí a pohostinství
Ostatní obchodní sluţby
Veřejná správa, obrana, povinné sociální
pojištění
Školství a zdravotnictví
Ostatní veřejné, sociální a osobní sluţby
podle
Státní organizace
právní
Akciové společnosti
formy
Obchodní společnosti
Druţstevní organizace
Peněţní organizace - počet subjektů
Ţivnostníci
Samostatně hospodařící rolníci
Svobodná povolání
Zemědělští podnikatelé
Ostatní právní formy
Kultura
Veřejná knihovna vč. poboček
Stálá kina
Multikino
Divadlo
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)
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údaje:
553 425
2 4612
1 0892
-2
-2
942
30/2
376/2
1 590/2
295/2
31/2
115/2
431/2
2 928/3
52/2
338/2
213/2
101/2
1 129/2
552/2
6/2
106/2
380/2
21/2
9/2
300/2
13/2
-/ 2
1 851/2
20/2
197/2
12/2
454/2
2/4
1/4
.
.
2/4

Galerie (vč. poboček a výstavních síní)
Kulturní zařízení ostatní
Středisko pro volný čas dětí a mládeţe
Zoologická zahrada
Sakrální stavba
Hřbitov
Krematorium
Smuteční síň
Lázně
Lázeňské léčebny
Obecná
Katastrální plocha (ha)
charakteristika Počet katastrů
Počet územně technických jednotek
Počet částí obce
Obyvatelstvo Ţivě narození celkem
muţi
ţeny
Zemřelí celkem
muţi
ţeny
Přirozený přírůstek celkem
muţi
ţeny
Přistěhovalí celkem
muţi
ţeny
Vystěhovalí celkem
muţi
ţeny
Saldo migrace celkem
muţi
ţeny
Přírůstek/úbytek celkem
muţi
ţeny
Počet bydlících obyvatel k 31.12.
muţi
ţeny
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem
muţi
ţeny
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem
muţi
ţeny
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2/4
1/4
1/4
.
2/4
3/4
.
1/4
-/ 2
2 461/2
2/2
2/2
6/2
133/5
64/5
69/5
123/5
60/6
42/6
10/5
-/ 5
10/5
280/5
142/5
138/5
279/5
138/5
141/5
1/5
4/5
-3/5
11/5
4/5
7/5
10 957/3
5 262/3
5 695/3
1 450/3
745/3
705/3
7 772/3
3 842/3
3 930/3

Školství1

Sociální
oblast

Sport

Zdravotnictví

Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem
muţi
ţeny
Mateřská škola
Základní škola - niţší stupeň (1 - 5. ročník)
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)
Střední odborné učiliště
Gymnázium
Střední odborná škola (vč. zdravotnické)
Škola speciální
Základní umělecká škola
Vysoká škola-počet
Jazyková škola
Vyšší odborná škola
Ústavy sociální péče pro dospělé
Ústavy sociální péče pro mládeţ
Domy s pečovatelskou sluţbou
Domovy důchodců
Domov-penzion pro důchodce
Úřad práce - počet úřadoven
Domy pro přechodný pobyt s pečovatelskou sluţbou a
zařízení obdobného charakteru
Koupaliště a bazény
- z toho kryté bazény
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)
Tělocvičny (vč. školních)
Stadiony otevřené
Stadiony kryté
Zimní stadiony kryté i otevřené
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem
nebo správcem)
Sdruţená ambulantní zařízení
Detašované pracoviště sdruţeného ambulantního
zařízení
Ambulantní zařízení
Detašované pracoviště ambulantního zařízení
Nemocnice
Detašované pracoviště nemocnice
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě
nemocných)
Léčebna pro dlouhodobě nemocné
Ostatní lůţková zařízení
Detašované pracoviště ostatního lůţkového zařízení
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé
Detašované pracoviště samostatné ordinace
praktického lékaře pro dospělé
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a
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1 735/3
675/3
1 060/3
1
.
2
1
1
1
1
1
.
.
1
.
.
2/2
1/4
2/4
1/4
.
4/4
2/4
5/4
5/4
1/4
.
.
10/4
-/ 7
-/ 7
1/2
-/ 7
1/2
-/ 7
-/ 7
-/ 7
1/2
-/ 7
7/2
-/ 7
4/2

dorost
Detašované pracoviště samostatné ordinace
praktického lékaře pro děti a dorost
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa
Detašované pracoviště samostatné ordinace
praktického lékaře - stomatologa
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa
Detašované pracoviště samostatné ordinace
praktického lékaře - gynekologa
Samostatná ordinace lékaře specialisty
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře
specialisty
Ostatní samostatná zařízení
Detašované pracoviště ostatního samostatného
zařízení
Zařízení lékárenské péče
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče
Jesle
Další dětská zařízení
Středisko záchranné sluţby a rychlá zdravotnická
pomoc
Detašované pracoviště střediska záchranné sluţby a
rychlé zdravotnické pomoci
Okresní zdravotní ústav
Transfusní stanice

Poznámky
1 školní rok 2005/2006
2 období: 31.12. 2008
3 období: 31.12. 2009
4 období: 31.12. 2006
5 období: rok 2009
6 období: rok 2008
7 období: 31.12. 2007
© Český statistický úřad
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1/7
11/2
1/2
2/2
1/2
18/2
5/2
13/2
-/ 7
5/2
1/2
1/2
-/ 7
-/ 7
1/2
-/ 7
-/ 7

Církve a náboženská sdružení ve městě
Římskokatolická farnost Domažlice
Farář P. Miroslaw Gierga
(Veškeré údaje tohoto zápisu jsou převzaty z jednotlivých článků Farních listů
1-10/2009 a 1/2010, vydávaných Římskokatolickou farností Domažlice a
z webových stránek farnosti.)
Římskokatolickou farnost Domažlice tvoří samotné Domažlice a
jedenáct okolních vsí: Bořice, Česká Kubice, Havlovice, Chrastavice, Luženice,
Luženičky Nevolice, Oprechtice, Pasečnice, Petrovice a Stráž. Sídlem farnosti
jsou Domažlice, na domažlické faře se také soustřeďuje duchovní i společenský
život farnosti. Farníci se zde scházejí na pravidelných biblických hodinách, děti
na hodinách náboženství. Na faře je i farní knihovna, v místnosti zvané sklípek
se konají výstavy fotografií i jiných uměleckých děl. Členové farnosti se
ve sklípku setkávají po mši, při duchovním rozjímání i při „civilnějších“
příležitostech, jakými jsou třeba společné oslavy narozenin, besedy, přednášky
a jiné akce. Mládež se na faře schází při Živém růženci mladých. Mladí pořádají
podle webových stránek farnosti všelijaké „sportovní, duchovní i duchaplné
akce, odpočinkové i rekreační a „dokonce i prospěšné akce“, Alpy - lyžování,
seznamka, Adorace, fotbal, volejbal, florbal, nábožko, kola, filmy, ...“
Při farnosti působí chrámový sbor Vyklaf (Vyjídači klášterů a far), řízený
sestrami Petrou a Pavlou Popelkovými. 10. října se domažlický chrámový sbor
zúčastnil 11. přehlídky chrámových sborů Plzeňského kraje, která se letos
konala v Boru u Tachova. Vystoupení Vyklafu se v Boru líbilo a jeho členům se
prý zase líbila atmosféra borské přehlídky.
K větším

letošním

duchovním

akcím

patřily

Tříkrálová

sbírka

(v Domažlicích se vybralo 58 925 Kč), Boží tělo (14. června) se zastaveními
u čtyř oltářů na domažlickém náměstí, poutní mše na Baldově, poutní mše
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v kapli sv. Jana Nepomuckého a samozřejmě Vavřinecká pouť, dětský den,
oslavy 85. let od vzniku místní jednoty Orla, lednový Týden modliteb za jednotu
křesťanů.
Oblíbené jsou poznávací zájezdy, letos to byly mimo jiné zájezd do
Švýcarska a do Mariazellu a podunajských klášterů.
Každý úterní večer je vyhrazen sportovním aktivitám, sportovci se
scházejí v nové tělocvičně základní školy v Komenského ulici. 23. května se
v Domažlicích uskutečnil 3. Biskup cup ve fotbale.
V neděli 19. dubna proběhlo v římskokatolické církvi sčítání věřících –
sčítaly se počty těch, kteří se toho dne zúčastnili nedělních bohoslužeb.
V Domažlicích přišlo na nedělní mše svaté přibližně 460 věřících, 406 ráno
do arciděkanského chrámu a 54 večer do klášterního kostela. Převažovaly ženy,
největší procento návštěvníků bohoslužeb tvořili věřící ve věku 61 – 70 let.
V kostele se jako každoročně uskutečnilo několik koncertů – dva
koncerty Čerchovanu, vánoční koncert a další. V pondělí 26. ledna se
v arciděkanském kostele představil domažlické veřejnosti chór Uralských
Kozáků. Jeho vystoupení zprostředkovala německá agentura Borodino
Concerts. Chór zpívá ruské pravoslavné zpěvy, liturgické písně ruských
skladatelů i ruské lidové písně.
O životě farnosti a jejích farníků pravidelně informují farní listy.
Vycházejí 10 x ročně (každý měsíc s výjimkou dvou prázdninových měsíců).
Jejich čtenáři v nich najdou duchovní slovo, slovo k rozjímání a liturgii i zprávy
ze života farnosti. Redaktorem farních listů je Petr Vondraš.
Domažlická farnost má také velice pěkné webové stránky, které
připravuje Jaroslav Tippl.

K farnosti se vztahují ještě další dvě webové stránky:

15

DOMAŽLICKÉ KLEKÁNÍ (www.domazlickeklekani.wz.cz) – stránky, věnované
domažlickým zvonům, zvonění a zvoníkům, připravuje Tomáš Kadlec, a

DOMAŽLICKÝ PONOCNÝ (www.farnostdomazlice.cz – odkazy) – o historii
ponocenského zpěvu a ponocných v Domažlicích v posledních 65 létech.
Připravuje Jaroslav Tippl.

Poustevnice v domažlickém klášteře
Od března můžeme v budově domažlického kláštera opět zahlédnout
řeholní hábity. Do budovy se však nenastěhovali augustiniáni, kterým klášter
patří, ale dvě mladé sestry z pražského karmelu. Sestra Petra a sestra Anežka
zvolily v naší zemi zatím spíše neznámou cestu duchovního života a rozhodly se
být poustevnicemi. Žijí v klášteře, kde se modlí a pracují, ven vycházejí jen
v nutných případech, jakými jsou například nákup nebo návštěva lékaře. Žijí
kontemplativní život a většinu svého času věnují modlitbě. Neangažují se
v pastoraci ani se aktivně nepodílejí na životě farnosti. Mají však co farnosti
nabídnout: modlitbu za všechny, kteří je o to požádají.
(Převzato z Farních listů č.3/2009, kráceno, upraveno.)

Farní CHARITA
Domažlická římskokatolická farnost spolupracuje s Charitou ve všech
oblastech jejího působení: v rámci terénní sociální služby, volnočasových klubů
nebo domova pro svěřence Charity v Meclově. Část výtěžku Tříkrálové sbírky
v domažlické farnosti je vždy věnována domovu svaté Zdislavy v Havlovicích.

JEDNOTA ORLA
Náčelnice Marie Maňasová
Letošní rok byl v domažlickém Orlovi bohatý událostmi. Už od ledna se
začalo se cvičením a sportováním. V únoru uspořádal Orel pro děti dětský

16

karneval s loutkovým divadlem. První větší akcí pro veřejnost byla besídka
ke Svátku matek. Konala se v květnu v refektáři augustiniánského kláštera,
přišlo na ni asi 70 lidí, většinou samozřejmě žen. V květnu Orlové organizovali
v Domažlicích velký fotbalový turnaj Biskup cup. Jak už napovídá jeho název,
turnaj se konal pod záštitou plzeňského biskupa Msgre Radkovského.
Zúčastnilo se jej 7 družstev. V prvním pololetí roku sehráli členové jednoty také
několik loutkových představení pro nejmenší diváky.
Starý orelský prapor z roku 1913 už dosluhoval a dal se jen těžko
opravit. Proto si domažlická jednota nechala zhotovit v Českých Budějovicích
u školských sester prapor nový. Posvěcen byl 7. června. Ve stejný den měla

ve farním sále vernisáž výstava k 85. výročí založení Jednoty Orla v Domažlicích
(květen 1924).
Druhou sobotu v říjnu (10. 10.) se konal turistický Pochod Kozinovo
krajem. Od rána pršelo, a tak se na jeho trasu vydalo jen několik pochodníků.
V pátek 27. listopadu uskutečnila jednota ve spolupráci s městským
kulturním střediskem koncert skupiny TRABAND. Rok 2009 Orlové zakončili
Mikulášskou pro děti.
(pro kroniku napsala Marie Maňasová – stylisticky upraveno)

Farní sbor Českobratrské církve evangelické (ČCE)
Farář Mgr. Petr Grendel, kurátorka Milena Wolfová
K 31. 12. 2009 evidoval sbor 192 členů. Jádrem sborového života byly
nedělní bohoslužby. Pravidelně každou třetí neděli se konala bohoslužba
ekumenická, společná se členy Církve československé husitské. Při těchto
shromážděních se při kázáních střídali faráři Petr Grendel (ČCE) a Tomáš
Procházka (církev husitská). Každou čtvrtou neděli v měsíci se konala rodinná
bohoslužba, společná pro děti i dospělé. Členové sboru se scházeli pravidelně
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jednou týdně, mimo prázdninové měsíce, ke studiu bible při dvou biblických
hodinách - pro starší generaci a pro střední generaci.
19. ledna se v klášterním kostele konala v rámci Mezinárodního týdne
modliteb ekumenická bohoslužba. Zúčastnili se jí členové čtyř církví a
křesťanských společenství se svými duchovními, faráři Miroslavem Giergou
(církev římskokatolická), Petrem Grendelem (ČCE), Tomášem Procházkou
(církev husitská) a kazatelem Pavlem Foulem z Křesťanského společenství.
Tradicí se už stalo každoroční červencové sborové shromáždění (6. 7.)
k uctění památky Mistra Jana Husa, u Husova kamene v Radonicích.
Domažlický evangelický sbor udržuje partnerské kontakty se členy
libeňského sboru v Praze. Členové obou sborů se pravidelně navštěvují.
Druhým partnerským sborem domažlických evangelíků je evangelický sbor
ve Furth im Wald. Oba sbory pořádají společně různé akce ve Furthu i
v Domažlicích, tři členky domažlického sboru jsou členkami pěveckého sboru
furthských evangelíků, kam pravidelně jedenkrát týdně dojíždějí na nácvik
zpěvu. Ve stálém kontaktu je sbor se svým farářem z let 1953 – 1960 Jiřím
Veberem, který se po ztrátě státního souhlasu s výkonem farářské funkce
v našem městě odstěhoval do moravského Šumperku, kde žije podnes.
V novém sborovém domě domažlické evangelické církve se v tomto
roce konala řada regionálních církevních jednání: presbyterní konference
Západočeského seniorátu ČCE (21. 3.), pastorální konference dvaceti
německých evangelických farářů z řezenské oblasti, kterou organizoval furthský
farář Wolfgang Bogner (23. 3.), schůze Jeronymovy jednoty Západočeského
seniorátu ČCE (13. 6.), Den diakonie Západočeského seniorátu ČCE (19. 9.)
Sbor v tomto roce uskutečnil několik akcí pro rodiny s dětmi – táborový
oheň o Bílé sobotě, plavbu po Sázavě spolu s členy benešovského
evangelického sboru a kamarády z Pardubic (19. – 21. 6.), putování po
Vysokých Tatrách (11. – 18. 7.).
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Z dalších sborových akcí:
-

tři komorní koncerty (viz kalendárium)

-

čtyři přednášky PhDr. Zdeňka Vyšohlída pro veřejnost města na témata,
věnovaná církevnímu roku

-

výstava „Děti bez dětství“ o osudech židovských dětí za II. světové války,
s výkladem členky Svazu bojovníků za svobodu z Prahy 5 paní Marie
Tykalové.
Ve čtvrtek 7. května se farář sboru Mgr. Petr Grendel a kurátorka

Milena Wolfová zúčastnili na hřbitově Na Malvazinkách v Praze 5 pietní
vzpomínky u symbolického hrobu JUDr. Antonína Žlábka, v létech 1938 – 1940
člena domažlického sboru, účastníka protifašistického odboje, zatčeného
gestapem v březnu 1940 a popraveného fašisty 27. dubna 1943 v Berlíně.

Nový sborový dům domažlických evangelíků zvítězil v soutěži
Stavba roku Plzeňského kraje 2008
V 6. ročníku prestižní soutěže Stavba roku Plzeňského kraje – rok 2008,
vyhlašované každoročně Krajským úřadem Plzeňského kraje, zvítězil v kategorii
„Novostavba“ nový sborový dům domažlických evangelíků.

Novostavba sborového domu ČCE v Hanově parku
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Kurátorka domažlického sboru Milena Wolfová a člen staršovstva a zároveň spoluautor
projektu Ing. Zbyněk Wolf přebírají ocenění z rukou hejtmanky doc. MUDr. Milady Emmerové.
Předávání ceny byl ještě přítomen projektant stavby Ing. arch. Ladislav Schejbal.

"Letos měla porota soutěže čest posuzovat jednu z výjimečných realizací v rámci
celé republiky - duchovní objekt s atributy až snové vily ve svahu na okraji
parku," řekla o vítězné stavbě Anna Hostičková, předsedkyně poroty letošního
ročníku. Ocenění ze soutěže, do které bylo v několika kategoriích přihlášeno
celkem 29 staveb, převzali zástupci sboru 26. 3. 2009 na slavnostním
galavečeru v plzeňské Besedě z rukou hejtmanky Plzeňského kraje doc. MUDr.
Milady Emmerové, CSc., náměstka hejtmanky Ivo Grünera a náměstka
primátora města Plzně Ing. Petra Náhlíka. (Podrobněji o novém sborovém
domě viz kronikářský zápis z roku 2008 – oddíl věnovaný Českobratrské
evangelické církvi.)
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Církev československá husitská
Farář Mgr. Tomáš Procházka
Církev československá husitská má v Domažlicích 21 členů. Jejími
statutárními zástupci jsou Mgr. Tomáš Procházka, farář, Mgr. Alena Plocarová,
předsedkyně Rady starších a Jakub Tobiáš, finanční zpravodaj. Členové církve se
scházejí ke svým bohoslužbám vždy každou první neděli v měsíci od 10.30
hodin ve sborovém domě Českobratrské evangelické církve v Tyršově ulici.

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

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

28. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 28. ledna, 16:00 hodin, malý sál městského kulturního střediska
Přítomno 16 členů zastupitelstva.
Vybráno z jednání:
zastupitelstvo zvolilo přísedícími okresního soudu
- Ivana Böhma, Kovařovicova 256, Domažlice
- Ing. Josefa Janovce, Palackého 218, Domažlice
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- Jiřinu Šatrovou, Břetislavova 83, Domažlice
Zastupitelstvo zvolilo pana Petra Retta, Švabinského 568, členem kontrolního
výboru.
Zastupitelstvo schválilo rozpočet města Domažlice na rok 2009 jako vyrovnaný
s výší investiční rezervy 124.681.130 Kč.
29. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 25. února, 16:00 hodin, malý sál městského kulturního střediska
Přítomno 14 členů zastupitelstva.
Vybráno z jednání:
Zastupitelstvo schválilo přidělení grantů na sportovní, kulturní a ostatní
zájmové aktivity mládeže a dospělých. Konkrétní částky pro jednotlivé žadatele
najde zájemce v usnesení z 29. zasedání zastupitelstva, v přílohách k tomuto
zápisu.
30. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 18. března, 16:00 hodin, malý sál městského kulturního střediska
Přítomno 16 členů zastupitelstva.
31. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 15. dubna, 16:00 hodin, malý sál městského kulturního střediska
Přítomno 16 členů zastupitelstva.
Vybráno z jednání:
- Zastupitelstvo vzalo na vědomí rezignaci člena výboru pro strategický
rozvoj pana Ing. Dušana Lišaníka na členství ve výboru
- zastupitelstvo dále vzalo na vědomí zánik členství ve stavebním výboru
zesnulého pana Václava Karbana
- zastupitelstvo zvolilo RSDr. Václava Junga, bytem Kunešova 505,
Domažlice, členem výboru pro strategický rozvoj
- zastupitelstvo zvolilo pana Jiřího Regala, bytem Kozinova 86, Domažlice,
členem stavebního výboru.
- Zastupitelstvo schválilo příspěvek z rozpočtu města v rámci programu
regenerace MPR a MPZ šesti žadatelům.
32. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 20. května, 16:00 hodin, malý sál městského kulturního střediska
Přítomno 18 členů zastupitelstva.
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Vybráno z jednání:
Zastupitelstvo schválilo Harmonogram likvidace příspěvkové organizace
Městské lesy Domažlice a schválilo změnu zakladatelské listiny společnosti
Domažlické městské lesy spol. s r. o.
33. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 17. června, 16:00 hodin, malý sál městského kulturního střediska
Přítomno 16 členů zastupitelstva.
Vybráno z jednání:
- zastupitelstvo vzalo na vědomí rezignaci Bc. Jaroslava Říhy na členství ve
výboru školství, mládeže a sportu
- zastupitelstvo vzalo na vědomí rezignaci pana Josefa Pojara na členství
ve výboru pro bezpečnost, dopravu a informatiku
- zastupitelstvo zvolilo členem výboru školství, mládeže a sportu pana
Zdeňka Kubalíka, bytem Paroubkova 535, Domažlice
34. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 26. srpna, 16:00 hodin, malý sál městského kulturního střediska
Přítomno 16 členů zastupitelstva.
35. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 23. září, 16:00 hodin, malý sál městského kulturního střediska
Přítomno 17 členů zastupitelstva.
Vybráno z jednání:
zastupitelstvo zvolilo: - členem výboru pro bezpečnost, dopravu a informatiku p
pana Václava Pelnáře, bytem Mrákov 64
- členem kontrolního výboru Ing. Viktora Krutinu,
Husova 37, Domažlice
zastupitelstvo vyhlásilo granty na rok 2010
36. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 21. října, 16:00 hodin, malý sál městského kulturního střediska
Přítomno 15 členů zastupitelstva.
Vybráno z jednání:
Zastupitelstvo schválilo seznam domů, zařazených do II. vlny privatizace bytů
v majetku města: ulice 28. října, domy čp. 140, 141, 142
ulice Kosmonautů, domy čp. 159-160, 161-162, 163-164
ulice Kozinova, domy čp. 116, 97

24

ulice Palackého, dům čp. 132
ulice Pelnářova, domy čp. 393, 394, 406
Zastupitelstvo schválilo dodatky ke zřizovacím listinám10 příspěvkových
organizací města.
37. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 18. listopadu, 16:00 hodin, malý sál městského kulturního střediska
Přítomno 18 členů zastupitelstva.
Vybráno z jednání:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí rezignaci p. Voláka na člena kontrolního výboru
38. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 16. prosince, 16:00 hodin, malý sál městského kulturního střediska
Přítomno 20 členů zastupitelstva.
Vybráno z jednání:
Zastupitelstvo zřídilo Fond pro obnovu a rozvoj bydlení na území Města
Domažlice a schválilo jeho statut.
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III. HOSPODAŘENÍ MĚSTA
Závěrečný účet obsahuje údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2009,
údaje o hospodaření města a jeho zřízených organizací. Součástí závěrečného
účtu jsou údaje o celkových aktivech a pasivech, přehled o finančním
vypořádání dotací se státním rozpočtem, rozpočtem kraje, přehled
o poskytnutých příspěvcích a darech z rozpočtu města v roce 2009 a výsledek
přezkoumání hospodaření města za rok 2009, provedené auditorskou firmou
HZ Plzeň s.r.o.

PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA DOMAŽLICE K 31. 12. 2008
Rozpočet města Domažlice na rok 2009 byl schválen zastupitelstvem
města Domažlice dne 28. 1. 2009 jako vyrovnaný s celkovými příjmy a výdaji ve
výši 384.186.530,-Kč. Změnami rozpočtu v průběhu roku, na základě
rozpočtových opatření, schvalovaných radou města a zastupitelstvem města,
byl schválený rozpočet upravován.

Skutečné příjmy za rok 2009 dosáhly výše 321.189.359,30 Kč, což představuje
46,2 % upraveného rozpočtu.
Skutečné výdaje za rok 2009 dosáhly výše 382.414.867,15 Kč, což představuje
53,7 % upraveného rozpočtu.
Saldo příjmů a výdajů za rok 2009 je ve výši -61.225.507,- Kč.
Financování za rok 2009 je ve výši +61.225.507,- Kč.
Ve financování je zahrnuto čerpání úvěru na výstavbu Domova pro
seniory ve výši 45 mil. Kč a změna stavu prostředků (pokles) na účtech města ve
výši 16.001.642,- Kč.
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Saldo příjmů a výdajů je výsledkem bankovního plnění rozpočtu
z pohledu finančních toků za příslušné účetní období. Při rozboru salda
hospodaření je třeba vycházet z toho, že v rozpočtové skladbě úvěr nezvyšuje
příjmy rozpočtu, ale financování investiční akce z úvěru se projeví
v kapitálových výdajích rozpočtu. Město Domažlice v roce 2009 předfinacovalo
investiční akce v celkové výši 42.548.790,-Kč. Jedná se zejména o výstavbu
Domova pro seniory, rekonstrukci ulic Husova, Ladova, investiční akci Čistá
Berounka. Dotace z fondů Evropské unie na předfinancované akce město
obdrží v roce 2010.
Saldo hospodaření po započítání přijatého úvěru a nároků na dotace je v roce
2009 ve výši +26.322.790,- Kč.

PŘÍJMY ROZPOČTU ZA ROK 2009
Skutečné příjmy za rok 2009 dosáhly výše 321.189.359,30 Kč,
což představuje 46,24 % upraveného rozpočtu příjmů.
V příjmech rozpočtu se negativně projevil zejména pokles daňových
příjmů, které v roce 2009 dosáhly výše 123.645.820,- Kč., což byl ve srovnání
s rokem 2008 pokles o 24.738.220,- Kč. Daňovými příjmy jsou příjmy ze
sdílených daní od finančního úřadu, příjmy z místních poplatků, správní
poplatky a daň z nemovitostí. Sdílené daně, zasílané finančním úřadem dosáhly
v roce 2009 výše 79.610.460,- Kč, což představuje ve srovnání s rokem 2008
pokles o 16.651.130,- Kč. Ostatní daňové příjmy ve srovnání s rokem 2008
poklesly o 8.087.000,-Kč.
Nedaňové příjmy dosáhly v roce 2009 výše 44.451.764,-Kč. Nedaňovými
příjmy se rozumí zejména příjmy z poskytování služeb, parkovné a parkovací
karty, příjmy z pronájmu nemovitostí, pozemků, příjmy z úroků, příjmy
z vybraných pokut. V těchto příjmech se v roce 2008 projevily příjmy z
parkovacích automatů a karet ve výši 4.947.890,- Kč, příjmy z pronájmu
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pozemků ve výši 7.842.980,- Kč, pronájem nemovitostí celkem ve výši
20.605.410,- z toho pronájem vodovodů a kanalizace CHVAK a.s. ve výši
10.540.230,- Kč, na pokutách bylo vybráno 3.487.860,- Kč, na úrocích město
získalo finanční prostředky ve výši 1.359.560,- Kč.
Kapitálové příjmy dosáhly v roce 2009 výše 13.907.270,- Kč, což
představuje 28,9 % upraveného rozpočtu. Kapitálové příjmy zejména zahrnují
příjmy z prodeje bytů ve výši 12.488.500,-Kč, příjmy z prodeje pozemků ve výši
1.262.940,- Kč.
Přijaté dotace dosáhly celkem výše 139.184.500,- Kč, z toho
neinvestiční dotace byly ve výši 116.817.628,- Kč, investiční dotace byly ve výši
22.366.870,- Kč. Dotace na investice zahrnují dotaci na výstavbu Domova pro
seniory ve výši 18.974.100,- Kč, dotaci na výstavbu kanalizace v Havlovicích ve
výši 500.000,- Kč.
Z neinvestičních dotací je významnou položkou dotace ze státního
rozpočtu – souhrnný vztah k rozpočtům obcí ve výši 31.207.893,- Kč, zahrnující
finanční prostředky na financování výkonu státní správy (27.710.000,- Kč),
školství dle počtu žáků (v roce 2009 to bylo 1.401,- Kč/žáka mateřských,
základních škol, celkem 2.371.893,- Kč), regionálních funkcí knihoven
(1.126.000,- Kč). Dále se ve výši neinvestičních dotací projevuje financování
výplaty sociálních dávek, v roce 2009 byla dotace na výplatu sociálních dávek
celkem 70.489.000,- Kč.

VÝDAJE ROZPOČTU ZA ROK 2009
Skutečné výdaje rozpočtu dosáhly v roce 2009 výše 382.414.870,- Kč,
což představuje 53,7 % upraveného rozpočtu výdajů.
Běžné výdaje byly ve výši 247.597.360,-Kč, kapitálové výdaje byly ve výši
134.817.510,- Kč.
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Běžné výdaje zahrnují financování provozu zřízených organizací města a
organizačních složek, poskytování příspěvků z rozpočtu města, financování
správy městského úřadu, financování oprav místních komunikací, financování
dopravní obslužnosti, veřejného osvětlení, výdaje na sběr a svoz nebezpečných
odpadů, výplatu sociálních dávek. Podrobné údaje o běžných výdajích rozpočtu
města jsou uvedeny v přiložených tabulkách.
Kapitálové výdaje rozpočtu zahrnují financování investičních akcí, které
jsou uvedeny v přiložené tabulce. Dále se v kapitálových výdajích projevilo
poskytnutí investičních příspěvků DSO Čistá Berounka ve výši 20,8 mil Kč,
investiční příspěvek příspěvkové organizaci DTS Domažlice (1,0 mil. Kč), nákup
pozemků (2 mil. Kč).

PENĚŽNÍ FONDY MĚSTA
Město zřizuje tyto peněžní fondy:
-

Fond oprav vodárenské infrastruktury – stav finančních prostředků
k 31. 12. činil 1.154.710,-

-

Fond rozvoje bydlení - stav finančních prostředků k 31. 12. činil
4.038.550,-

-

Sociální fond – stav finančních prostředků k 31. 12. činil 534.980,-

STAV FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ MĚSTA
K 1. 1. 2009 mělo město finanční prostředky na účtech ve výši 84.603.309,- Kč,
k 31. 12. 2009 mělo město finanční prostředky ve výši 68.601.667,- Kč.
Změna stavu finančních prostředků na účtech -16.001.642,- Kč.

HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA
Hospodářská činnost města je součástí rozpočtu města a zahrnuje
správu bytů a nebytových prostor. V roce 2009 byl výsledek hospodaření
z hospodářské činnosti zisk ve výši 3.746.007,- Kč.
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PŘIJATÉ A DOSUD NESPLACENÉ ÚVĚRY
K 31. 12. 2009 Město Domažlice přijalo úvěr s opakovaným čerpáním od
ČSOB a.s. ve výši 45.000.000,- Kč na předfinancování investiční akce Výstavba
domova pro seniory. Úvěr bude splácen z přijaté dotace z fondů EU a
z rozpočtu města v období 2010-2013.

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. Z provedeného finančního vypořádání vyplynula vratka
dotace na sociální dávky ve výši 1.394.147,- Kč. Ostatní přijaté dotace byly
vyčerpány v plné výši.

FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY A DARY POSKYTNUTÉ Z ROZPOČTU
V roce 2009 byly z rozpočtu města poskytnuty neinvestiční příspěvky
v celkové výši 7.015.280,-Kč, z toho největší položku tvoří dotace neziskovým
organizacím ve výši 4.024.230,-Kč.
Investiční příspěvky byly poskytnuty ve výši 21.988.300,- Kč, z toho největší
položku tvoří investiční příspěvek DSO Čistá Berounka 20,8 mil. Kč.

HOSPODAŘENÍ

ORGANIZACÍ

ZŘÍZENÝCH

NEBO

ZALOŽENÝCH

MĚSTEM
Hospodaření organizací zřízených nebo založených městem Domažlice
tj. příspěvkových organizací a obchodních společností je uvedeno v přiložených
tabulkách. Podrobné účetní výkazy jsou k dispozici na odboru finančním.
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PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2009
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:
Při provádění přezkoumání hospodaření obce byly zjištěny nedostatky,
které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c) § 10 odst. 3
zákona č. 420/2004 Sb. Nebyla identifikována rizika podle § 10 odst. 4a zákona
č. 420/2004 Sb., která mohou mít negativní dopad na hospodaření města.
Zpracovala Ing. Alena Kučerová, vedoucí finančního odboru městského úřadu.
Součástí tohoto komentáře k rozpočtu jsou podrobné tabulky a grafy, které
jsou přílohou této části Kroniky 2009.
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INVESTIČNÍ AKCE MĚSTA V ROCE 2009
v tisících Kč
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v tisících Kč

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA
Postup pořízení nového územního plánu města ovlivnilo zpracování
vyhledávací studie silniční trasy severního obchvatu města, obsahující přeložku
silnice I/22 v úseku Draženov (I/26) až Kout na Šumavě (I/22). Tuto studii
zpracovala společnost D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o., investorem je
Ředitelství silnic a dálnic ČR. Další etapou je příprava veřejné zakázky podle
zákona 137/2006 Sb. na výběr zpracovatele nového „Územního plánu
Domažlice“. Tato etapa by měla skončit až koncem roku 2010, více se tedy o ní
dozví badatel až v zápise za rok 2010.
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IV. MĚSTSKÁ ZAŘÍZENÍ
Městský úřad
Městský úřad měl k 31. 12. 2009 celkem
z toho: úřednická místa
neúřednická
obslužný personál

117 zaměstnanců
104 zaměstnanci
9 zaměstnanců
4 zaměstnanci

K 31. 12. 2009 měl městský úřad 11 odborů.
Ve struktuře městského úřadu nedošlo v roce 2009 k žádným organizačním
změnám.

Technická a sportovní zařízení
MĚSTSKÉ LESY DOMAŽLICE
Ředitel Ing. Jan Benda
Rok 2007
Rok 2007 byl třetím rokem platnosti hospodářského plánu. Slibný
nástup do začátku roku byl umocněn rovněž cenou dřeva, která se pohybovala
na velice slušné úrovni. Příznivý trend pro hospodaření ale netrval dlouho, byl
narušen větrnou kalamitou z noci z 18. na 19. ledna, tak zvaná kalamita Kyrill
(orkán Kyrill). Orkán rozvrátil lesní porosty na hájenském úseku Dmout, nejvíce
v části Kočárek. Ušetřeny nebyly ani ostatní části lesních porostů.
Původní odhad poškození 15 tisíc m3 dřeva byl následkem dalších
poryvů silného větru během celého roku překročen o 8 756 m3 dřeva. Celkové
množství poškozeného dřeva, 23 756 m3, představovalo nejrozsáhlejší kalamitu
v novodobé historii Městských lesů Domažlice. Městské lesy nasadily na
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zpracování kalamity všechny své prostředky, díky tomu její větší část zpracovali
jejich zaměstnanci už v prvním pololetí roku. Následkem kalamity došlo
v průběhu roku k prudkému snížení cen dřeva, zejména kulatiny.
Během roku se uskutečnila oprava několika lesních cest v oblasti
Dmoutu, které byly v roce 2006 vážně poškozeny povodní.
Jedná se o tyto cesty: LC „Široká“, Hadrovec – Babylon; LC „Zámek“; LC Zelenov;
a celková rekonstrukce svážnice „Hadrovec-Viadukt“, která vede kouzelnými
lesními partiemi při kanále Teplé Bystřice; Koupaliště Babylon, která navazuje
na cyklostezku Domažlice-Babylon a je využívána Domažličany pro návštěvu
Babylonu.

Rok 2008
Rok 2008 byl pro domažlický lesní majetek čtvrtým rokem platnosti
lesního hospodářského plánu.
Po kalamitě Kyrill v roce 2007 znovu lesy postihla kalamita, tentokráte
vichřice Emma. Emma poškodila 11 193 m3 dřeva. Následkem toho a kalamity
Kyrill z předchozího roku došlo ke zvýšenému výskytu kůrovce lýkožrouta
smrkového. Nárůst oproti předchozímu roku činil 552 m3 na celkově v tomto
roce vykazovaných 24 534 m3.
Vysoká nabídka dřeva na trhu vyvolala značný pokles cen a pokles zájmu
o hlavní sortiment domažlických lesů – pilařskou kulatinu.

V této situaci

pomohla obchodní spolupráce se spolkem WBV Waldmünchen – Sdružení
vlastníků soukromých lesů Bavorska, který se stal pro městské lesy největším
obchodním partnerem. Na druhé straně však podniku nepřál vývoj kurzu. Příliš
silná koruna (až 23 Kč/ 1 euro) rovněž zasáhla do snížení cen kulatiny.
Nutnost přednostního zpracování kalamity a likvidace kůrovce donutila
městské lesy k opětovnému překročení těžby dřeva. Na plán 21 800m3 bylo

35

vytěženo 24534 m3 dřeva. Z těchto důvodů byl proveden i dodatečný odvod
nájmu zřizovateli 1,4 milionu Kč.
Z oprav, uskutečněných v tomto roce, jsou nejdůležitější opravy cest
„Kirgl“ a „K Josefu“, které zároveň slouží pro širokou veřejnost jako cyklotrasy
u turistické cesty. Pokračovaly i opravy zařízení „Zelenov“, které by mělo
v budoucnu sloužit jako středisko vzdělávání žáků škol k problematice lesního
hospodářství a ochrany lesa, informační centrum a podobně.

Rok 2009
Rok 2009 byl pátým rokem platnosti lesního hospodářského plánu. Lesní
hospodářský plán byl vyhotoven pro městské lesy na léta 2005 – 2014.
Překračování těžby z let minulých, následkem zpracování kalamit Kyrill a
Emma bylo v roce 2009 zastaveno. Městské lesy vytěžily v tomto roce jen
19 751 m3, pozornost věnovaly odstraňování škod, způsobených kalamitami
z předchozích let.
Vzhledem k poklesu těžeb a zároveň k poklesu tržeb za dřevo byly
omezeny opravy lesních cest. Pokračovalo dovybavování zařízení „Zelenov“.
Náročnou prací bylo čištění a rekonstrukce „Dubové aleje“ na Bystřici.
V sobotu 26. září došlo k jejímu slavnostnímu otevření. Akce proběhla k výročí
narození spisovatele Jana Vrby (10. 7. 1889 v Klenčí), který do této části
domažlického lesního majetku umístil ve třicátých létech dvacátého století svůj
román „Zapomenuté údolí“. Akce proběhla za krásného zářijového počasí a za
široké účasti veřejnosti (přes 350 návštěvníků). Bývalý tajemník České lesnické
společnosti

Ing.

Kyzlík

alej

slavnostně

pokřtil

jménem

„Dubovka

v zapomenutém údolí, alej Jana Vrby“. Alej je přes 800 m dlouhá a je v ní 86
dubů letních, z nichž řada dosahuje úctyhodných rozměrů. V prsní výšce mají
obvod až 397 cm a jsou vysoké přes 26 metrů. Odborníci hodnotí tuto alej jako
jednu z nejkrásnějších alejí v Plzeňském kraji.
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(pro městskou kroniku zpracoval Ing. Jan Benda)

Městské lesy se každoročně aktivně podílejí i při zajišťování celé řady
turistických akcí, ať je to odemykání a zamykání České studánky pod
Čerchovem, či zajištění zářijového společného česko-německého putování
o Vzpomínkové pěší pouti z Klenčí do Furthu im Wald po stopách manželů
Králových z Chodské trilogie Jindřicha Šimona Baara. Ředitel městských lesů
Ing. Jan Benda mimo to provází řadu návštěvníků Čerchova a vždy je zaujme
svým zasvěceným výkladem a hlubokou znalostí čerchovských lesů a jejich
přírody.

DOMAŽLICKÁ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ
Jednatel Ing. Miloslav Miller
Domažlická správa nemovitostí, společnost s ručením omezeným, sídlící
v Zahradní 513, zajišťuje pro město a Společenství vlastníků jednotek
v Domažlicích správu bytového fondu, od základní údržby po dodávky energií,
tepla a teplé vody.
Má 26 zaměstnanců.
Vedení společnosti: jednatel Ing. Miloslav Miller
ekonomka Miloslava Hrdlicová
vedoucí provozu správa domů Miroslav Kaigl
vedoucí provozu údržba Vladimír Bauer
vedoucí provozu tepelného hospodářství František
Bezvoda
Počet spravovaných domů, vchodů a bytových jednotek:

počet domů
počet vchodů
počet bytů

městské

SVJ

58
78
832

61
95
836

(podle podkladů Ing. Miloslava Millera)
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DTS Domažlice, příspěvková organizace
Ředitel Jaroslav Zavadil
Domažlické technické služby (DTS) příspěvková organizace se sídlem
Chrastavická 170, vznikla dne 1. 6. 2007. Zřizovatelem je Město Domažlice.
V čele společnosti stojí jako statutární orgán ředitel Jaroslav Zavadil.
V technických službách pracovalo v roce 2009 49 průměrných pracovníků.
Organizace poskytovala v tomto roce zaměstnání lidem, kteří pracovali v rámci
veřejně prospěšných prací. Jednalo se o čtyři pracovníky, jejichž pracovní náplní
je úklid a čištění města. Na jejich mzdy dostávají technické služby příspěvek
z Úřadu práce. Pracovníci technických služeb vykonávají dále v rámci veřejné
služby bezplatně pracovní úkoly, týkající se pomoci lidem v hmotné nouzi.
Předmět činnosti DTS se nemění proti tomu, jak byl uváděn už
v kronikářských zápisech za léta 2006 a 2007, zájemci si jeho podrobné vypsání
mohou najít tam. V podstatě jde o komplexní úklid a údržbu města, jeho
veřejných zařízení a městské zeleně. Technické služby jsou rovněž
provozovatelem městského hřbitova.
(podle podkladů p. Jaroslava Zavadila)

SPRÁVA SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ MĚSTA DOMAŽLICE, SPOLEČNOST
S RUČENÍM OMEZENÝM
Ředitel Rostislav Hlaváč
V květnu 2008 byl v Domažlicích otevřen nový zimní stadion. Tento
sportovní areál je mimo standardní ledovou plochu vybaven šesti šatnami,
fitnes centrem, sportovní prodejnou, masážemi a restaurací s výhledem na
ledovou plochu. Hlediště zimního stadionu má okolo 750 míst k sezení a 300
míst k stání. Celoroční chod stadionu zajišťuje 5 kmenových zaměstnanců.
V měsíční odstávce, kdy je ledová plocha pro návštěvníky uzavřena, probíhají
opravy, revize a zaměstnanci čerpají dovolenou.
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V právě uplynulém roce proběhlo na zimním stadionu několik
významných sportovních akcí. Jednalo se o mezinárodní hokejový zápas
dorostenců ČR – Švýcarsko, žákovské hokejové turnaje nebo o hokejové turnaje
družstev dospělých z celé republiky. Zajímavé bylo také soustředění
krasobruslařských nadějí z ČR a Německa, které se na zimním stadionu
uskutečnilo letos v květnu a červnu.
Pozitivní je skutečnost, že odpolední a večerní hodiny a všechny hodiny
o sobotách a nedělích se daří plně obsazovat zájemci z Domažlic a okolí. Pokud
se podaří zlepšit obsazení ledu i v dopoledních hodinách, bude téměř zajištěna
rentabilita tohoto sportovního zařízení. Kladem je i poměrně velká obsazenost
ledové plochy v letních měsících na sportovní soustředění hokejových družstev
z celé České republiky i ze zahraničí. Všechny tyto akce příznivě ovlivňují
finanční hospodaření zimního stadionu. Přes to však zimní stadion není dosud
finančně soběstačný a neobejde se bez podpory sponzorů a hlavně bez
podpory města Domažlice.
(pro kroniku zpracoval Rostislav Hlaváč – upraveno)

PLAVECKÝ BAZÉN A UBYTOVNA DOMAŽLICE
Příspěvková organizace města
Ředitel Jiří Houška
V bazénu probíhají celoročně, s výjimkou měsíce července, který je
věnován opravám a údržbě, plavecké kurzy pro děti v rámci výuky plavání,
vodní aerobik, plavání dvou až tříletých dětí s rodiči, Veselé plavání pro pěti až
sedmileté děti, plavecká soustředění, tréninky a každoroční plavecké závody.
V současnosti se připravuje rozsáhlá rekonstrukce všech prostor bazénu.
V letošním roce proběhla rekonstrukce vstupu do bazénu, byl vybudován
bezbariérový nájezd k hlavnímu schodišti a na hlavním schodišti osazena
plošina pro vozíčkáře.
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Zařízení sociální péče
JESELSKÉ ZAŘÍZENÍ, MICHLOVA 565
Ředitelka Ivana Sauerová
Organizační složka Města Domažlice, jeselské zařízení, má kapacitu 15
míst. Během kalendářního roku 2009 využilo péče zařízení 55 dětí. Některé
celoročně, jiné podle potřeby rodičů. Zájem o umístění dětí byl v tomto roce
velký, proto zůstalo 20 žádostí nevyřízeno.
O děti pečují tři dětské sestry včetně ředitelky, kuchařka, na poloviční
úvazek uklízečka a pradlena s úvazkem 3 hodiny denně.
Z jeslí přecházejí děti do mateřských škol ve městě podle přání rodičů.
Zařízení dbá na individuální přístup k dětem a na spolupráci s rodiči.
Zdravotnický dozor zajišťuje MUDr. Věra Skočdopolová, která pro jesle
připravuje i odborné přednášky k aktuální problematice. Kontrolu zařízení
provádí krajská hygienická stanice. Dvakrát týdně docházejí do jeslí studenti a
studentky střední zdravotnické školy na odbornou praxi.
Město Domažlice si je vědomo potřeb svých občanů, kteří jesle
využívají. Jesle zde mají dlouholetou tradici, fungují ve městě už 55 let. Vždyť i
Evropská unie má zájem (Barcelonská kritéria, rok 2006) umožnit rodičům
volbu, zda děti do tří let vychovávat doma, nebo je umístit do zařízení.
Dlouholetý zájem o práci domažlických jeslí svědčí o důvěře, kterou v toto
zařízení mají občané města i rodiče z okolí.
(pro kroniku zpracovala Ivana Sauerová)
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MĚSTKÉ CENTRUM SOCIÁLNĚ REHABILITAČNÍCH SLUŽEB – DOMOV
PRO SENIORY, Baldovská 638
Ředitelka Mgr. Venuše Klimentová
Počet zaměstnanců: 23 osob
Také v tomto roce dbalo zařízení na zvládnutí provozních údržbových
prací. V Baldovské 638 bylo nově vymalováno 24 bytů, a po nich přišly na řadu i
nebytové prostory – kanceláře, sprchy a další. Proběhla také II. etapa sanace
zdiva objektu.
V průběhu roku zpracovalo zařízení potřebnou dokumentaci a nezbytné
tiskopisy pro realizaci zákona č. 108/20016 Sb. o sociálních službách, postupně
bylo dokončováno vypracování osobních individuálních plánů klientů.
Zařízení seznámilo klienty se změnou vnitřní směrnice o úhradách za
jednotlivé druhy poskytovaných pečovatelských úkonů v souladu s novelou
prováděcí vyhlášky ministerstva práce a sociálních věcí č. 505/2006 Sb., která
má vstoupit v platnost od 1. ledna 2010.
Během července a srpna uskutečnili v městském centru pracovníci
Krajského úřadu Plzeňského kraje inspekci kvality služeb. Zjištěné nedostatky
nebo závady formálního rázu byly průběžně odstraňovány v průběhu druhého
pololetí roku.
V provozu kuchyně došlo v roce 2009 k zásadním změnám s ohledem na
platnost zákona o dani z přidané hodnoty. S účinností od 1. 5. 2009 je zařízení
plátcem daně. Proto se změnila stanovaná kalkulace oběda. Cena oběda je 52
Kč, dieta 54 Kč. V průměru za 8 měsíců roku 2009 udrželo zařízení, při zvýšené
pozornosti věnované hospodárnosti provozu, kalkulovanou cenu oběda 50,08
Kč. Při sestavování jídelníčku se důsledně dbá na dodržování kvality a pestrosti
stravy a na dodržování všech hygienických norem.
V penzionu působí Seniorský klub Baldovská 638, který uspořádal
během roku 13 přednášek, 28 akcí proběhlo mimo zařízení – divadlo, mše,
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výlety seniorů, akce se seniory ve Furth im Wald. Uskutečnily se už tradiční
akce: masopust, vítání jara, vítání léta a další.
V roce 2009 v zařízení opět probíhala praktická výuka učňů (kuchyně,
pečovatelská služba, kosmetika) a studentské praxe, kterých se zúčastnili
3 studenti VOŠ v Domažlicích, 2 studenti vysokých škol se zdravotní a sociální
tématikou v Plzni a 2 účastnice rekvalifikačního kurzu Úřadu práce Domažlice.
Pokračovalo proškolování zaměstnanců. Naplňování zákona o sociálních
službách přináší vyšší nároky na informovanost zaměstnanců o podmínkách
zpracovávání projektů na dotační řízení, granty a zpracovávání standardů
kvality při poskytování péče a služeb.
V tomto roce se zvýšil počet klientů, kteří si vypůjčili kompenzační
pomůcky. Zájem byl zejména o polohovací postele, mechanické invalidní
vozíky, vysoká chodítka, toaletní živle a podobně. V roce 2009 si pomůcky
půjčilo 180 klientů, což je o 40 % více než v roce předchozím. Tato služba však
od 1. 5. podléhá nově 19% dani z přidané hodnoty, takže k 1. 1. 2010 dochází
ke zvýšení cen za výpůjčku. Zařízení se snaží získávat další kompenzační
pomůcky. Díky finanční pomoci domažlické městské rady se mu letos podařilo
zakoupit rehabilitační kompenzační pohybovou pomůcku, tak zvaný Motomed
THERA TRAINER.
Pokračovalo poskytování sociální služby – denního stacionáře. Tato
služba je určena seniorům a zdravotně postiženým, kteří mají sníženou
soběstačnost a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Službu
využívají trvale dva klienti.

Činnost pracoviště pečovatelské služby, Břetislavova 84
Za rok 2008 byly poskytovány služby podle uzavřených smluv
o poskytování sociálních služeb v průměru 204 aktivním klientům. Zařízení se
snaží poskytovat péči klientům včetně sobot a nedělí, není ale v jeho silách
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zajistit 24 hodinovou péči včetně noční služby. Situace by se měla zlepšit
otevřením nového domova pro seniory.
Do objektu v Břetislavově ulici dochází pro tamní obyvatele kadeřnice,
masérka, kosmetičky. Klienti mají možnost využít služby pro osobní hygienu
(koupel, úprava vlasů, oholení). Proběhly zde 4 přednášky, 16 společenských
akcí s občerstvením, z toho tři výlety a dvě posezení na zahradě.

Činnost pracoviště Reha-centrum pro zdravotně postižené, Kozinova 236
V prvním pololetí roku probíhal v centru kurz práce na počítačích pro
začátečníky, na který pak navázal kurz pro pokročilé. Tento kurz ukončilo šest
účastníků. Koncem září se rozběhly další kurzy práce s počítačem, tentokrát pro
16 zájemců. Trvá snaha o modernizaci starého vybavení, které se vedení Rehacentra snaží nahradit modernějšími počítači s větší kapacitou. V učebně je 10
počítačů k vyučování základních prací, včetně internetu.
Během první poloviny roku uzavřelo centrum 38 nových smluv o
pronájmu kompenzačních pomůcek, několik desítek smluv prodloužilo.
12 smluv je uzavřeno na dlouhodobou výpůjčku. Kompenzační pomůcky
centrum průběžně opravuje, a pokud mu na to stačí finanční prostředky,
dokupuje nové a modernější, letos to byl nový elektrický vozík OPTIMUS 2622.
Prostory Reha-centra pravidelně využívají na základě uzavřených smluv
organizace zdravotně postižených pro svoje akce.
Svým klientům poskytuje Reha centrum základní poradenství.
V červnu postihly prostory Reha-centra následky přívalového deště,
v místnostech bylo až 10 centimetrů vody. Podobné „záplavy“ Reha-centra se
opakují pravidelně, jeho vedení proto požádalo městský úřad a Domažlickou
správu nemovitostí o pomoc při řešení tohoto problému.
(podle zprávy Mgr. Venduly Klimentové, ředitelky městského centra služeb pro
městskou kroniku – zpráva je přílohou tohoto zápisu)
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Městská kulturní zařízení
MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO
Náměstí Míru 51
Ředitel Mgr. Kamil Jindřich
Městské kulturní středisko (MKS) je hlavním organizátorem
kulturního a společenského života města. Každoročně přináší několik desítek
kulturních akcí, které jsou občany města jednoznačně hodnoceny jako velmi
dobré až špičkové po stránce obsahové
i organizační. Bez nadsázky se dá říci,
že téměř žádná větší společenská či
kulturní akce, pořádaná ve městě, se
bez spolupráce městského kulturního
střediska

neobejde.

V tomto

roce

uspořádalo městské kulturní středisko
celkem 132 akci, o osm akcí více než v loňském roce, kterých se (mimo Chodské
slavnosti) zúčastnilo několik tisíc domažlických občanů. Všechny akce MKS jsou
zachyceny v kalendáriu, k nim je však třeba přidat ještě jarní a podzimní kurzy
společenské výchovy a tance a dále jazykové kurzy s výukou angličtiny, němčiny
a francouzštiny.
Na počátku divadelní a koncertní sezóny 2009 vydalo kulturní středisko
své tradiční přehledy (skládačky) – KONCERTY 2009 a DIVADLA 2009. Zájemcům
přinesly podrobnou informaci o plánovaných koncertech a divadelních
představeních i o umělcích a souborech, kteří - které by do našeho města měli
během roku zavítat v rámci předplatného.

44

Součástí městského kulturního střediska je městské informační
centrum. Také jeho aktivity, směřující k propagaci Domažlic a Domažlicka.
I konkrétní služby, poskytované občanům města i jeho návštěvníkům, jsou na
vysoké profesionální úrovni.
MKS má samozřejmě i svoje internetové stránky, kulturně turistický
portál „Domažlické íčko“.
(podrobný měsíční přehled akcí městského kulturního střediska,
poskytnutý kronice ředitelem MKS Mgr. Jindřichem, je přílohou kronikářského
zápisu 2009; foto koncertu Stanislav Antoš)

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
NĚMCOVÉ

BOŽENY

Boženy Němcové 118
Ředitelka Bc. Lenka Schirová
zastupující ředitelka Mgr.
Mlnaříková

Hana

Počet zaměstnanců knihovny k 31. 12. 2009: 12
Hlavní činností knihovny, jak vyplývá z její zřizovací listiny, je zajišťování a
poskytování služeb v oblasti informací, bibliografie a knihovnictví občanům
města a ve stejných oblastech vykonávání regionálních funkcí pro region
Domažlice. Tyto služby jsou poskytovány občanům, knihovnám, obecním
úřadům, školám a jiným institucím.
Knihovní fond celkem
107 643 svazků
- fond městské části
83 059
- fond okresního střediska
23 392
z toho knihy
102 555
audiovizuální dokumenty
5 088
Z knižního fondu
naučná literatura
44 301
beletrie
58 254
Přírůstek fondu v roce 2008 celkem
úbytek celkem

4 834
3 642
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Počet exemplářů docházejících periodik
Výpůjčky celkem (včetně časopisů)
z toho: naučná literatura dospělým
beletrie dospělým
naučná literatura pro děti
beletrie pro děti
AV dokumenty
elektronické dokumenty
ostatní dokumenty
z toho výpůjčky časopisů

126
119 906
25 931
48 635
2 805
9 167
378
2 076
13
30 901

Meziknihovní výpůjční služba (MVS)
požadavky celkem
- našich čtenářů
kladně vyřízeno
- z jiných knihoven
kladně vyřízeno

475
302
240
173
119

Čtenáři celkem
z toho: dospělí
děti

2 689
2 067
622

Návštěvníci celkem
oddělení pro dospělé
oddělení pro děti a mládež
oddělení speciálních služeb
čítárna
internetová studovna
kulturní akce
vzdělávací akce
výstavy
on-line služby po internetu

52 720
22 168
5 165
316
5 559
4 365
3 234
1 068
4 140
6 705

Elektronické služby
návštěvníci webové stránky knihovny
výstupy z ON-LINE katalogu

24 825
138 027

Bibliograficko-informační služba
Doplňování regionálních databází
- analytický popis

1 889
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- regionální autority a události
počet poskytnutých bibliografických informací
Počet knihovnou zodpovězených on-lihne dotazů
Kulturní a vzdělávací činnost
besedy a přednášky, informatika, prezentace

24
624
1 091
231
190

oddělení pro děti a mládež
z toho: základní školy
školní družiny
mateřské školy

131
68
53
10

oddělení speciálních služeb
z toho: akce pro veřejnost
informatika

35
24
11

výstavy ve vestibulu knihovny
burzy knih a časopisů
publikační činnost
drobné tisky a plakáty

12
2
13
46

Týden čtení
Knihovna se po prvé zapojila do akce Týden čtení, zaměřené na podporu
čtenářství. V rámci této akce navštívily knihovnu všechny třetí třídy obou
základních škol.
Noc s Andersenem
Letos proběhl již sedmý ročník této akce pro děti ve věku 9 – 11 let.
V domažlické knihovně se andersenovské noci zúčastnilo 15 dětí, které
absolvovaly celovečerní program:
návštěva městského úřadu a přijetí u místostarosty města Pavla Wolfa
návštěva loutkového divadla spojená s výkladem Josefa Kuneše
lampiónový průvod náměstím
soutěže v poznávání pohádek a jejich výtvarném a dramatickém
ztvárnění
soutěž ve skládání puzzle v internetové studovně
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Světový den knihy a autorských práv
V jeho rámci bylo v čítárně vystaveno faksimile Vyšehradského kodexu
s tištěnými informacemi o jednotlivých iluminacích. Výstava vzbudila značný
ohlas v tisku i mezi veřejností.
Magnesia Litera
hlasování čtenářů o nejlepší původní českou beletrii, vydanou v roce 2009.

Kniha mého srdce
Tato akce České televize a Českého rozhlasu, podporovaná Svazem
knihovníků a informačních pracovníků a více jak 800 zaregistrovanými
knihovnami (včetně domažlické), měla přimět čtenáře k zamyšlení, jaký význam
pro ně má kniha v dnešním přetechnizovaném světě. Ve třech etapách měli
čtenáři vybírat svoji nejmilejší knížku. Domažlická knihovna se počtem
odevzdaných hlasů umístila z 800 knihoven v prvním kole na 51. místě, ve
druhém kole pak na 13. místě z celkového počtu knihoven (800 knihoven) a na
1. místě mezi knihovnami Plzeňského kraje. Celostátním vítězem ankety o
knihu mého srdce se stal Saturnin Zdeňka Jirotky, před Babičkou Boženy
Němcové. V Domažlicích u respondentů ankety zvítězila jednoznačně Babička.
Týden knihoven 5. – 9. října
probíhal v domažlické knihovně se zajímavým programem:
- 5. a 6. 10. Velké říjnové společné čtení
- 8. 10. literární podvečer s L. Mikiskem a M. Čechurou
- 9. 10. den otevřených dveří v internetové studovně, internet bez
poplatku
- 5. – 9. 10. amnestie pro čtenáře dlužníky, burza vyřazených knih a
časopisů, lekce bibliografické výchovy.
Knihovna se v tomto roce významnou měrou podílela na podpoře
záměru vydat knihu spisovatelky Marie Majtánové „Evropan z Domažlic“,

48

věnované MUDr. Antonínu Steidlovi. Spolupracovala také na zpracování textů
pro informační tabule, které by měly být umístěny v Domažlicích a blízkém
okolí a propagovat město a jeho pozoruhodnosti. Knihovna zpracovala 16
informačních hesel, týkajících se zejména literárních osobností. Během ledna až
prosince uspořádala 2 přednášky profesora PhDr. Viktora Viktory na téma
národní obrození, 5 cestopisných přednášek ředitele Muzea Chodska Mgr.
Josefa Nejdla, komponovaný večer L. Mikisky a M. Čechury, křest knihy
Veroniky Němcové „Myšlenky cik-cak“ a prezentaci sbírky veršů Marie Rivai
s ilustracemi Václava Siky, vedoucího Galerie bratří Špillarů.
Úspěch loňského prvního ročníku soutěže O nejlepšího čtenáře žáků 3.
tříd základních škol, pořádané ve spolupráci s městem Domažlice, podnítil
pořadatele k uspořádání II. ročníku. Letošní vítězkou soutěže se stala žákyně
3. D Komenského 17 Bára Krbcová.
(vybráno z podkladů pro kronikářský zápis zpracovaných ředitelkou knihovny
Bc. Lenkou Schirovou – celá zpráva je přílohou tohoto zápisu)

Kulturní zařízení jiných zřizovatelů a soukromá
MUZEUM CHODSKA
Chodské náměstí 96
Ředitel Mgr. Josef Nejdl
Zřizovatel: Plzeňský kraj
Počet zaměstnanců: 16 + 2 sezónní průvodci

Přes to, že nástup do roku 2009 poznamenaly obavy
z dopadů hospodářské krize, byl tento rok pro muzeum
úspěšný. Muzeum dokonce zaregistrovalo, ve srovnání s rokem minulým,
zvýšení návštěvnosti o 5 %; celkový počet návštěvníků: 17 019 (při tom je třeba
vzít v úvahu, že uzavřením Muzea Jindřicha Jindřicha přišlo muzeum o dalších
3000 návštěvníků). Zodpovědné hospodaření umožnilo muzeu pořídit ve druhé
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polovině roku nové vybavení expozic, rozšířit vozový park a nakoupit i zajímavě
exponáty.
Počátkem tohoto roku muzeum přestěhovalo sbírky Muzea Jindřicha
Jindřicha do náhradních prostor v bývalých kasárnách. Plánovaná rekonstrukce
objektu Jindřichova muzea však letos nezačala, protože mezi městem a
krajským úřadem zatím nedošlo k definitivní dohodě.

K nejdůležitějším aktivitám muzea patří sbírkotvorná činnost. Během
tohoto roku se do muzejních sbírek podařilo získat celkem 167 nových
exponátů.

Přírodovědné oddělení má obor zoologie a botaniky. V letošním roce
pokračovaly vědeckovýzkumné práce v oddělení zoologie.

Oddělení dokumentace archeologických výzkumů: hlavním smyslem
existence tohoto oddělení jsou terénní exkurze a povrchové sběry, jejichž cílem
je zmapování regionu a vytipování nových lokalit s pravěkým a středověkým
osídlením. Činnost pracoviště se v průběhu tohoto roku zaměřovala na
dlouhodobý průzkum lokalit kolem Poběžovic (budování komunikace kolem
města). Oddělení spolupracuje s Archeologickým ústavem Praha a se
Západočeským muzeem Plzeň. Podařilo se navázat spolupráci i s „amatérskými
archeology – detektoráři“, jejichž nelegálnímu pátrání po archeologických
nálezech nelze sice zabránit, ale lze je alespoň zhruba podchytit.
Oddělení etnografie se soustředilo na dokumentaci perníkářství a
cukrářství v okrese Domažlice. Dále se věnovalo pobytu Boženy Němcové a její
rodiny na Domažlicku, zpracovávalo bibliografii regionálního tisku. V průběhu
roku byl definitivně ukončen sběr informací o tradiční lidové kuchyni. Ze
shromážděných materiálů vznikla kniha, která vyjde v roce 2010.
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Výstavy: a akce viz kalendárium
(vybráno z rozsáhlé Výroční zprávy 2009, kterou zpracoval ředitel muzea Mgr.
Josef Nejdl – kompletní zpráva je přílohou tohoto zápisu)

Galerie DORKA
Soukromá galerie, vlastník JUDr. Jiří Šuchman
V roce 2009 DORKA uspořádala ve vlastních
prostorách v pořadí čtyřicátou až čtyřicátou sedmou,
tedy celkem sedm výstav, a kromě toho představila
v pražské Galerii DIAMANT ve spolupráci se Spolkem výtvarných umělců
MÁNES rozsáhlou výstavu nejnovějších prací Františka Januly, českého malíře,
který působí od roku 1968 v Paříži. Zejména tato výstava vzbudila velký zájem
odborné i laické veřejnosti a krátký dokument o ní natočila i Česká televize.
Souběžně s pražskou výstavou byly v Galerii DORKA instalovány naopak
zcela nejstarší dochované práce Františka Januly, jejichž unikátním souborem
disponuje výlučně DORKA, která zároveň v České republice autora výhradně
zastupuje.
Zvláštní zmínku si zasluhuje i první výstava v roce 2009, věnovaná
památce bývalým režimem prakticky zlikvidovaného výtvarníka Františka Šlégla,
jehož odkaz však stále žije v podobě unikátní techniky aradekoru, kterou
vyvinul a patentoval, a kterou nadále pracuje několik nejen místních autorů.
Pokud jde o zahraniční činnost, pokračovala galerie v kontaktech
zejména s francouzskými výtvarníky a konkrétně připravovala výstavu sochaře
Yannicka Conana pro rok 2010, mimoto navázala předběžně kontakt s vedením
bavorského města Deggendorf, které má skutečný zájem na příhraniční kulturní
spolupráci, již podporuje nejen příležitostně a zdaleka nejen slovně.
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Výstavy 2009
SALON 2009
František Šlégl: Obrazy
Stanislav Honzík: Sklo, Lucie Kotlánová: Šperk
Michal Šarše: Hledání sochy
František Janula: Hostinato rigore
Michael Rittstein: Evoluce trvá
Václav Fiala: Sochy
SALON 2010
(pro kroniku zpracoval JUDr. Jiří Šuchman)
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do 6. 2. 2009
od 14. 2. do 3. 4. 2009
od 9. 5. do 5. 6. 2009
od 6. 6. do 25. 7. 2009
od 2. 8. do 12. 9. 2009
od 19. 9. do 5. 11. 2009
od 7. 11. do 11. 12. 2009
od 12. 12. 2009

V. ŠKOLSTVÍ
MATEŘSKÁ ŠKOLA DOMAŽLICE (MŠ), ZAHRADNÍ 471
Ředitelka Anna Bauerová
Zřizovatel: Město Domažlice
Počty dětí v r. 2009: 347
Počet učitelek:
28 a 1 asistent pedagoga
Počet provozních zaměstnanců:
17,312
Mateřská škola Domažlice je od roku 2003 příspěvkovou organizací,
která slučuje celkem 5 odloučených pracovišť. Ředitelství je v kmenové škole
v Zahradní ulici 471, v této škole je také umístěna speciální třída pro děti s více
vadami a další 3 běžné třídy. Jako jediná má bezbariérový přístup. Kapacita této
MŠ je 79 dětí. Při této škole působí pod vedením pana Petra Ouřady kroužek
malých hasičů „Soptíci“, který v roce 2008 oslavil již 14 let trvání. Pravidelně se
zúčastňuje celostátních soutěží a má již řadu ocenění.
Odloučená pracoviště:
MŠ Benešova 282: 55 dětí, 2 třídy
MŠ Poděbradova: 75 dětí, 3 třídy
MŠ Palackého: 56 dětí, 2 třídy
MŠ Michlova: 82 dětí, 3 třídy
Spolupráce s institucemi ve městě:
Mateřská škola spolupracuje s celou řadou institucí v Domažlicích.
Dlouholetá je spolupráce s Domem dětí a mládeže DOMINO. Děti pravidelně
navštěvují keramickou dílnu. Speciální třída navštěvuje keramickou dílnu
pravidelně každý týden jako terapii.
Velice pěkná spolupráce se rozvinula s domem s pečovatelskou službou,
kde děti pravidelně vystupují. Na oplátku seniorský taneční kroužek vystupuje
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v mateřské škole. Před Vánocemi a Velikonocemi děti v penzionu pravidelně
vystavují své práce. Další výstavy dětských prací se konají v knihovně.
Učitelky s dětmi navštěvují výstavy v muzeu a v galerii. Odloučené
pracoviště Benešova pokračuje v příhraniční spolupráci s mateřskou školou
v Německu. Děti i učitelky z jednotlivých pracovišť se vzájemně navštěvují a
pořádají společná vystoupení pro rodiče i veřejnost. Velice pěkná spolupráce se
rozvinula s baseballovým týmem. Tomáš Strádal a Petr Skala, hlavní
organizátoři, vymysleli pro děti jednoduchá pravidla, vybavili všechny školky
potřebným náčiním a na podzim 2008 proběhl halový turnaj mezi školkami
v dětském baseballu. Na jaře tohoto roku se uskutečnil další turnaj, tentokráte
na tréninkovém fotbalovém hřišti s umělým povrchem. Hra zcela pohltila nejen
učitelky a děti, ale i rodiče, a tak o podporu v ochozech nouze nebyla.
Nejdůležitější je fakt, že se turnaje zúčastnilo všech pět školek.
Mateřská škola Domažlice pravidelně obesílá dětské výtvarné soutěže.
Nadstandard: předplavecká výchova v plaveckém bazénu, pravidelné
návštěvy sauny (odloučená pracoviště Benešova a Palackého mají saunu
vlastní), návštěvy solné jeskyně.
Materiální oblast: Po zápisu do mateřské školy na jaře 2009, kdy pro
umístění všech přihlášených dětí scházelo zhruba 60 míst, se zřizovatel rozhodl
přistavět jednu třídu na odloučeném pracovišti Poděbradova 53. Stavba začala
v prosinci tohoto roku, předcházelo jí rozšíření šaten během prázdninových
měsíců. Kapacita školky se přístavbou rozšíří o 24 míst.
(pro kroniku zpracovala Anna Bauerová, ředitelka školy)

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOMAŽLICE, KOMENSKÉHO 17
Ředitel školy Mgr. Ivan Rybár
Vedení školy: Helena Sloupová – zástupce ředitele pro 1. stupeň
Stanislav Tauer, zástupce ředitele pro 2. stupeň
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Anna Rojtová, vedoucí vychovatelka školní družiny
Anna Randová, vedoucí školní jídelny
Zřizovatel: město Domažlice

Převzato z internetových stránek školy

Školní rok 2008/2009
Počet žáků: 745
Počet tříd: 29
Počet zaměstnanců (z toho pedagogických): 83 (50)
Počet žáků vycházejících z 9. tříd: 71 z toho do gymnázia: 7
do SOŠ:
41
do SOU:
23
Počet žáků, odcházejících na víceletá gymnázia:
V nižších než 9. ročnících ukončili školu 3 žáci

19

Prospěch žáků:
prospělo s vyznamenáním: 390
prospělo: 343
neprospělo: 12
opravné zkoušky: 11
Škola udělila celkem 145 pochval, 111 napomenutí třídního učitele, 79 důtek
třídního učitele, 29 důtek ředitele školy, 3 žákům byl snížen stupeň chování na
druhý a 1 žákovi na třetí.
Žáci zmeškali celkem 63 412 hodin, z nich 94 neomluvených.
Počet žáků ve školní družině: 120
Počet strávníků ve školní jídelně: 1175 dětských, 152 dospělých strávníků
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Rada školy pro období 2009 – 2011:
zástupci rodičů žáků: Roman Kalous, Ing. Věra Jankovcová
zástupci zřizovatele: Bc. Dagmar Murinová, Stanislav Antoš
zástupci školy: PaeDr. Irena Schleissová, Mgr. Irena Polsterová
Mimoškolní aktivity
Škola pořádá různé školní sportovní turnaje, koncerty, pěvecké soutěže,
návštěvy divadel, besedy a podobně pro různé skupiny žáků školy. Všechny
akce jsou prezentovány již po několik let na školních internetových stránkách
v rubrice Aktuality. Aktuality sportovní, kulturní a jiné prolínají celoročně
životem školy.
K organizačně

nejnáročnějším

patří

každoroční

lyžařský

výcvik

v Krkonoších a zahraniční zájezdy do Anglie pro žáky studující anglický jazyk a
do Berlína pro žáky studující německý jazyk. Téměř třicetičlenný školní pěvecký
sbor Perníček-Zpěvníček a v tomto školním roce také nově vzniklý taneční
soubor Dráčata se pravidelně prezentují v rámci města i celého regionu.
Plánovitě, podle věku žáků, škola navštěvuje plzeňská i pražská divadla, muzea,
výstavy. Bohatými aktivitami se snaží o smysluplné využití volného času žáků
jako nejlepšího způsobu prevence před škodlivými vlivy a drogami.
Škola aktivně spolupracuje s mnoha domažlickými institucemi jako
například s programovým oddělením městského kulturního střediska, s Domem
dětí a mládeže, Knihovnou B. Němcové, Galerií bratří Špillarů, Muzeem
Chodska, základní uměleckou školou, s odborem životního prostředí a
s odborem sociálním městského úřadu, s okresním soudem, tělovýchovnými
jednotami ve městě, úřadem práce, Policií ČR a s dalšími institucemi.
V letošním školním roce pokračovala setkání žáků 2. stupně školy se
žáky z partnerské Hauptschule ve Furth im Waldu a také mezi žáky 1. stupně
školy a jim věkově odpovídajícími žáky z Grundschule ve Furth im Waldu.
Uskutečnilo se několik společných akcí u nás i v Německu, vždy tematicky
zaměřených.
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V lednu 2009 proběhla na škole inspekce zaměřená na hodnocení
podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného školou. Výsledky
inspekce jsou pro školu pozitivní, je hodnocena všestranně velice dobře.
(Vybráno z Výroční zprávy o činnosti ZŠ Domažlice, Komenského 17 za školní
rok 2008/2009 zpracované ředitelem školy Mgr. Ivanem Rybárem. Kompletní
zpráva a velice pěkně zpracované kalendárium školního roku 2008/09, které
badateli poskytne zajímavý a podrobný přehled o životě školy a jejích žáků
v tomto období jsou přílohami tohoto kronikářského zápisu.)

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOMAŽLICE, MSGRE B. STAŠKA 232
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Zřizovatel: Město Domažlice

Převzato z webových stránek školy

Ředitel školy:
do 30. 6. 2009 Mgr. Luboš Kuboň, pověřený zastupováním ředitele usnesením
rady města Domažlice
od 1. 7. 2009 Mgr. Petr Jansa
Zástupci ředitele:
1. stupeň: Mgr. Radmila Uzlíková (do 30. 6. 2009), Mgr. Luboš Kuboň (od 1. 7.
2009)
2. stupeň: Mgr. Ivana Váchalová
Školní rok 2008/2009
Počet žáků: 501 (kapacita školy 850 žáků)
Počet tříd: 22
Počet zaměstnanců (z toho pedagogických): 56 (35)
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Prospěch žáků:
prospělo s vyznamenáním: 243
prospělo: 258
neprospělo: 10
Opravné zkoušky: 11
Neklasifikováno: 1
Hodnoceno slovně: 22
Chování: 2. stupeň - 19
3. stupeň - 3
Žáci zmeškali celkem 43 979 hodin, z nich 189 neomluvených.
Na víceletá gymnázia přijato: z 5. ročníku 9 žáků
ze 7. ročníku 9 žáků
Počet žáků ve školní družině: 123 žáků v 5 odděleních (kapacita 150 žáků)
Počet žáku ve školním klubu: 50 žáků ve 3 odděleních (kapacita 50 žáků)
Školní výdejna jídel: 534 strávníků (kapacita 1000 jídel)

Počínaje školním rokem 2001/2002 trpí škola trvale klesajícím počtem
žáků. Zatímco ve školním roce 2001/2002 ji navštěvovalo 796 žáků, ve
sledovaném školním roce 2008/2009 je to již jen 501 dětí a v roce 2009/2010
tento počet dále klesl na 471 dětí. Vedení školy hledá způsob, jak počet žáků
udržet trvale alespoň nad hranicí kolem čtyř set dětí. Chce proto realizovat
úpravy vzdělávacího programu školy a urychleně zvolit vzdělávací oblasti, na
které by se škola zaměřila a kterými by se profilovala.
Při škole působí školská rada, která má šest členů: po dvou zástupcích za
zřizovatele, rodiče a pedagogické pracovníky školy.
Na druhém stupni pracuje žákovský parlament. Žáci všech ročníků se
uměřeně svému věku podílejí na tvorbě vnitřních pravidel třídy, diskutují se
třídními učiteli nebo s vyučujícími občanské výchovy nad tématy jako školní
řád, práva, povinnosti, společnost, zákon, bezpečnost, ochrana zdraví a
podobně,

při

čemž

jsou

vedeni

k odpovědnému
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chování,

přijímání

odpovědnosti za vlastní chybná rozhodnutí. Učí se rozpoznávat projevy
rasismu, xenofobie a jiné formy nenávisti ke druhým lidem.
Škola posiluje v žácích hrdost na jejich bydliště, vede je k zachovávání a
předávání povědomí o místních lidových tradicích, obyčejích a zvláštnostech a
učí je srovnávat specifika zdejšího kraje s ostatními částmi České republiky i
Evropy.
Důležitou součástí výchovy žáků je ekologická výchova. V jejím rámci
pokračuje například už čtvrtým rokem adopce krajty královské v ZOO Plzeň.
Součástí výchovného působení školy je i spolupráce s mnoha institucemi
a organizacemi v Domažlicích i jinde při mimořádných vzdělávacích, kulturních
a sportovních akcích – s asociací školních sportovních klubů, s místním
muzeem, knihovnou, galerií a městským kulturním střediskem, s Domem dětí a
mládeže DOMINO, se základní uměleckou školou, s chovnou stanicí policejních
psů,

s TJ

Jiskra

Domažlice,

s okresním

soudem,

rodinou

poradnou,

pedagogicko-psychologickou poradnou a s dalšími.
Svoje dovednosti, znalosti a schopnosti prověřovali žáci školy ve mnoha
vědomostních, dovednostech či sportovních soutěžích jako jsou matematický
klokan, matematická Pythagoriáda, jazykové olympiády, olympiády z dějepisu,
biologie a zeměpisu, pěvecká soutěž X-faktor, recitační soutěž, ročníkové
sportovní soutěže, soutěž o největší alobalovou kouli, soutěž ve sběru kaštanů
a žaludů. V soutěži o největší alobalovou kouli získala škola 1. místo. Tradičně
dobře si vedou žáci školy ve sportovních kláních, kde nezřídka obsazují první a
druhá místa.
(Vybráno z Výroční zprávy o činnosti Základní školy Domažlice, Msgre B. Staška
232 ve školním roce 2008/2009, zpracované ředitelem školy Mgr. Petrem
Jansou. Kompletní zpráva je přílohou tohoto zápisu.)

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ DOMAŽLICE, MSGRE B. STAŠKA 232
Tato škola podklady pro kronikářský zápis za rok 2009 nedodala
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GYMNÁZIUM J. Š. BAARA (GJŠB), PIVOVARSKÁ 323
Ředitelka Mgr. Jana Štenglová
Zástupce ředitele Mgr. Václav Kozina
Administrativa:
sekretářka: Radka Nebehajová
účetní: Jarmila Kupilíková
ekonomka: Anna Mikešová
Zřizovatel: Plzeňský kraj

Převzato z internetových stránek gymnázia

Základní údaje:
Žáci studují v osmiletém, šestiletém a čtyřletém studiu
Počet žáků:
513
- v osmiletém studiu
221
- v šestiletém studiu
168
- ve čtyřletém studiu
124
Počet tříd:
18
Počet učitelů:
44
Počet studentů 1. ročníků:
82
Počet vycházejících studentů:
73
Odmaturovalo celkem studentů
72 (1 student neprospěl)
Z nich odmaturovalo s vyznamenáním:
22
Průměrný prospěch studentů gymnázia celkově: 1,905
Na vysoké školy bylo přijato celkem 64 studentů, to je 95,5 %, nepřijati
byli 4 studenti, to je 4,5 % z celkového počtu maturantů. Největší počet
maturantů (23) odešel studovat na Západočeskou univerzitu v Plzni, následuje
Univerzita Karlova v Praze (16 studentů), ČVUT (11 studentů) a jiné vysoké
školy.
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Celkový poměr mezi humanitními a technickými vysokými školami se
v jednotlivých třídách značně lišil. Největší procento humanitních vysokých škol
bylo ve čtvrtém ročníku čtyřletého studia (84 %), nejmenší v šestém ročníku
šestiletého studia (47,6 %). Průměrné hodnoty poměru technických a
humanitních vysokých škol byly 67,93 % humanitních VŠ k 32,7 %ˇtechnických
VŠ.
Studenti domažlického gymnázia zůstali i v roce 2009 věrni tradicím
školy

a

dosáhli řady

úspěchů

v různých

soutěžích

a

olympiádách.

Nejvýznamnějšími z nich bylo 2. místo družstva starších hochů v celostátním
kole basketbalové soutěže školních týmů a 3. místo školního družstva
v celostátním kole ekologické olympiády.
Úspěšně pokračovala spolupráce s Gymnáziem Wernera von Siemense
v Regensburgu, jejímž konkrétním výsledkem bylo v uplynulých letech
nastudování dvojjazyčných divadelních představení. Tyto společné divadelní
projekty obdržely významné bavorské ocenění – Kulturní cenu mládeže kraje
Horní Falc, kterou zástupci obou škol převzali v úterý 20. října 2009 na
slavnostním večeru ve městě Sulzbach-Rosenberg.
Velkou ctí pro domažlické gymnázium bylo pozvání k vystoupení v rámci
slavnostního aktu k 20. výročí pádu „železné opony“, který se uskutečnil v
pátek 13. 11. ve Furthu im Wald. Gymnazisté z Domažlic tam spolu se svými
kolegy z Regensburgu sehráli rozhodující scény z dvojjazyčného divadelního
představení „Život na hranici“. Kromě řady čestných hostů z Bavorska i
západních Čech jejich vystoupení zatleskal také bývalý německý ministr
zahraničí Hans-Dietrich Genscher, který tuto funkci zastával právě v oné
převratné době.
Do budovy Gymnázia J. Š. Baara nemířila za vzděláním pouze mládež, jak
dokládá zřízení Univerzity III. věku určené seniorům. Tento vzdělávací projekt
byl po odborné stránce vypracován na gymnáziu, jehož pedagogové také

61

zajišťovali výuku v jednotlivých přednáškových cyklech. Zřizovatelem se stalo
Město Domažlice, jež Univerzitu III. věku také spolufinancovalo. Osvědčení
o absolvování prvního ročníku převzalo při slavnostním aktu v obřadní síni
domažlické radnice 65 posluchačů.
(Tento oddíl zápisu GJŠB zpracovaly Mgr. Jana Štenglová, ředitelka gymnázia a
Šárka Jandová, výchovná poradkyně. Obě zprávy spolu s kompletním
přehledem soutěží za kalendářní rok 2009 jsou přílohou tohoto zápisu.)
NADAČNÍ FOND VIA LUCIS NA DOMAŽLICKÉM GYMNÁZIU
Tento fond byl založen 7. 4. 1992 v souladu s ustanovením § 20 zákona
č. 509/1991 Sb. Zaregistrován byl dne 6. 6. 1992. Založilo ho 16 profesorů
Gymnázia Jindřicha Šimona Baara v Domažlicích. Postupně počet členů vzrostl
na 36. Jejich dobrovolné příspěvky tvoří základní jmění.
Nadace plní následující úkoly:
-

poskytuje finanční příspěvky na školní akce těm

studentům, kteří jsou ze sociálně slabých rodin;
-

přispívá k motivaci a pracovitosti nadaných a schopných

studentů – podle možnosti může přispívat i k hmotnému rozvoji
gymnázia;
-

může se podílet na financování přátelských styků se

zahraničními školami nebo i na zajištění dalších akcí gymnázia.
Při čerpání finančních prostředků z fondu nesmí hotovost klesnout pod
základní částku, kterou vložili zakládající členové. Sponzorské dary od
organizací či jednotlivců pro fond jsou tedy velmi vítány.
Předsedou Via lucis byl do roku 2002 pan Václav Reitspies. Poté ho jako
předsedkyně vystřídala paní Marie Johánková, která tuto funkci vykonává
podnes.

(pro kroniku zpracovala Mgr. Marie Johánková)
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VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, OBCHODNÍ AKADEMIE A STŘEDNÍ
ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA
Ředitelka Mgr. Věra Prantlová
Zřizovatel: Plzeňský kraj
Základní údaje
Počet učitelů, přepočteno na plné úvazky
Počet žáků celkem
Obor OA (klasická obchodní akademie)
Obor ZA (zdravotnický asistent)
Obor IVE (informatika v ekonomice)
VOŠ (vyšší odborná škola)

33,5
428
116
90
111
111

Počty studentů v 1. ročníku:
OA
32
IVE
30
ZA
18
Počty maturantů:
OA
27
IVE
23
ZA
25
Nově se maturovalo v oboru Informatika v ekonomice.
Průměrný prospěch ve škole za školní rok 2008/2009: 2,384
Škola aktivně spolupracuje se sociálními partnery – s Českým Červeným
křížem (odběry krve v budově zdravotnické školy), středním odborným
učilištěm a gymnáziem (poskytování ubytovacích kapacit), Domem dětí a
mládeže DOMINO (pronájem tělocvičny v budově zdravotní školy).
Stále trvá zapojení školy do dobročinných akcí – účast v šesti sbírkách.
Škola poskytuje prostory pro pořádání účetních kurzů a kurzů výpočetní
techniky; pro zaměstnance domovů důchodců okresu Domažlice uskutečnila
v tomto roce kurz „Pracovník v sociálních službách“, jehož 25 absolventů
obdrželo Osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu.
I v tomto roce pokračoval projekt „Partnerství mezi VOŠ, OA a SZŠ
Domažlice a Staatliche Realschule Furth im Wald“. 13 března navštívili žáci
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domažlické školy německou školu a aktivně se zúčastnili tamní výuky. Na
oplátku 26. 6. navštívili žáci a učitelé německé školy Domažlice, dopoledne se
účastnili výuky a odpoledne si pak prohlédli město.
V září se ve škole poprvé uskutečnil adaptační seznamovací kurz 1.
ročníků, jehož cílem bylo obeznámit se s novým prostředím střední školy.
Tato domažlická škola se pyšní i jedním ve školách patrně dosud
poněkud nepříliš běžným úspěchem – její žákyně Lenka Stančeková se
probojovala do finále soutěže krásy Dívka Šumavy.
V únoru 2009 se uskutečnilo školní kolo v psaní na klávesnici. Do
krajského kola, konaného 30. 3., postoupily tři studentky, z nichž nejúspěšnější
byla Kateřina Beroušková, která v krajském klání obsadila 2. místo. Studenti
školy se rovněž zúčastnili matematických soutěží a jazykových a matematických
olympiád.
Již tradičně se studenti zapojili do všech sportovních soutěží na
regionální úrovni. Ve školním roce 2008/2009 se konaly 2 turistické kurzy,
jeden v Itálii (Gargáno) a druhý po Chodsku. V lednu proběhly dva lyžařské
výcvikové kurzy jeden v Rakousku, druhý na Železné Rudě. V březnu získali
reprezentanti školy 3. místo v krajském přeboru ve sportovní gymnastice a 2.
místo v pohybových skladbách dívek.
V květnu se konala zeměpisno-dějepisná exkurze na kolech pražskou
zelení s vyhlídkami na nejznámější místa v Praze. Školní rok skončil sportovním
dnem.
(podle podkladů Mgr. Věry Prantlové – celá zpráva je přílohou tohoto zápisu)

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ DOMAŽLICE (SOU), PROKOPA
VELIKÉHO 640
Ředitelka Mgr. Zdeňka Buršíková
Zástupkyně ředitelky pro ekonomiku Pavla Riedlová
pro teoretické vyučování Mgr. Irena Krutinová
pro praktické vyučování Jaroslav Sokol
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Zřizovatel: Plzeňský kraj
Základní údaje:
Počet pracovníků učiliště celkem: 67
Počet pedagogických pracovníků: 50
Počet pedagogických pracovníků s vysokoškolským/středoškolským vzděláním:
26/23
Počet pedagogických pracovníků splňujících pedagogickou způsobilost: 35
V devíti oborech (3 čtyřletých s maturitou a 6 tříletých s výučním listem)
vyučovalo učiliště ve školním roce 2008/2009 celkem 521 žáků.
Obory:
do 30. 6. 2009: mechanik seřizovač, obchodník, kosmetička, obráběč kovů –
soustružení, truhlář, kuchař – číšník pro pohostinství, kuchař, prodavač –
smíšené zboží, kadeřník
od 1. 9. 2009: strojní mechanik, obráběč kovů, krejčí, truhlář, kuchař – číšník,
obchodník, prodavač, kosmetické služby, kadeřník.
Pro všechny obory platí denní forma vzdělávání.
Úspěchem je přetrvávající zájem o čtyřletý obor mechanik-seřizovač i o tříletý
obor obráběč kovů. Úspěšný byl nábor žáků pro školní rok 2009/2010 do
nového čtyřletého oboru gastronomie a tříletého oboru strojní mechanik.
Prospěch žáků
prospěli s vyznamenáním
prospěli
neprospěli
vyloučeni ze studia

26
471
10
2

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

39
5
34

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

85
11
71
3
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Škola spolupracuje s řadou sociálních partnerů. Velmi dobrá je
spolupráce s Úřadem práce v Domažlicích. Zlepšila nespolupráce s domažlickou
okresní hospodářskou komorou.
Učiliště tradičně pořádá Den otevřených dveří. O studium zde projevují
zájem i žáci z regionů Klatovy, Tachov a Plzeň-jih.
Žáci učiliště se v tomto školním roce účastnili řady odborných,
vědomostních a sportovních soutěží. K nejcennějším úspěchům školy patří 1.
místo v okresním a 2. místo v regionálním kole středoškolského turnaje ve
florbalu, 1. místo na 13. ročníku SUSO Karlovy Vary – doprovodný program
výstavy FOR ARCH Karlovy Vary (regionální kolo) a 2. a 3. místo v regionálním
kole soutěže „O hoblík Káji Hoblíka“.
Učiliště se představuje i veřejnosti – připravuje rauty, občerstvení,
předvádí ukázky obsluhy, různé kosmetické práce, masáže a podobně.
(Vybráno z Výroční zprávy o činnosti školy ve školním roce 2008/2009,
zpracované Mgr. Zdeňkou Buršíkovou - plná zpráva je součástí příloh Kroniky
2009)

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA (ZUŠ) DOMAŽLICE
Ředitelka Mgr. Jiřina Holoubková
Zřizovatel: Město Domažlice
Základní umělecká škola měla ve školním roce 2008/2009 750 žáků
Z toho: dívek
507
cizinci z EU
9
Z celkového počtu žáků bylo
v hudebním oboru
431
ve výtvarném oboru
194
v tanečním oboru
88
v literárně-dramatickém oboru
34
Prospěch žáků
prospělo s vyznamenáním
prospělo

549
70
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neprospělo
bez vysvědčení žáků přípravné hudební výchovy
počet absolventů
přijato na střední školu uměleckého zaměření

0
131
77
6

Na konzervatoř byli přijati: Josef Štefan (sólový zpěv), Štěpán Holoubek (bicí
nástroje), Marcela Veberová (klavír). Na střední školy uměleckého směru: Lucie
Šťastná, Kristýna Kacerovská, Jana Košová a Jaromír Krejčí.
Ve škole v Domažlicích a na detašovaném pracovišti v Klenčí vyučovalo celkem
38 pedagogů a působili 4 nepedagogičtí pracovníci.
Tři dětské sbory, dechový orchestr, čtyři dudácké muziky a folklorní
soubory, sólisté, výtvarné, taneční a literárně dramatické oddělení uspořádali
v tomto roce pod záštitou školy celkem 120 veřejných akcí, kterých se účastnilo
1 400 žáků a učitelů.
Žáci školy se pravidelně umisťují na předních místech v krajských a
národních kolech hudebních a uměleckých soutěží. Letos získali v krajském kole
dvě třetí místa ve hře na klarinet, dvě druhá místa ve hře na příčnou flétnu,
třetí místo ve hře na lesní roh, druhé místo ve hře na baryton, 1. místo
(absolutní vítěz krajského kola) ve hře na kytaru s postupem do národního kola,
tři první místa ve hře na dudy. Študácká dudácká muzika obsadila v národním
kole 3. místo a stejné umístění získala i Chasnická dudácká muzika.
Úspěšně si vedli i sóloví pěvci, kteří v krajském kole pěvecké soutěže
obsadili sedm druhých a čtyři první místa, v národním kole pak jedno první a
dvě třetí místa. Pěvecký sbor Duha obsadil v krajském kole přehlídky pěveckých
sborů zlaté pásmo a postoupil na celostátní přehlídku pěveckých sborů
v Lidicích. Taneční obor získal v krajském kole jedno první a dvě druhá místa. Tři
ocenění z národního kola soutěže základních uměleckých škol v Lounech
přivezli výtvarníci.
Domažlická základní umělecká škola už několik let spolupracuje s obdobnými
školami v Německu – Furth im Wald, Eschlkam a Schwandorf.
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(Vybráno z podkladů pro kronikářský zápis ze ZUŠ Domažlice zpracovaných
Mgr. Jiřinou Holoubkovou – plné znění podkladů je přílohou tohoto zápisu)

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE DOMINO, HRADSKÁ 94
Ředitelka Mgr. Ivana Kubová
Základní údaje:
Sídlo: Hradská ulice 94
Zřizovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje
Personální obsazení: 4 pedagogičtí pracovníci kategorie pedagog volného času,
ekonomka, uklízečka
Cíl: účelné využití volného času žáků a studentů
V roce 2008 pracovalo při DOMINU 40 zájmových útvarů s 417
zapsanými členy. V náplni kroužků a klubů převládá oblast kulturní, estetická a
společenskovědní. Úspěšný je zejména šachový kroužek vedený Ing. Martinem
Vašíčkem.
V tomto roce uspořádal Dům dětí přes dvě stovky příležitostných a
osvětových akcí, z toho:
příležitostné akce: (karnevaly, disko, soutěže, zájezdy)

osvětová činnost (divadla, besedy)

83 akcí

7354 účastníků

82 akcí

3677 účastníků

101 akcí

2001 účastníků

práce s talenty (výtvarné a keramické dílny)

Dům dětí úspěšně spolupracuje s městským kulturním střediskem a
s Městem Domažlice (Rodinné sportovní hry, Den dětí, Zpívání koled), s Galerií
bratří Špillarů, se Sokolem, zájmovými organizacemi a školami všech typů.
Také letos pověřil Krajský úřad Plzeňského kraje dům dětí organizací
okresních kol předmětových soutěží a přehlídek zájmové umělecké činnosti.
Celkem proběhlo 18 okresních kol, kterých se zúčastnilo 483 žáků a studentů.
Mezi vědomostními soutěžemi byla i soutěž žáků základních škol RUBIKON,
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zaměřená na prevenci negativních jevů, se kterými se děti mohou setkávat
(sázení, hry na výherních automatech apod.). Uskutečnilo se 6 školních kol,
mimo jiné i na obou domažlických základních školách, s 1001 účastníky a
okresní kolo, do kterého se probojovalo 258 dětí.
V rámci prevence proti úrazům uspořádal Dům dětí Dětský den bez
úrazů.

Akce o vedlejších prázdninách: podzimní, jarní, pololetní, velikonoční – celkem
11 akcí s 244 účastníky.
Léto 2008: 7 aktivit, 144 účastníků.

Dům dětí a mládeže pravidelně informuje domažlickou veřejnost
o svých aktivitách v městském zpravodaji, regionálním tisku a na webových
stránkách www. ddmdomazlice.cz
(Pro městskou kroniku zpracovala Mgr. Ivana Kubová)
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VI. Veřejný život
Volby
VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU KONANÉ NA ÚZEMÍ ČESKÉ
REPUBLIKY VE DNECH 5. A 6. ČERVNA 2009
Volby se konaly v pátek 5. června od 14 do 22 hodin a v sobotu
6. června od 8:00 do 14:00; řídily se zákonem o volbách do Evropského
parlamentu (EP) č. 62/2003 Sb. V České republice se volilo 22 z celkového počtu
736 poslanců EP.
Volební kampaň začala už v dubnu. Strany vesměs slibovaly voličům
zpřehlednění a posílení čerpání peněz z Evropských fondů, zejména získání
peněz pro rozvoj obcí, měst a podnikání, sbližování starých a nových členských
zemí Evropské unie, levicové strany se zavazovaly i v Evropské unii bojovat
o charakter sociálního státu a o sociální jistoty pro občany, zasažené krizí. Jak
postupoval čas, a volby se blížily, začala ale celá kampaň sklouzávat k něčemu,
na co u nás dosud nejsme zvyklí, totiž k vulgárnostem, vzájemnému osočování,
výhrůžkám. Vrcholem všeho byla pak tak zvaná „vajíčkiáda“ (házení vajíček na
představitele ČSSD) – nové slovo ve slovníku češtiny, popisující útoky na

volební shromáždění ČSSD, jmenovitě pak na jejího předsedu Jiřího Paroubka,
které se staly hitem určité skupiny mládeže a ke kterým se mladí svolávali na
Facebooku. V úterý 26. května došlo k nepříjemným střetům i na předvolebním
shromáždění sociální demokracie v Domažlicích. Na mítink se v hojnější míře
než kdykoli předtím dostavili i odpůrci politiky ČSSD, někteří s transparenty.
Přítomní policisté proto část účastníků mítinku, hlavně ty s transparenty,
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legitimovali. Jeden policista zabavil kterémusi z mladších účastníků několik
vajec. Po dotazu, proč to udělal, mu je zase vrátil. Pračkou a následným
zásahem policie skončil pak pokus asi třicetiletého muže předat předsedovi
ČSSD jakýsi leták. Podle očitých svědků se dotyčný občan snažil přiblížit k Jiřímu
Paroubkovi, který ve stánku rozdával své podepsané fotografie. Když se k němu
dostal, pronesl snad něco nevhodného a jeden ze členů ochranky ho prudce
odstrčil. Nastala strkanice, muž začal volat o pomoc, na místo se dostavili dva
uniformovaní policisté. Ti onoho občana z mítinku vyvedli a převezli k výslechu
na služebnu. Svědky incidentu byli redaktoři Práva, a tak se zpráva o „zatýkání
v Domažlicích“ rozletěla hned do světa. Zdá se, že se v průběhu volebních
kampaní vracíme o hezkých pár desítek let zpět, až do dob první republiky, kdy,
podle zpráv ve zdejším regionálním týdeníku Posel od Čerchova, byly potyčky
mezi skupinami domažlických občanů v rámci volební kampaně něčím docela
běžným. Včetně sem tam pořádného monoklu či vyraženého zubu. Inu, svět se
možná mění, ale lidé ne.
Samotné volby proběhly v našem městě klidně, bez jakýchkoli incidentů.
Domažličané volili v jedenácti volebních okrscích, dvanáctým byly Havlovice.
K urnám se dostavilo 2 597 občanů z 8 871 zapsaných, tedy 29,28 % všech
oprávněných voličů. (V celém okrese Domažlice odvolilo 27,05 % voličů,
celorepubliková účast byla 28,22 %.)
A jak dopadly jednotlivé kandidující strany?
název strany:

počet hlasů:

1. Libertas.cz
2. KDU-ČSL
3. Věci veřejné
4. Občanská demokratická strana
5. Suverenita
6. Volte Pravý Blok-www.cibulka.net
7. Sdružení pro republiku-Republikánská strana Čsl.
8. Česká strana národně socialistická
9. Evropská demokratická strana
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12
175
71
790
87
30
7
11
46

%:
0,46
6,78
2,75
30,63
3,37
1,16
0,27
0,42
1,78

10. Strana svobodných demokratů
11. Demokratická Strana Zelených
12. Česká strana národně sociální
13. Národní strana
14. SDŽ-Strana důstojného života
15. Humanistická strana
16. Moravané
17. Spojení demokraté-Sdružení nezávislých
18. Liberálové.CZ
19. Strana demokracie a svobody
20. Nejen hasiči a živnostníci, s učiteli do E.
21. Komunistická strana Čech a Moravy
22. „STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ-VAŠE ALTERNATIVA“
23. Strana svobodných občanů
24. SNK Evropští demokraté
25. Balbínova poetická strana
26. Strana zelených
27. Koruna Česká (monarchistická strana)
28. Lidé a Politika
29. „Strana soukromníků ČR“
30. Zelení
31. Dělnická strana
32. NEZÁVISLÍ
33. Česká strana sociálně demokratická

1
9
0
11
14
2
1
1
0
1
17
527
48
141
29
3
41
6
0
1
3
19
12
593

0,03
0,34
0
0,42
0,54
0,07
0,03
0,03
0
0.03
0,65
20,43
1,86
0,42
1.12
0,11
1.58
0,23
0
0,03
0,11
0,73
0,46
22,99

Když si odmyslíme recesisty, kterých by se v tabulce určitě pár našlo,
jsou volební výsledky docela slušným průzkumem názorů a postojů občanů
města, tedy alespoň těch, co k volbám přišli.

POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT
Politické strany, občanská sdružení, spolky

Politické strany
V Domažlicích mají svoje místní organizace registrovány tyto strany a
hnutí (podle abecedního řazení): ČSSD, KSČM, KDU-ČSL, ODS, Strana zelených,
Unie svobody. Ostatní politické stany a hnutí registraci svých místních
organizací nebo sdružení přímo v Domažlicích neuvádějí.
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(strany jsou řazeny abecedně)
ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ - ČSSD
Předseda místní organizace Jan Látka,
místopředsedy jsou: JUDr. Milan Mrázek, Ing. Jitka Heřmanová, Jaroslav
Kliment, Mgr. Jana Terelová.
K 31. 12. 2009 měla místní organizace ČSSD Domažlice 51 členů, z toho 38
mužů a 13 žen.
Během dubna navrhla okresní organizace ČSSD v rámci přípravy
předčasných voleb své kandidáty do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Ze
tří navržených kandidátů byli dva z Domažlic – Jan Látka a Jaroslav Bauer. Na
krajské kandidátní listině, schválené červnovou krajskou konferencí ČSSD, byl
Jan Látka na šestém a Jaroslav Bauer na devátém místě.

20. května došlo ke změně na místě tajemnice okresního výkonného
výboru ČSSD. Za Evu Lorencovou, která odešla na mateřskou dovolenou,
nastoupila Anna Váňová.

V úterý 26. května přijel do Domažlic na předvolební mítink k volbám do
Evropského parlamentu předseda ČSSD Jiří Paroubek.

V rámci volební kampaně pro předčasné volby se 2. září 2009
uskutečnilo v Domažlicích volební shromáždění, na kterém se veřejnosti
představilo prvních šest kandidátů z kandidátky do poslanecké sněmovny.
(podle podkladů, zpracovaných Annou Váňovou)
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KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY /KSČM/
Předseda OV KSČM RSDr. Ladislav Urban
V roce 2009 bylo v Domažlicích 10 základních organizací. Jejich činnost
koordinoval městský výbor KSČM. Funkci předsedy městského výboru zastává
předseda okresního výboru RSDr. Ladislav Urban.
Členové KSČM se podílejí na činnosti zájmových a společenských
organizací ve městě a také organizují akce pro své členy i pro veřejnost.
V únoru se uskutečnil již XVIII. Třešničkový ples, v březnu ve spolupráci s LKŽ
(Levicový klub žen) proběhla v městském kulturním středisku oslava MDŽ.
V sobotu 11. dubna se členové KSČM, LKŽ a KČP (Klub českého
pohraničí) zúčastnili velikonočního pochodu v Ansbachu proti rozšiřování
vojenských základen v Německu.
Tradičně se konala oslava 1. máje v zahradě Chodského hradu a 7. 5.
kladení kytic k hrobům na místním hřbitově.
Ve spolupráci KSČM, LKŽ (Levicový klub žen) a KČP (Klub českého
pohraničí) se 23. 5. uskutečnil májový mítink v letním kině, zaměřený na volby
do Evropského parlamentu. Mítinku a předvolebního setkání s občany na
domažlickém náměstí se zúčastnili kandidáti na poslance EP Remek, Kohlíček,
Ransdorf, Maštálka, Šlahunková, Přikrylová a předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip.
V červnu se členové základních organizací KSČM ve městě sešli v Újezdě,
kde si užili příjemné posezení s harmonikou.
V srpnu se zájemci z řad členů a sympatizantů účastnili setkání československého přátelství, které proběhlo ve Frenštátě pod Radhoštěm.
V sobotu 29. srpna se konal každoroční pochod Haltravská bota, 5. září
zájezd na Kunětickou horu a 19. září zájezd na slavnost Halo novin do Prahy,
kde členky LKŽ již tradičně prodávají chodské koláče.
V prosinci se členky KSČM a LKŽ rozloučily se starým rokem na posezení
při harmonice.
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Dvakrát – na jaře a na podzim- proběhl turnaj v kuželkách na Dílech,
kterého se účastnila družstva z Plzně, Plzně–jihu, Plzně–severu, Rokycan,
Tachova a Domažlic.
V tomto roce vznikl při OV KSČM fotbalový oddíl RH Stráž, který se
účastnil několika soutěží především v malé kopané.
(pro kroniku zpracovala Jana Jansová)

KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ
(KDU ČSL)
Předsedkyní městské organizace je Anna Procházková - Černá
Ve vedení městské organizace strany nedošlo proti uplynulému roku
k žádným změnám. Organizace ale zaznamenala úbytek členů úmrtím. Nikdo
z organizace nepřestoupil k TOP 09.
Městská organizace nepořádá samostatné akce, ale členové jejího
výboru aktivně pomáhají při všech akcích okresního výboru KDU ČSL. Už
tradičně jsou to především květnová oslava Svátku matek, pořádaná společně
s Jednotou Orla a Horská mše svatá na Čerchově vždy o poslední srpnové
neděli.
Městská organizace svolává třikrát až čtyřikrát ročně schůze místní
organizace, na které zve kandidáty z volební listiny pro komunální volby,
především členy komisí města. V radě města zastupuje KDU ČSL Stanislav
Antoš, který informuje na členských schůzích městskou organizaci o dění ve
městě a je v pravidelném kontaktu s předsedkyní městské organizace.
V okresním výboru KDU ČSL jsou tři členové domažlické městské organizace.
(pro kroniku zpracovala Marie Johánková)
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OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA (ODS)
Předseda místního sdružení Václav Pelnář
Rok 2009 měl být rokem předčasných voleb do Poslanecké sněmovny.
Místní sdružení ODS v Domažlicích se proto v první polovině roku intenzivně
podílelo na přípravě předčasných voleb. Z místní ODS kandidoval na 15. místě
místostarosta Pavel Wolf. Z oblasti Domažlice byli na krajské kandidátce i další
kandidáti, a to poslanec a místostarosta Kdyně Ing. Vladislav Vilímec na
desátém místě a starosta Horšovského Týna Ing. Josef Holeček na místě
devatenáctém. Veškerá příprava byla ale nakonec zbytečná, protože předčasné
volby byly zrušeny a začal platit původní a řádný termín parlamentních voleb,
květen 2010.
Rok 2009 byl pro místní sdružení ale přesto rokem volebním, neboť na
podzim, v říjnu, se po delší době konaly volby vedení a rady místního sdružení
ODS v Domažlicích.
Volby přinesly důležitou změnu ve vedení MS ODS Domažlice.
V čele místního sdružení, jako předseda, stanul Václav Pelnář, který byl
zvolen naprostou většinou hlasů. Prvním místopředsedou se s jasnou podporou
většiny členů stal Pavel Wolf a jako druhý místopředseda byl zvolen, po
několika vyrovnaných hlasovacích kolech, Josef Urban. Zvolena byla také
osmimístná rada místního sdružení.
Změna vedení byla ihned poznat na aktivitě celého sdružení.
Místní odéeska spustila své vlastní webové stránky (www.odsdomazlice.cz), na kterých se nejen prezentovala, ale hlavně informovala
všechny své členy a příznivce o veškerém dění ve sdružení i mimo ně. Stránky
od svého vzniku mají velmi dobrou návštěvnost a plní tak svůj účel.
Místní sdružení se začalo pravidelně scházet, a to nejen na místních
sněmech, ale také například na netradičním, odpočinkovém bowlingovém
sněmu, který měl velký úspěch.
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ODS v Domažlicích začala být aktivní i v rámci oblasti a celého regionu. A
to i díky tomu, že místopředseda sdružení Pavel Wolf je také členem rady
Plzeňského regionu.
V listopadu se uskutečnil dvacátý Kongres ODS v Praze, a to v duchu
hesla „20 let svobody“. Domažlice tam měly svého zástupce, kterým byl
předseda Václav Pelnář.
(pro kroniku zpracovala Jana Wolfová)

STRANA ZELENÝCH
Předseda Jan Sladký
Strana zelených podklady pro kronikářský zápis v tomto roce neposkytla. Ve
městě se letos angažovala zejména v jednáních o „Alejích“ – stavu kaštanů,
tvořících alej před klášterní zdí.

SDRUŽENÍ PRO MĚSTO DOMAŽLICE (SPMD)
SPMD bylo založeno v létě 2006. Nejedná se o subjekt zřízený podle
zákona o sdružování občanů, tedy o občanské sdružení (spolek, společnost)
definované tímto zákonem, ale o sdružení (volební stranu) založené podle
zákona o volbách do zastupitelstev obcí.
Ve volbách do zastupitelstva města Domažlice v roce 2006 byli za SPMD
zvoleni 4 zastupitelé, 2 z nich byli zároveň zvoleni do rady města, Ing. Miroslav
Mach byl zvolen starostou. Členové sdružení pracují ve výborech zastupitelstva
a komisích rady města. Angažují se v řadě projektů realizovaných ve městě,
např. dětská hřiště a sportoviště či připravovaná rekonstrukce pivovaru.
(pro kroniku zpracoval JUDr. Zdeněk Novák)
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Občanská sdružení a spolky
Počátkem tohoto roku oslovil městský úřad na základě žádosti
kronikářky na devadesát občanských sdružení a spolků s působností
v Domažlicích, zaregistrovaných Ministerstvem vnitra ČR a uváděných na
portálu

ministerstva v seznamu

občanských

sdružení.

Zhruba

třetina

oslovených zareagovala, z nich ale jen někteří poslali podklady pro kronikářský
zápis. Jejich odpovědi uvádíme v letošním zápise všechny. Budoucímu badateli
jistě pomohou rozšířit si poznání našeho města o další zajímavou kapitolu.
Veškeré podkladové zprávy pro tuto část zápisu jsou uloženy v přílohách
kroniky 2009

ČESKÝ SVAZ BOJOVNÍKŮ ZA SVOBODU
Předseda Vladimír Ledvina
Podle sdělení okresního výboru Českého svazu bojovníků za svobodu
nedošlo v roce 2008 v organizaci ani v obsahu jejího působení k podstatným
změnám.

OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE DOMAŽLICE
(OS ČČK)
Fügnerova 647
Občanské sdružení
Ředitelka oblastního spolku: Jana Hořeňovská
Výkonná rada a Úřad OS ČČK Domažlice v roce 2009:
předsedkyně: Hana Hrušková
místopředseda: MUDr. Jiří Skočdopole
ředitelka Úřadu OS ČCK: Marie Kestová
členové:
MUDr. Jiřina Pabiánová
PhDr. Anna Kuželková
Marie Hronková
Hana Jindřichová
Vojtěch Dvořák
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dozorčí rada: Mgr. Jarmila Kahlerová
Alena Kučerová
Lidmila Kynčlová
V Domažlicích pracují dvě místní skupiny: MS ČČK Domažlice, 15 členů,
předsedkyní je Helena Gruberová a MS ČČK Vodní záchranná služba, 81 členů,
předseda p. Wimmer
Členové ČČK naplňovali cíle hnutí Českého červeného kříže, aktivně
pracovali s mládeží, zabezpečovali školení první pomoci všech věkových skupin.
Zdravotnické hlídky zajišťovaly zdravotnické dozory při kulturních a sportovních
akcích. Velice dobrých výsledků dosahoval spolek v oblasti bezpříspěvkového
dárcovství krve. Díky dobré osvětě a vstřícnosti ze strany obcí, podniků a škol
prováděl oblastní spolek ve spolupráci s transfuzní stanicí Klatovy mobilní
odběry v celkem osmi mobilních odběrových místech.
6. května uspořádal OS ČČK okresní kolo „Hlídek mladých zdravotníků“.
Ošacovací středisko poskytovalo starší použité šatstvo sociálně slabým
spoluobčanům. V letních měsících organizoval oblastní spolek letní dětský
tábor, letní rekondiční pobyt pro tělesně postižené, oblastní studijní středisko a
rekondiční pobyt pro seniory.
(pro kroniku zpracovala Jana Hořeňovská)

JUNÁK, SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR, STŘEDISKO JIŘINY
PAROUBKOVÉ, DOMAŽLICE
Členská základna střediska Jiřiny Paroubkové v Domažlicích:
vedoucí střediska Ing. Hana Bílková
o 1. oddíl Ještěrky, vedoucí ing. Hana Bílková, počet členů 35
o 2. oddíl Bazilišci, vedoucí oddílu Hana Märzová, počet členů 39
o kmen oldskautů, vedoucí kmene Mgr. Vlasta Fenclová, počet členů 23
3. oddíl Brontosauři pro nedostatek činovníků ukončil svoji činnost, někteří
mladší členové přešli do oddílů Ještěrky a Bazilišci.
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Celkový počet registrovaných skautů v roce 2009 je 97 osob.
Nejdůležitější akce roku 2009:
 Společně s oddílem Ještěrky se tentokrát i oddíl Bazilišci zapojil do
Tříkrálové sbírky pořádané Farní Charitou v Domažlicích a pomohl
vybrat finanční částku na Domov pro matku s dítětem v nouzi
v Havlovicích
 4. dubna proběhl už 17. ročník Velikonočního turnaje, který tradičně
pořádá domažlické středisko. Letos poprvé při něm vyzkoušelo novou
halu při základní škole Komenského 17. Turnaje se zúčastnilo přibližně
100 dětí z oddílů z celého okresu. Soutěžilo se ve vybíjené (světlušky a
vlčata), v přehazované (skautky a skauti) a ve volejbale (rangeers a
roveři). Do Staňkova putoval pohár za vybíjenou a zbylé dva poháry
zůstaly v Domažlicích – pro Ještěrky za přehazovanou a pro Bazilišky za
volejbal.
 9. – 10. května pořádalo domažlické středisko okresní kolo Svojsíkova
závodu. Závodící družiny se musely samy přesunout z Domažlic na
tábořiště Pod ovčím vrchem u Folmavy. Během cesty plnily různé úkoly,
které vyžadovaly schopnost pozorování okolní přírody a dokonalou
orientaci v neznámém prostředí. Druhý den proběhl vlastní závod.
Celým víkendem provázela účastníky závodu kniha Miloše Zapletala
„Výpravy za dobrodružstvím“, která také byla, i s vlastnoručním
věnováním autora, hlavní cenou pro vítězné družiny. Motto závodů:
„Opravdové dobrodružství neprožije ten, kdo sedí doma“.
Na prvním místě v kategorii děvčat i v kategorii chlapců skončily hlídky
oddílu Ještěrky, které pak postoupily do krajského kola. To proběhlo
v Sušici 19. – 21. června pod názvem „Město králů“. Zde byla úspěšnější
děvčata a vítězstvím si zajistila postup do celostátního kola.
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 Letní tábory:
1 oddíl Ještěrky – tábor „Pod Ovčím vrchem“ u Folmavy (15 dní)
2. oddíl Bazilišci – tábor na Bystřici u Folmavy (15 dní)
 25. – 28. září se dívčí družina Modré Ještěrky z oddílu Ještěrky zúčastnila
zmiňovaného celostátního kola Svojsíkova závodu. Nevšední, náročný a
precizně zorganizovaný závod pod názvem „Rok nula“ proběhl v Novém
Městě na Moravě. Domažlická děvčata v něm dosáhla pro zdejší skauty
historicky nejlepšího umístění, když obsadila 2. místo.
Složení úspěšné družiny: Anežka Bednářová, Eliška Bednářová, Karolína
Böhmová, Jana Šimáčková, Štěpánka Šustrová
 Mikulášskou nadílku pro děti v domažlických jeslích připravila družina
Modrých ještěrek z 1. oddílu.
 Betlémské světlo doputovalo i letos zásluhou oddílu Ještěrky z Plzně do
Domažlic. Na Štědrý den je v kostele Narození Panny Marie předávali
skauti a skautky domažlickým občanům.
(Pro kroniku zpracovala Ing. Hana Bílková)

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

Mgr. Zdeňka Kozová

Hospodář
REVIZOR PIONÝRSKÉ SKUPINY
DELEGÁT DO KRAJSKÉ RADY PIONÝRA

Martina Čížková
Martina Popelková
Lucie Hronková

POČET ČLENŮ K 1. 1. 2009

96 členů

Skupina má tři oddíly: Pegas, Draci a Veverky. Sídlí v objektu zvaném
„Dřevák“ na sídlišti Kozinovo pole. Veškeré náklady, spojené s provozem
objektu, hradí město Domažlice. Pionýři vlastní táborovou základnu v Újezdě,
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kterou využívají pro pořádání letních táborů, víkendových akcí pro děti i pro
vedoucí a instruktory.
Hlavní náplní činnosti skupiny je pořádání akcí pro děti. Některé z nich
jsou jen pro členy skupiny, jiné pionýři připravují jako otevřené pro širokou
veřejnost. Mezi nejoblíbenější patří akce s několikaletou tradicí, jako Den dětí
nebo Slavnost světel. Děti ze skupiny Mír se zúčastňují i akcí pořádaných
v rámci sdružení Pionýr.
Letošní akce:
21. února
13. března
22. – 24. května
1. června
4. – 17. července
31. října
11. prosince

Maškarní karneval
Noční schůzka
Republikové setkání pionýrských oddílů
Den dětí
Letní tábor „Strážci času“
Slavnost světel
Mikulášská nadílka

V roce 2006 zahájili pionýři spolupráci s občanským sdružením Život
dětem. Jednou nebo i vícekrát do roka se členové skupiny účastní charitativní
sbírky nazvané Srdíčkový den. Výtěžek z této sbírky je určen na nákup přístrojů
a zařízení do dětských oddělení vybraných nemocnic.
V roce 2007 adoptovali domažličtí pionýři v rámci adopcí na dálku
indického chlapce Sebastiana. Ročně mu posílají příspěvek 4 900 Kč na úhradu
školného a školních pomůcek.
Všichni vedoucí a instruktoři skupiny prošli školením podle platných
směrnic a jsou plně kvalifikováni pro práci s dětmi ve sdružení Pionýr. Všichni
také mají možnost se dále vzdělávat v rámci Pionýra i mimo něj. V roce 2009
udělilo vedení pionýrské skupiny kolektivu vedoucích a instruktorů
vyznamenání PRIMA PARTA.
(podle výroční zprávy zpracované Mgr. Zdeňkou Kozovou)
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SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA, SBOR
DOBROVOLNÝCH HASIČŮ (SDH) V DOMAŽLICÍCH, Břetislavova 243
Práci sboru řídí dvanáctičlenný výbor ve složení:
starosta
Václav Konopík
náměstek
Vladislav Pačesný
jednatel
Josef Jírovec
velitel
Miloslav Mathauser
strojník
Petr Svoboda
hospodář
Zdeněk Mleziva
vedoucí mládeže +MTZ
Luboš Mleziva
zástupce velitele
Martin Jurčo
kronikář
Tomáš Böhm
Členská základna sboru má 97 členů, 18 členů je najmenováno jako
výjezdní jednotka města Domažlic, ostatní jsou platnými členy Sboru
dobrovolných hasičů v Domažlicích.
Hlavní úkoly sboru: prevence, represe, práce s dětmi a mládeží
Prevence:
Hlavním úkolem prevence je zabránit škodám na majetku a životech občanů.
Dalším úkolem prevence je údržba výzbroje a výstroje SDH. Vybavení sboru je
díky Městskému úřadu v Domažlicích na úrovni profesionálních hasičů.

Represe:
Městský úřad v Domažlicích zřídil výjezdovou jednotku, kterou nařizuje zákon
o bezpečnosti v obcích. Tato jednotka je složena výlučně ze členů Sboru
dobrovolných hasičů Domažlice. Zasahuje při všech mimořádných událostech
v obci i mimo ni. Jedná se zejména o požáry, dopravní nehody, povodně a jiné
živelné pohromy, různé havárie atd. Členové jednotky jsou cvičeni k výkonu
této činnosti a zúčastňují se různých odborných školení a praktického výcviku.
Výjezdová jednotka JSDHO Domažlice je zařazena v kategorii JPO-3.
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Práce s dětmi a mládeží:
V SDH je organizováno několik dětí ve věku od 5 do 15 let. Sbor pro tyto
děti pořádá pravidelné schůzky a cvičení v různých hasičských disciplínách.
Sbor zastřešuje práci nejmenších hasičů, Soptíků, při mateřské škole
v Zahradní ulici v Domažlicích, které vedou učitelky Vlasta Machtová a Ludmila
Šotová a za Sbor Petr Ouřada.
Hasiči vykazují i bohatou společenskou a kulturní činnost v rámci města
a v rámci čilých partnerských vztahů s hasiči z Furth im Wald. Pravidelně
pořádají výstup na domažlickou věž, účastní se otevírání a zamykání České
studánky, 30. května vždy staví májku. V květnu slaví svátek svatého Floriana,
patrona hasičů, jehož oslavu tradičně zahajuje průvod městem s praporem a
hudbou, podobných oslav se zúčastňují i ve Furthu (furtští hasiči zase jezdí na
oslavy k nám). Letos si hasiči zašli do Havlovic a na Díly zahrát kuželky,
zúčastnili se setkání hasičů v německém Voitenbergu, společného cvičení
hasičů na Folmavě a dalších akcí.
Domažličtí dobrovolní hasiči provozují i zajímavé webové stránky
www.hasicido.cz
(pro kroniku zpracoval starosta SDH Domažlice Václav Konopík, rozšířeno za
pomoci www.hasicido.cz)

ČESKÝ KYNOLOGICKÝ SVAZ, ZÁKLADNÍ KYNOLOGICKÁ
ORGANIZACE 1 DOMAŽLICE
Sportovní střelnice Jirklovka č. 229
Počet členů 36, ve městě pracují základní kynologická organizace 1 a 2.
Výbor: Ing. Hana Slachová, předsedkyně, Jiří Feil, místopředseda, Ivana
Korandová, pokladník, Jan Odvody, hospodář
Předmětem činnosti je výcvik sportovní kynologie a výcvik agility.
Větší akce roku 2009:
18. 3.
výroční členská schůze
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28. – 29. 3.
19. 4.
2., 3., 10. 5.
24. 5.
6. 7.
8. 8.

5. závody agility „O Kozinův čakan“ v Horšovském Týně
zkoušky KJ Brno
kurz pro začátečníky
zkoušky NZŘ
1. ročník závodu poslušnosti „O Chodský čakan“
návštěva tábora postižených dětí z centra Zajíček na koni na
zámku v Koutě na Šumavě
12. 9.
4. Chodská voříškiáda
25. 10.
zkoušky NZŘ
6. 11.
výroční členská schůze
28. – 29. 11. 6. halové závody „O Kozinův čakan“ v Horšovském Týně
(pro kroniku zpracovala Ing. Hana Slachová)

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MÍSTNÍ ORGANIZACE DOMAŽLICE
Svaz má v Domažlicích jednu organizaci s 209 členy.
Počet dětí v kroužcích do 15 let: 33, 16 – 18 let: 9
Předseda organizace: Karel Amerling
členové výboru: MVDr. Václav Sklenář (místopředseda), Josef Volmut
(jednatel), Václav Vlček (hospodář), Jan Zelenka (pokladník), Hynek Hanáčík
(práce s mládeží), Karel Pecka (zástupce hospodáře – pstruhové vody), Viktor
Androščuk (zástupce hospodáře), Václav Roubal, Ing. Štefan Haška (brigádnická
činnost), Jiří Císař (kulturní komise).
Dozorčí komise: Jaroslav Kaiser, Jan Hrabík, Zdeněk Hampl.
Předmět činnosti: sportovní rybolov
V době svého vzniku v roce 1900 měl Rybářský spolek v Královském
městě Domažlicích ve své správě tekoucí vodu v délce 15 km a 6 rybníků –
z toho 5 rybníků bylo ve vlastnictví Města Domažlic. V současnosti hospodaří
rybáři vzhledem k zeměpisné poloze Domažlic zejména na stojatých vodách a
mimo ně i na 16 km tekoucích – mimopstruhových vodách, to je na Zubřině od
Paseckého mlýna pod Osvračínem k podniku Chodské vodárny a kanalizace
(CHVAK) Domažlice a na 14 km tekoucích – pstruhových vodách, to je rovněž
Zubřina a Smolovský potok, od mostu u čistírny odpadních vod podniku CHVAK

85

Domažlice až po rybník v Pasečnici a přítok potoka Bystřice až k viaduktu
u silnice na Pasečnici. Od viaduktu u silnice na Pasečnici je revír chovný.
Ze stojatých vod to jsou tři rybářské revíry: Jezero, Chrastavice a revír
místního významu Tři vrby. Kromě těchto revírů hospodaří rybáři na čtyřech
malých rybníčcích, sádkách pod Třemi vrbami, kde pěstují rybí násadu a na
sedmi chovných rybnících o rozloze bezmála 8 hektarů. Jsou to: dva rybníky
v Luženicích, jeden v Chrastavicích, jeden na Baldově, jeden v Draženově, jeden
pod Nevolicemi a jeden v Domažlicích. Tyto chovné rybníky mají rybáři
v pronájmu, vlastní z nich pouze dva rybníky a sádky u Tří vrb. Ze všech sedmi
rybníků je jen jeden, Jezero, ve vlastnictví města Domažlic.
V srpnu tohoto roku (12. 8.) zahájili domažličtí rybáři obnovu rybníka
Pickrov u Nevolic. Na tuto akci obdrželi dotaci z Operačního programu životního
prostředí Evropské unie a od Státního fondu životního prostředí.
Důležitým i tak trochu smutným úkolem je úprava zeleně kolem rybníka
U Tří vrb, kde je třeba pokácet některé staré, dožilé stromy, ohrožující chodce a
v zimě bruslaře a nahradit je novou výsadbou. Tím se ovšem, alespoň pro
nejbližší léta, vzhled rybníka podstatě mění.
Po dlouhých jednáních zakoupili domažličtí rybáři podstatnou část
rybníka, vlastně pozemků pod ním, na bývalém vojenském cvičišti –
tankodromu. Rybník, původně vybudovaný pro brodění tanků, ovšem zatím
není jako rybník uznaný a jeho legalizace bude podle předpokladů rybářů dost
složitá, především díky spletitým vlastnickým poměrům.
Domažličtí rybáři se u Města Domažlic ucházeli o zakoupení tak zvané I.
domažlické vodárny na Zubřině, kde chtěli vybudovat pstruhovou líheň.
Pstruhům a lipanům se totiž zatím, napodiv, v Zubřině daří. Jednání však
nevedla k pozitivnímu výsledku.
(podle podkladů pro kronikářský zápis, zpracovaných Karlem Amerlingem)
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ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ (ČSCH), ZÁKLADNÍ ORGANIZACE
DOMAŽLICE I, se sídlem Vrchlického 122
Základní organizaci řídí patnáctičlenný výbor:
předseda: Jan Dufek
jednatelka + registrace králíků: Pavla Borová
pokladník: Zdeněk Hafner
místopředseda, zapisovatelka: Dana Merhautová
hospodář: Eduard Bayer
odbor holubů: Jan Sladký
odbor králíků: Jakub Blacký
odbor drůbeže: Jaroslav Kučera
odbor okrasných ptáků + tetovatel: Gabriel Vondraš
odbor ovcí a koz: Jiří Červený
členové výboru Jiří Ticháček, Jaroslav Bárta
členové revizní komise (a zároveň členové výboru): Milan Škudla, Ing. Josef
Beneš, Jaroslav Němeček
Počet členů základní organizace: 30 - 28 členů a dva čestní členové
Ze třiceti chovatelů je 10 přímo z Domažlic, ostatní jsou z okolních i
vzdálenějších obcí.
V organizaci pracují dva mladí chovatelé do osmnácti let.
ČSCH ZO Domažlice I je ve městě jedinou základní organizací tohoto
typu, ale sídlí zde ještě okresní organizace ČSCH, pod kterou domažlická
základní organizace spolu s dalšími základními organizacemi z okolí spadá.
Předmětem činnosti organizace je propagace chovatelství, práce s dětmi
a s mládeží, získávání nových členů, zejména mladých. Chovatelé pořádají
zájezdy na chovatelské výstavy nejen pro své členy a chovatele z jiných
organizací, ale i pro veřejnost. V tomto roce pořádali celkem tři zájezdy: na
únorovou výstavu do Kralovic a později dvakrát do Strakonic. Někteří členové
se zúčastnili poznávacího zájezdu na Evropskou výstavu, která se konala v Nitře.
Aby byla zachována čistota jednotlivých plemen a barevných rázů
chovných zvířat, zajišťuje základní organizace registraci a tetování králíků,
kroužkování holubů, drůbeže a okrasných ptáků. Její členové obesílají výstavy
jak v naší republice, tak v zahraničí.
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V domažlické základní organizaci je sice hodně členů důchodového
věku, ale všichni se snaží aktivně se zúčastňovat všech chovatelských akcí a
přispět tak k rozvoji chovatelství v naší zemi.
Smutnou událostí pro domažlické chovatele v tomto roce bylo úmrtí
dvou členů výboru, dlouholetého předsedy základní organizace Miroslava
Delastrady a hospodáře Eduarda Bayera.
(pro kroniku zpracovala Pavla Borová, jednatelka ZO)

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA JISKRA DOMAŽLICE
Významné události roku 2009
Nový rok 2009 začal slavnostním otevřením hřiště s umělým trávníkem
III. generace v areálu Městského stadionu Střelnice. Přestřižení pásky se ujali
starosta města Domažlice Miroslav Mach a prezident fotbalového oddílu Jiskry
Domažlice Jaroslav Ticháček spolu se zástupci stavějící firmy. Tím však stavební
práce na Střelnici neskončily, protože se pokračuje v rekonstrukci kabin a
v přístavbě objektu, ve kterém budou dostatečné a hlavně kvalitní prostory pro
mužstva, rozhodčí a občerstvení pro diváky.
Poslední den v únoru a první březnový den hostila domažlická sportovní
hala závěrečný turnaj Trocal Českého poháru žen v basketbalu, tradičně
nazývaný Final Four. Toho se zúčastnilo kvarteto čtyř nejlepších týmů pohárové
soutěže v čele s nejlepším ženským týmem posledních let Gambrinus Sika Brno.
Samozřejmě nechyběla řada českých reprezentantek v čele s Horákovou,
Vítečkovou či Kulichovou. Kromě nich o trofej bojovaly basketbalistky ZVVZ USK
Praha, Valosun Brno a BK Kara Trutnov. Finále mezi Gambrinus Brno a USK
Praha si nenechalo ujít přes pět set diváků, kteří byli nakonec svědky vítězství
favorizovaného brněnského týmu v poměru 93:85. Souboj o bronz vyzněl pro
ženy Trutnova, které porazily Valosun Brno 85:71.
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Úspěšnou premiéru absolvoval o posledním březnovém víkendu mladý
talentovaný hráč a starší žák florbalistů Jiskry Domažlice Jakub Kulhánek, který
poprvé oblékl dres předního českého extraligového týmu Tatranu Střešovice.
Na výhře 12:1 nad rivalem ze Sparty se podílel dvěma góly a asistencí!
Začátkem května slavila obrovský úspěch kladivářka Lenka Ledvinová.
Domažlická rodačka jako první Češka přehodila 70 metrů! Na mítinku v Sušici
hodila čtyřkilogramové náčiní do vzdálenosti 70,51 metrů a vylepšila si tak
osobní maximum o 1,5 metru. Národním rekordem se zároveň nominovala na
atletický světový šampionát do Berlína.
V Dijónu se představil v závodě na 24 hodin dlouholetý domažlický
chodec a vytrvalec Roman Psůtka, který obsadil vynikající osmé místo.
Basketbalisté domažlické Jiskry vyhráli krajský přebor a zároveň
vybojovali postup do II. ligy mužů.
Karatisté Jiskry se zúčastnili krajské bodovací soutěže v Karlových
Varech a získali osm cenných kovů, z toho dvě zlaté zásluhou Tondy Nguyena a
Davida Hadače.
Desátého června hostilo hřiště s umělým trávníkem finálový turnaj
2. ročníku Baseballové ligy mateřských školek. Z vítězství se nakonec radovala
Koťata. Další pořadí: 2. Veverky, 3. Barvičky, 4. Vodníčci a 5. Sluníčka.
V okolí Městského stadionu Střelnice se uskutečnil tradiční Chodský
pohár v chůzi za účasti předních českých reprezentantů. Naposledy zde šel
dlouholetý úspěšný český chodec Miloš Holuša, který se rozhodl letos ukončit
aktivní kariéru. A v Domažlicích na závěr prolomil prokletí druhých míst, když se
radoval z vítězství. Mezi ženami byla nejrychlejší Lucie Pelantová, hájící barvy
USK Praha.
V červnu se fotbalisté Jiskry Domažlice zúčastnili turnaje partnerských
měst, který tentokrát hostilo francouzské městečko Ludres. Domažličtí hráči
nakonec vybojovali druhé místo.
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Domažličtí plavci byli součástí IV. Letních olympijských her mládeže,
které se uskutečnily v Táboře. Hájili zde barvy Plzeňského kraje, který nakonec
vybojoval 22 medailí. O čtyři individuální z nich se zasloužili Domažličané.
Martin Šimáček se stal olympijským vítězem na 400 metrů volný způsob.
Kryštof Schröpfer vybojoval stříbrnou medaili na stometrové znakové trati.
Milena Černá získala dvě stříbra. Petr Novák byl členem dvou stříbrných štafet.
Odchovanec domažlického plavání Martin Verner vybojoval na letním
mistrovství ČR sedm mistrovských titulů.
(pro kroniku zpracoval Karel Fait, vedoucí správy TJ Jiskra)

AUTOMOTO KLUB AČR DOMAŽLICE
Havlíčkova 508
Automoto klub Domažlice, začleněný do Autoklubu ČR, má v současné
době 60 členů, pracujících ve dvou klubech, a to: Veteran car clubu a
Motosport klubu. Obě části organizace jsou aktivní a zaměřují se na organizaci
motoristických akcí. Značnou měrou přispívají ke sportovnímu životu města i
k popularizaci celého Chodska.
Veteran car club uspořádal v sobotu 22. srpna svoji tradiční mezinárodní
akci „Jízdu spolehlivosti historických vozidel“. Již 35. ročníku se zúčastnilo
téměř 200 závodníků a mnoho dalších členů doprovodů. Start okružní jízdy na
domažlickém náměstí sledují vždy stovky diváků, jak místních občanů, tak
turistů, kteří ve vrcholící letní sezóně pobývají na Chodsku.
Motosport klub se může pochlubit desetiletou historií, plnou
dobrovolné práce a organizační činnosti. Jeho členové vybudovali ve staré
průmyslové části města, na bývalé skládce výkopových materiálů, sportovní
areál, který nemá v západní polovině Čech konkurenci. Terénní trať pro
rallykros dlouhá 700 metrů, zázemí pro doprovody jezdců, sezení pro diváky,
ozvučení, řídící stanoviště, občerstvení, WC, to vše vzniklo postupně prací
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několika dobrovolníků – členů AMK. Největší podíl na tomto výsledku má
Svatopluk Schira. Hodiny, které zde zdarma odpracoval, se mohou počítat na
tisíce. V roce 2009 se naskytla možnost uspořádat pro bavorské motoristy jejich
pohárový závod tak zvaný Stock Car. Musela se vybudovat další trať, ovál 350 m
s přírodními mantinely. I to se stihlo dokončit a uspořádat závod o 130
účastnících. S úspěchem. Na rok 2010 jsou v plánu dva tyto závody. Tradiční
činností – pořádání závodů v hobbyrallykrosu, se členové motosport klubu
zabývali rovněž. Uspořádali 10 závodů vlastního seriálu o Chodský čakan. Dá se
říci, že v sezóně, od května do konce října, se každých čtrnáct dní na závodišti
sportuje.
Ve vedení Automotoklubu došlo ke generační výměně. Dlouholetý
předseda Albert Kundrát, po 36 letech činnosti v čele organizace předal vedení
nově zvolenému Tomáši Lehmannovi.
(pro kroniku zapsal Albert Kundrát)

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ, ODBOR DOMAŽLICE
Předseda Mgr. Petr Matějka
Jednatelka Marie Janutková
Domažlický odbor KČT je jedinou organizací KČT ve městě. K 31. 12.
2009 měl 169 členů, z nich 117 domažlických. Během roku se do turistických
řad přihlásili 2 noví členové, navždy je opustil pan Jakub Blacký.
Činnost odboru řídil jedenáctičlenný výbor, který se scházel vždy jednou
měsíčně.
Předmětem

činnosti

odboru

je

organizování

turistických

akcí

provozování rozhledny na Čerchově, nákup a prodej zboží.
Každý víkend, s výjimkou prázdnin, pořádali turisté turistické vycházky.
Uskutečnili jich celkem 29 s účastí 314 osob, které ušly celkem 343 kilometrů.
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Nejaktivnějšími chodkyněmi byly paní Tauerová, Léblová a Němcová, které
celkem nachodily úctyhodných 4 390 kilometrů.
Klub připravil tři celodenní výlety: 8. března okolo Nýrska, 18. dubna na
Šumavu do Ferdinandova údolí, 26. dubna k prameni Radbuzy. 8. května
uspořádal pro zájemce o cyklistiku cyklovýlet do okolí Přimdy a Bělé nad
Radbuzou.
(O větších akcích KČT Domažlice viz zprávy v Kalendáriu)
Kromě vlastních akcí se domažličtí turisté účastnili i akcí jiných odborů
v Plzni, Stříbře, Nepomuku, Rochlově, Bělé nad Radbuzou a jinde. Pro svoje
členy uskutečnili během roku čtyři autobusové zájezdy (Křivoklátsko, Šumava,
Hohen Bogen, Manětín a okolí) a dva zájezdy za kulturou do plzeňského
divadla.
V zimním období uspořádal odbor 4 turistické besedy, na které přišlo
131 zájemců.
Odbor se snaží i o celostátní propagaci Chodska a hlavně Čerchova.
O Čerchovu si 16. července v pořadu plzeňského rozhlasu „Poradíme vám“
povídali s redaktorkou Květou Bodolovou Ing. Jan Benda a Mgr. Petr Matějka
Rozhlednu na Čerchově navštívilo v tomto roce 8 350 turistů. Od roku
2000 to je s letoškem už 80 295 návštěvníků. Letos probíhala na Čerchově už
devátá sezóna.
Nedílnou součástí práce KČT je turistické značení. Stará se o ně 23
značkařů.
Při své činnosti turisté spolupracují s Městem Domažlice a s Městskými
lesy Domažlice. Tato spolupráce je v obou případech trvale vynikající.
Mimořádným úspěchem odboru je zápis do Síně slávy české turistiky
Plzeňského kraje.
(Z výroční zprávy o činnosti KČT v roce 2009, zpracované Mgr. Petrem
Matějkou)
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OBČANSKÉ SDRUŽENÍ (OS) TUSTA
TUSTA stále existuje, ale celkem vzato jeho činnost v poměrech, které
panují v Domažlicích, respektive v celé České republice, pozbývá smyslu. OS
TUSTA vyhrálo spor u krajského soudu v Plzni, který dne 29. 4. 2009 zrušil
stavební povolení na Obchodní dům KAUFLAND jako nezákonné. Tento fakt
ovšem prakticky nemůže mít v našem právním státě žádné důsledky. Po
otevření OD KAUFLAND se v ulici Komenského, u základní školy, zvýšily
koncentrace karcinogenního benzo(a)pyrenu o 466 % oproti době před
zahájením provozu, a povolený limit nyní překračují o 80 %. Koncentrace oxidů
dusíku se zvýšily o 576 % a jsou 20 % nad přípustným limitem. Někteří členové
OS TUSTA jsou hluboce přesvědčeni, že občané jsou ti poslední, o které by se
stát a jeho úředníci zajímali, což činnost sdružení paralyzuje. V listopadu roku
2009 starosta Mach při jednání se třemi členy TUSTY přislíbil, že poskytne
kompletní výsledky měření kvality ovzduší v Komenského ulici, což neučinil.
Pokud jde o nezákonně postavený OD KAUFLAND, neučinila radnice ani
stavební úřad žádné kroky, vedoucí k nápravě, na rozdíl od nekompromisních
zásahů proti takovým zločincům, jako je například údajně nevhodný způsob
upevnění reklamních zařízení místních živnostníků v městské památkové
rezervaci. Verbálně projevovaný eminentní zájem na spolupráci s občany je
podle názorů členů OS TUSTA v přímém protikladu k realitě.
Za OS TUSTA Jiří Šuchman, Daniel Balcar

SÍDLIŠTĚ ŠUMAVA, občanské sdružení
založeno 14. 6. 2007
Předseda: Pavel Zeman
Místopředseda. David Holomoj
Hospodář: Ludmila Flieglová
Počet členů: 78
Občanské sdružení založili obyvatelé sídliště Šumava za účelem
vybudování dětského hřiště a víceúčelového hřiště. Tato hřiště se na sídlišti
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podařilo postavit za finanční pomoci Města Domažlice a Krajského úřadu
Plzeňského kraje i za pomoci členů sdružení.
Hlavní náplní sdružení je organizování společenského a sportovního
života obyvatel sídliště, hlavně dětí. Pro ty připravuje dětský den, lednový
táborák na sněhu s lampionovým průvodem, zimní sáňkování na čemkoli,
dubnové pálení čarodějnic, ukončení školního roku se soutěží v opékání vuřtů,
ukončení prázdnin s noční stezkou odvahy. Patří sem i zdravotnická stezka
Škarmanem s výukou první pomoci.
V červenci letošního roku (3. 7.) založilo sdružení „Kroniku sídliště
Šumava“, kde jsou fotografie z budování tohoto sídliště v sedmdesátých létech
minulého století a fotografie ze současných akcí.
Členové sdružení pomáhají jako pořadatelé při Chodských slavnostech.
V letošním roce dostalo sdružení do pronájmu tenisové kurty, které na sídlišti
vznikly v osmdesátých létech.
Za občanské sdružení Šumava Ludmila Flieglová a Martina Libichová

Komunitní centrum Fazole
Ústav pro ekopolitiku, o. p. s. – Komunitní centrum Fazole
Branská 1, Domažlice
Počet zaměstnanců: 2
Manažerka: Mgr. Martina Přibylová
Provozovatel: Ústav pro ekopolitiku Praha
Předmět činnosti: vzdělávací, poradenské a informační centrum
Komunitní centrum Fazole založil Ústavem pro ekopolitiku o. p. s.
1. srpna 2009 v rámci projektu „Mezi rodinou a prací: hledejme cestu pro
každého“. Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a
státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Lidské zdroje a
zaměstnanost. Partnery projektu jsou o. s. Nové obzory – rodinné a mateřské
centrum Kráčmerka a město Bělá nad Radbuzou. Centrum spolupracuje
s Městem Domažlice a s Úřadem práce Domažlice.
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Cílem projektu je pomáhat klientům a klientkám centra v překonávání
bariér při vstupu na trh práce. Hlavní cílovou skupinou centra jsou rodiče na
rodičovské/mateřské dovolené nebo po jejím ukončení, rodiče samoživitelé,
ženy v předdůchodovém věku, ženy s nízkou kvalifikací, ženy, začínající
podnikání atd. Centrum jim nabízí komplexní vzdělávací program a poskytuje
doplňkovou službu pohlídání dítěte v době vzdělávacích aktivit, případně další
služby dle aktuálních potřeb klienta/klientky.
12. listopadu 2009 bylo centrum slavnostně otevřeno Dnem otevřených
dveří. Slavnostního zahájení provozu centra se kromě zástupců vedení
provozovatele a jeho partnerů zúčastnili také místostarosta Domažlic Pavel
Wolf, tajemnice městského úřadu Ing. Milena Vlčková, starosta Bělé nad
Radbuzou Ing. Libor Picka a další hosté. Odpoledne se měli možnost se
službami a prostorami centra seznámit jeho potenciální klienti a klientky.
V listopadu a v prosinci proběhl první běh vzdělávacího programu,
kterého se účastnilo 11 klientek.
Centrum využívá prostory v objektu Branka, který je majetkem Města
Domažlice. Město Domažlice poskytlo tyto prostory pro uvedené účely za
snížené nájemné.
(pro kroniku zpracovala Ing. Martina Přibylová)

NOVÉ OBZORY, občanské sdružení
zahrnuje:
1. RODINNÉ A MATEŘSKÉ CENTRUM KRÁČMERKA, se sídlem Branská 1,
Domažlice
2. STOP PPP – Místo prvního kontaktu pro osoby s poruchami příjmu potravy –
sídlo Komenského 4, Domažlice
Provozovatel. Občanské sdružení NOVÉ OBZORY se sídlem 17. listopadu 249,
Domažlice
Počet zaměstnanců: 5
Statutární zástupce a předsedkyně sdružení: Marie Koutná
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Centrum KRÁČMERKA pro rodiny s malými dětmi oslavilo letos druhé
výročí svého trvání (založeno 21. března 2008). Pro svoje klienty zajišťuje
psychologické přednášky, semináře o zdravém životním stylu, kurz práce
s počítačem, BABY masáže a fyzioterapii, kurz péče o dítě, cvičení s pohádkou a
další akce. Celkem za rok 2009 navštívilo centrum, nebo podpořilo jeho akce,
245 rodičů s malými dětmi, 243 dětí, 269 žen, 109 mužů.
(vypsáno z materiálu, který pro kroniku zpracovala Marie Koutná)

Mateřské centrum (centrum pro rodinu) Benjamínek
občanské sdružení se sídlem Komenského 4, Domažlice
Předsedkyně: Bc. Simona Váchalová
Předmět činnosti: Smyslem mateřského centra Benjamínek je sociální
prevence pro rodiny s dětmi. Centrum chce umožnit rodičům stýkat se
společensky a neformálně v příjemném prostředí mateřského centra, a tím,
zamezit především sociálnímu vyloučení maminek na mateřské dovolené (chce
ale sloužit i krátkodobě či dlouhodobě nezaměstnaným tatínkům, babičkám a
dědečkům, trávícím s dětmi volný čas) a pomocí komunitní práce tak
podporovat sociální, vzdělávací a kulturní preventivní aktivity.
Mateřské centrum Benjamínek je od 1. března 2009 zřizovatelem centra
STOP PPP, místa prvního kontaktu pro problematiku příjmu potravy.
V tomto roce otevřelo centrum pobočku v Klenčí pod Čerchovem.
(pro kroniku zpracovala BC. Simona Váchalová)

JANA – Centrum pro prevenci HIV/AIDS a STD
Sídlo: U Nemocnice 148
Předsedkyně rady sdružení: Mgr. Lucie Černá
místopředsedkyně Bc. Kateřina Němečková
Sdružení má 6 zaměstnanců, z toho 2 domažlické. Poskytuje sociální služby.
(pro kroniku poskytla Mg. Lucie Černá)
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HC DOMAŽ
Domaţlice. HusovD

HC DOMAŽLICE – oddíl mládeže o. s.
Domaţlice, Husova 42

Hokejový oddíl mládeže začal fungovat počátkem roku
2009. Jeho činnost je zaměřená na sportovní výchovu mládeže (lední hokej).
Celkem už sdružení eviduje přes 70 dětí, které hrají v týmech podle svého věku
V první polovině roku se oddíl dětí připravoval na novou sezonu 20092010, všichni chlapci trénovali společně při jedné tréninkové jednotce, utkání
byla hrána jen přátelská a v malé míře.
Na podzim 2009 se naplno rozběhla sezona 2009-2010, ve které už musí
týmy trénovat 3x týdně, tak, aby vyrovnaly krok s ostatními družstvy v ČR.
Nejstarší družstvo, 4. třídy, navíc musí trénovat samostatně, protože svá utkání
hraje již na celém kluzišti. Družstva 1., 2. a 3. třídy hrají tak zvaný minihokej
ve třetině kluziště. Všechny týmy již hrají krajskou ligu Plzeňského a
Karlovarského kraje.
Svůj provoz, jako pořízení zápasových dresů, tréninkových dresů,
pomůcek a kurz trenérů pro licenci C, musel oddíl zabezpečit z vlastních zdrojů.
Trenérská činnost je prováděna bez nároku na odměnu. Plánované tréninky
jsou dělány co nejekonomičtěji, družstva podle možností trénují společně.
Hledání sponzorů pro oddíl komplikuje fakt, že případní sponzoři
požadují umístění své prezentace na zimním stadionu, kde pro podobné
prezentace ale není prostor. Sponzoři, uvedení na stěnách a mantinelech,
sponzorují provoz zimního stadionu a ne přímo oddíl mládeže.
Oddíl disponuje dvanácti kvalifikovanými trenéry. Týmy jsou rozděleny:
1. a 2. třída, 3. třída, 4. třída a mladší žáci. Každý z týmů hraje soutěž
organizovanou svazem ledního hokeje.
Oddíl pořádal první turnaj mladých nadějí o pohár pojišťovny Generali.
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I přes příspěvek od města Domažlice (cca 500 tis. Kč) je finanční situace
oddílu velmi těžká. Jen za užívání ledové plochy v roce 2010 zaplatí cca. 700 tis.
Kč, dále 30 tis. za užívání skladů na výstroj a dalších 200 tis. Kč za hokejové
vybavení a dopravu na utkání.
Prezentaci sponzorů vyřešil oddíl vyvěšením vlastní reklamy na zimním
stadionu, za kterou ovšem také platí – 5 000 Kč ročně.
Bohužel jde také o jediný hokejový oddíl v západních Čechách, který
nemá sídlo přímo na zimním stadionu, a protože není v kompetenci oddílu
rozhodovat, jak jinde bývá zvykem, o obsazenosti ledové plochy, budou muset
některé děti v nové sezoně 2010-2011 trénovat od 19 hodiny večer.
(pro kroniku zpracoval Pavel Voldán)

VELOSPORT DOMAŽLICE o. s.
Předseda: Pavel Vlček
místopředseda: Ing. Pavel Beber
hospodář: Petr Šindelář
Předmět činnosti: cyklistika
Počet domažlických členů: 34
V tomto roce pořádalo občanské sdružení dvě velké akce:
V sobotu 9. května závod horských kol lesoparkem Škarman VELKÁ
CENA DOMAŽLIC MTB, zahrnutý do seriálu Plzeňské amatérské ligy a
Pošumavské ligy horských kol. Závodu se zúčastnilo 159 závodníků.
V neděli 13. září ČERCHOV 2009, cyklistický závod z Capartic po cestě
okolo Malinové hory na vrchol Čerchova. Na trať o délce 7,4 km vyjelo 45
závodníků
(pro kroniku zpracovala Ing. Martina Beberová)
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MÍLAŘI DOMAŽLICE, občanské sdružení
Předseda: Jiří Královec
Počet domažlických členů 31
Předmět činnosti: atletika se zaměřením na mládežnické kategorie
Za pozornost jistě stojí pořádání závodů HVĚZDNÉ HÁZENÍ NA
CHODSKU. V roce 2008 právě při této příležitosti město navštívily opravdové
„hvězdy“ světové atletiky: Jan Železný, trojnásobný olympijský vítěz, Barbora
Špotáková, čerstvá olympijská vítězka a Tomáš Dvořák, trojnásobný mistr světa
v desetiboji. Součástí závodu jsou akce pro mládež, a také pro diváky (hod
pivním sudem).
(pro kroniku zpracoval Jiří Královec)

SK BC WOLFS
Předseda: Jan Pachl
Celkový počet členů 90, z toho domažlických 65
Předmětem činnosti je provozování sportu – baseball.
(kronice poskytl Václav Vlček)

Atletic Club Domažlice
Občanské sdružení, zabývající se atletickou činností
Předseda klubu: Ing. Zdeněk Forster
sekretář klubu: Petr Konop, pokladník: Ing. Radek Bílý
členové představenstva: Ing. Petr Hatlman, Mgr. Jan Anderle, Tomáš Šlajs, Jiří
Beck
Úspěchy klubu:
-

družstvo mužů: 2. místo v 1. lize ČR, postup do kvalifikace o extraligu,
na mistrovství ČR v družstvech 13. místo v republice

-

družstvo mladších žáků: 1. místo v přeboru Plzeňského kraje
jednotlivci:
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-

Jiří Faist, 10. místo na Mistrovství Evropy Juniorů v běhu na 200 m,
bronzová medaile na halovém Mistrovství ČR na 200 m muži

-

Michal Jahn, 3. místo na Mistrovství ČR mužů v běhu na 60 m v hale
V tomto roce pořádal Atletic Club Mistrovství ČR v přespolním běhu

ve Kdyni a dalších 14 závodů na dráze i mimo dráhu.
(kronice poskytl Petr Konop)

HC HP Sršni Domažlice, občanské sdružení
Předseda Daniel Svatoš
vedení klubu: Zbyněk Liška, místopředseda, Michal Hana, trenér a kapitán
mužstva, MUDr. Zdeněk Bacík, lékař klubu, Petr Kalous, revizor, Pavel Kouřík,
webmasteer
Počet domažlických členů 15 a dalších 13 osob z okolních obcí
Předmětem činnosti sdružení jsou sportovní aktivity zaměřené na lední
hokej, trénink ledního hokeje a účast v soutěžích, zaměřených na lední hokej.
V roce 2009 začali členové klubu hrát Domažlickou neregistrovanou hokejovou
ligu, kde v současnosti obsazují 5. až 7. místo. Tuto soutěž hraje celkem deset
hokejových klubů.
Klubovými barvami jsou žlutá a černá. Znakem klubu je černý kruh se
žlutým lemem, v jehož středu je umístěn žlutý sršeň, držící v pravé horní
končetině hokejku a před ní je hokejový kotouč. Kolem sršně je nápis HC HP
Sršni Domažlice. Vlajka klubu je v poměru 2:3, rozdělena vodorovně na dvě
stejné poloviny, horní pruh je žlutý, spodní je černý.
Klub jako řádně registrovaný vznikl 18. 9. 2009, ale bez právního rámce
fungoval již od června 2008. Jeho členové se věnují pravidelně tréninku
v prostorách zimního stadionu, kde hrají i místní soutěž.
Jedná se o ryze amatérský hokejový klub, sdružující zájemce o lední
hokej různého věku i profesí – studenty, zaměstnance, živnostníky.
(pro kroniku zpracoval Daniel Svatoš)
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VII. PRŮMYSL – OBCHOD
Údaje týkající se průmyslu a obchodu v našem městě viz jednotlivé
měsíce KALENDÁRIA

101

102

Kalendárium
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Leden
ČTYŘIKRÁT NOVÝ ROK
Novoroční setkání na Vavřinečku
Na 36. novoroční setkání na Vavřinečku vyrazilo hned po silvestrovské
půlnoci 68 osob. Mimo hezkých zážitků z nočního výšlapu na Veselou horu si
z cíle svého putování odnášeli na památku i pěknou novoročenku.

Novoroční výstup na Čerchov
11. ročník turistického Novoročního výstupu na Čerchov odstartoval
v první den roku v 10 hodin ráno z Capartic. Zúčastnilo se jej na 250 osob.
V průběhu akce proběhla novoroční sbírka, tak zvaný Novoroční čtyřlístek. Ve
prospěch handicapovaných turistů na výstavbu stezky pro vozíčkáře věnovalo
136 dárců 4 040 korun. Setkání se mimo jiné zúčastnili starosta Domažlic Ing.
Miroslav Mach, starosta Klenčí pod Čerchovem Karel Smutný, ředitel
Domažlických městských lesů Ing. Jan Benda, z německé strany pak starosta
Waldmünchenu Franz Löffler, doprovázený jako už loni panem Franzem
Priflingem v historickém kroji waldmünchenského ponocného.

Novoroční turistická vycházka
Třetí turistickou akcí 1. ledna roku 2009 byla odpolední Novoroční
vycházka na Díly s účastí 15 turistů.
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Všechny tři akce organizoval domažlický KČT.

Novoroční ohňostroj
sledovaly na Nový rok v 18 hodin na domažlickém náměstí stovky nadšených
diváků. Ohňostroj každoročně zajišťuje a financuje město Domažlice.

Tříkrálové koledování
začalo v sobotu 3. ledna. Dvacet šest skupinek koledníků, celkem 78 dětí, prošlo
nejprve v průvodu domažlickým náměstím od kláštera k arciděkanskému
kostelu. Za chlapcem, který nesl symbol tří králů, kometu, šly malé děti,
oblečené jak ovečky, pěvecký sbor Jitky Mentové, selka s darem pro Ježíška a
velbloud, následovaný už skupinkami tří králů. Zahájení Tříkrálové sbírky se
zúčastnili plzeňský biskup Msgre František Radkovský a starosta města
Ing. Miroslav Mach.

Prozatímní divadlo loutek
V neděli 4. ledna ve 14 a v 16.30 hodin sehrál domažlický obnovený
loutkoherecký soubor loutkové představení pohádky O ŠÍPKOVÉ RŮŽENCE. Po
dlouhém hledání vhodných prostor našlo loutkové divadlo alespoň prozatímní
zázemí v 1. patře budovy městského kulturního střediska. Sálek pro 60 diváků
vznikl propojením tak zvané „kurzovny“ se sousedními kancelářskými
prostorami. Premiéru měli loutkoherci v polovině prosince loňského roku.
Svému divadlu dali, prý také prozatímní, název Prozatímní loutkoherecký
soubor.
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Výstava v Galerii bratří Špillarů
Galerie bratří Špillarů zahájila letošní sezónu výstavou fotografií Heinze
E. Feuchtingera V PŘÍRODĚ. Vernisáž se konala 6. ledna v 17 hodin, úvodní slovo
přednesl vedoucí galerie Václav Sika.

Zemřel Stanislav Tomala
Ve čtvrtek 8. ledna zemřel muzikant Stanislav Tomala, současný kapelník
muziky

Chodovanka.

Stanislav

Tomala,

absolvent

ostravské

vojenské

konzervatoře – houslista, se narodil 12. 11. 1936 v polské Kamenici. Do
Domažlic přišel na konci padesátých let na základní vojenskou službu jako
vojenský hudebník. A už tady zůstal. Po skončení vojny začal učit v tehdejší
„Lidušce“ (Lidová škola umění) a po odchodu jejího ředitele Jaromíra Jindřicha
na odpočinek nastoupil 1. září 1964 na jeho místo. Školu vedl plné čtvrtstoletí až
do roku 1990. Po listopadu 1989 vyučoval houslovou hru rovněž ve Furthu i/W.
Byl jedním z prvních členů Konrádyho dudácké muziky, hrál postupně i
v několika zdejších kapelách.

Boulderování - III. ročník závodu
Boulderování je sportovní horolezecká disciplína - lezení na umělé stěně.
Tento sport je oblíben především u mladých lidí.
Domažlický horolezecký oddíl vznikl v roce 2005. Sídlí v budově bývalé
tak zvané druhé vodárny u cyklostezky Domažlice-Havlovice. V současnosti je
vedoucím oddílu Petr Marek. Jeho členové si z vlastních a sponzorských
prostředků postavili ve vodárně boulderingovou stěnu. Stěna je vysoká 2,75 m,
není jištěná, padá se do měkkého. K lezení je zapotřebí měkká gumová obuv.
Provoz ve vodárně si zabezpečují členové oddílu sami, v průměru třikrát do
týdne, o akcích a pravidelných „trénincích“ informují na svých internetových
stránkách www.ho.domazlice.cz.
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V sobotu 10. ledna uspořádal horolezecký oddíl Domažlice již druhé
BOULDEROVÁNÍ NA VODÁRNĚ Těchto horolezeckých závodů se zúčastnilo 20
závodníků z domácího oddílu a z blízkého okolí Domažlic, kteří se utkali
v kategoriích děti, junioři a dospělí. Po ukončení závodů shlédli ještě přítomní
zajímavou presentaci „Protinožci, klokani, … aneb trochu o Australii“, kterou
připravili Jaromír Tippl a Martin Vacík (oba v Austrálii několik měsíců žili).

Přednáška o Kampánii
Ve středu 21. ledna se v Galerii bratří Špillarů uskutečnila přednáška Kraj
Kampánie očima Josefa Nejdla.

Turnaj minižáků v ledním hokeji
V sobotu 24. ledna se na Zimním stadiónu v Domažlicích konal pod
záštitou starosty města Ing. Miroslava Macha turnaj minižáků v ledním hokeji
DOMAŽLICKÉ HVĚZDIČKY

Zvyšuje se nájemné
Od ledna tohoto roku se opět zvyšuje regulované nájemné, vesměs o stovky
korun měsíčně. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) zveřejnilo k lednu přehled
regulovaného nájemného za rok 2008 a jeho předpokládané zvýšení v roce 2009
ve všech okresních městech v republice. Naše město je na žebříčku sedmdesáti
dvou měst ve druhé, nižší, polovině růstu nájmů. Kalkulačka MMR vzala jako
podklad pro svoje výpočty byt s regulovaným nájmem o rozloze 68 m2.
V Domažlicích činilo měsíční regulované nájemné v bytě této velikosti v roce
2008 1632 Kč. V roce 2009 se předpokládá nárůst na 2063 Kč, tedy o 26,4 %.
Vezmeme-li v úvahu, že v nájemních bytech bydlí celá řada lidí s nižšími příjmy,
kterým patrně letos příjmy příliš neporostou, či důchodci, kteří mají letos
důchody zmrazené, není pro ně růst nájmů zrovna povzbudivá vyhlídka. Tím ale
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zvyšování nájmů nekončí. Podle předpokladu MMR by regulovaný nájem
v příštím roce (2010) měl vzrůst proti letošnímu roku o dalších 35 % a dále
pokračovat, až se regulované nájemné vyrovná nájmu tržnímu. Podle údajů
MMR je nyní regulovaný nájem zhruba na polovině nájmu tržního, kterému by
se časem měl vyrovnat. Podle některých propočtů by výhledově náklady na
bydlení (čistý deregulovaný nájem + teplo+ světlo) mohly do roku 2012
dostoupat minimálně na 8 000 až 10 000 Kč měsíčně. A to je při českých platech
a důchodech už opravdu jen těžko představitelné.

Bratrské dílo a evangelický odboj v Domažlicích v létech 1939 - 1940
10. ledna tohoto roku uplynulo sedmdesát let od chvíle, kdy při
domažlickém sboru Českobratrské církve evangelické vzniklo Bratrské dílo,
původně pracovní souručenství, posléze buňka protinacistického odboje (či jak
se tehdy říkalo mafie), první v našem městě. Dnešní Domažličané o této kapitole
historie svého města ví jen pramálo. Není divu. Minulý režim podíl církví,
Junáků, Sokolů a podobných „nežádoucích“ skupin občanů na českém
protinacistickém odboji přecházel vesměs mlčením a po roce 1989 už pamětníků
válečných dob valem ubylo, a také byly jiné starosti. Přes to by ani tento příběh
ze života Domažlic neměl být zapomenut, ba naopak, zaslouží si, abychom na
něj s úctou k našim předkům vzpomínali.
Ten, kdo o Bratrském díle kdy něco slyšel, spojuje si je většinou s tak
zvanou „Smudkovou aférou“, tedy s útěkem Jana Smudka z Domažlic před
klatovským gestapem a s pro město neblahými následky tohoto útěku. Dokonce
i badatelé, zabývající se protinacistickým odbojem v našich končinách, pokud se
o Bratrském díle vůbec zmiňují, pak pouze v této souvislosti. I jen základní
studium pramenů a dochovaných svědectví pamětníků však ukazuje, že vše
nebylo tak jednoduché, jak by se na první pohled zdálo. Co to tedy bylo Bratrské
dílo a jak zasáhlo do života Domažlic?
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Postoupení československého pohraničí nacistickému Německu v září
1938 a následující dodatečný zábor Horního Chodska v listopadu téhož roku,
prosazený Hitlerem přes ustanovení mnichovské dohody, citelně zasáhly i
domažlické evangelíky. Ti ztratili naráz dvě třetiny své rozlehlé diaspory a s ní
třetinu svých členů. Zvlášť smutný byl pro sbor úplný zánik do té doby živé
kazatelské stanice v Horšovském Týně. I samy Domažlice zaznamenaly úbytek
členů. Někteří se odstěhovali do vnitrozemí, jiní tam byli služebně přeloženi.
Mezi těmi, kdo ze služebních důvodů museli sbor opustit, byl i člen jeho
staršovstva Karel Vojtěch. Ten byl v říjnu 1938 přeložen do Prahy, kam se
s rodinou, s manželkou a synem Ladislavem odstěhoval. Cenné posily se naopak
sboru dostalo v osobě JUDr. Antonína Žlábka, koncipisty berní správy, věrného
evangelíka, který se do Domažlic přistěhoval se svou ženou Martou po záboru
Sudet z Liberce.
7. schůze staršovstva sboru, konaná 2. listopadu 1938 konstatovala, že
po úderech, které sbor v poslední době zasáhly, je nutné vyzvat všechny jeho
členy k aktivní sborové práci. A té bylo více než dost, zejména v oblasti sociální.
Sbor materiálně, věcnými dary i finančně, podporoval uprchlíky ze
zabraného pohraničí. Úbytkem členů se však sám dostal do finančních nesnází a
proto hledal cestu, jak nepříznivou situaci řešit. Na další schůzi staršovstva,
která se sešla 6. prosince, přišel JUDr. Antonín Žlábek s návrhem stmelit členy
sboru v jejich volných chvílích pomocí dobrovolné práce pro sociální pomoc
potřebným. Sbor se měl stát podnikatelem a sám vydělávat nutné finanční
prostředky. Staršovstvo návrh schválilo 4. ledna 1939 a hned 10. ledna se
v Husově domě uskutečnila schůzka, při které vzniklo pracovní souručenství
Bratrské dílo, jež mělo, řečeno slovy zprávy o jeho působení z 5. dubna 1939,
„především pomoci sociálně slabým a vytvořiti sbor lidí, spojených skutečnou
bratrskou a sesterskou láskou podle slov Písma svatého: „Jedni druhých
břemena neste a tak plňte zákon Kristův“.“
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Bratrské dílo počítalo se zavedením domácího hračkářského průmyslu,
který dříve existoval v pohraničních oblastech Čech, postoupených Říši
(v Podkrušnohoří a jinde). Jeho členové se domnívali, že časem by mohli hračky
vyvážet i do sousedních zemí. Záborem zbytku republiky a vytvořením
protektorátu tyto naděje padly, a tak se původní širší záměr musel omezit pouze
na domácí trh. K Velikonocům 1939 připravilo Bratrské dílo „chodskou
pomlázku“ - malované kraslice, keramiku, dřevěné vyřezávané figurky
v chodských krojích. To vše pak prodávalo v Praze. Zájem Pražanů byl
mimořádně veliký. Díky tomu sbor zakrátko získal základní kapitál pro rozšíření
výroby.
Bylo jen pochopitelné, že se při společném díle hovořilo také o věcech,
které v té době zaměstnávaly mysl mnohých i v Domažlicích – o odporu proti
okupaci a okupantům. Tak se z kroužku lidí, spojených obětavou prací pro
druhé, postupně vytvářela odbojová buňka, která se brzy zapojila do
organizovaného odboje. Opět prostřednictvím JUDr. Žlábka, který zorganizoval
spojení s pražskými evangelíky, tajemníky YMCY Jaroslavem Šimsou a dr.
Jaroslavem Valentou (oba zahynuli v nacistických žalářích, Šimsa zemřel
v Dachau, Valenta byl popraven v Mathausenu). K evangelické buňce se o něco
později připojila odbojová skupina domažlických Junáků, 20 členů 3. oddílu
starších Junáků, vedeného Karlem Mathesem, kteří v den záboru zbytku
republiky, 15. 3. 1939, složili slib bojovat až do úplné porážky nacistického
Německa. Členem tohoto oddílu byl i Jan Smudek. Uvažovalo se také o zapojení
cvičenců Sokola a DTJ. Proto se v květnu 1939 uskutečnila v Husově domě
důvěrná informativní schůzka, které se mimo obou vedoucích evangelické
skupiny JUDr. Antonína Žlábka a faráře sboru ThDr. Miloše Biče zúčastnili
zástupce strany národně sociální Antonín Vorlíček a sociálně demokratické
Antonín Krčma. Prozatím ale zůstalo jen u tohoto prvního kontaktu. V Praze se
v té době uvažovalo o přípravě ozbrojeného povstání. Proto další kontakt,
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zprostředkovaný dr. Valentou, vedl logicky k odbojovým skupinám armádních
důstojníků. V Domažlicích byl armádní spojkou nadporučík Ota Bartošek.
Příležitost k osobnímu setkání s představiteli odbojového hnutí z Prahy a
z Plzně přinesla Vavřinecká pouť v srpnu 1939. Mezi desítkami tisíc jejích
návštěvníků přijeli z Prahy také Šimsa s Valentou, kteří Domažlické informovali
o dění v Praze a načrtli jim konkrétní úkoly: šířit ilegální tisk, bojovat proti
poraženectví, duchovně připravovat národ na odboj. A také – mít po ruce
zbraně, zajistit odboj finančně a získat alespoň dvě krátkovlnné vysílačky. Po
pouti se odbojová činnost v našem městě zintenzivnila. Jejím jádrem zůstali
evangelické rodiny členů Bratrského díla a Junáci s Karlem Mathesem. K nim se
připojili členové Národního hnutí pracující mládeže (NHPM), kteří si vzali na
starost šíření ilegálních tiskovin. JUDr. Žlábek s Karlem Mathesem obstarali
zbraně a munici. Jejich převozu se z domažlického sboru účastnil mimo Žlábka i
Karel Veselý, ukládali je Jan Procházka, Antonín Vít, rodina Míčova a jiní.
Nadporučík Bartošek předal Žlábkovi a Procházkovi pekelné stroje., kterých
mělo být použito k narušování dopravních spojů v Říši. Při uskladňování zbraní
se stal nenahraditelným pomocníkem odbojářů ředitel domažlické elektrárny
Václav Waldhegr. Umožnil jim schovat většinu zbraní a munice ve vodojemech
u svaté Anny. Vysílačku slíbil půjčit Karel Kitzbergr, úředník místní nemocnice.
Druhou stanici připravoval Jan Smudek.
Stejně jako nespali odbojáři, nespali ale ani okupanti. V lednu 1940
zasadilo gestapo celostátnímu odboji první úder. Zachytilo nitky na jeho
důstojnickou složku a zatýkalo v Praze, kde je v únoru zatčen i Jaroslav Šimsa, a
po celé zemi. 5. března zatkli domažlickou spojku Otu Bartoška. V Domažlicích
se v té době sešli tři vedoucí zdejšího odboje, Žlábek, Bič a Mathes. Tušili, že i
nad nimi se stahují mraky a slíbili si, že kdo z nich bude zatčen první, vezme vše
na sebe, aby chránil druhé. Mezitím přišlo gestapo na stopu pekelným strojům.
14. března zatýká JUDr. Žlábka, 16. března Jana Procházku. Junáci ze 3. oddílu
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Doubek, Farář, Konáš, Fišer a Ortman začali proto pod vedením Karla Mathese
o Květné neděli uklízet zbraně. 19. března v podvečer zhasl v Domažlicích
elektrický proud. Další v řadě obětí gestapa, Václav Waldheger, dal před
zatčením přednost dobrovolné smrti v trafostanici elektrárny. Obětoval život,
aby kryl druhé, jak při vstupu do odboje slíbil.
Po Wadhegerově smrti se dva zbývající vedoucí domažlického odboje
Mathes a Bič radili o dalším postupu. Oba byli nejdříve rozhodnuti uprchnout,
pak ale své rozhodnutí změnili. Bylo třeba chránit před perzekucí rodiny i
spolupracovníky. Další události dostaly rychlý spád. Ve středu 20. března přišlo
klatovské gestapo zatknout Jana Smudka. (Kvůli zbraním, tehdy ještě gestapáci
nevěděli nic o tom, že na Kladně zastřelil vrchního strážmistra Wilhelma
Kniesta. K tomu se přiznal jeho společník František Petr až 29. března při
výslechu na kladenském gestapu.) Smudkovi se podařilo prchnout, když předtím
postřelil gestapáka Neubauera. O dva dny později, přesně na velikonoční svátky
22. a 23. března, odvlekli nacisté 149 domažlických občanů jako „rukojmí za
Smudkův čin“. Všichni nakonec skončili v koncentračním táboře Flossenbürg.
Akce proti domažlickému odboji zatím pokračovala dál. Počátkem dubna
zatklo gestapo Karla Mathese. Ten ale v Praze při převozu k výslechu utekl
z vězeňského auta, šťastně se dostal za hranice a do osvobozené vlasti se vrátil
jako kapitán naší západní armády. V Domažlicích teď už zůstal na svobodě
pouze Miloš Bič. Ani ten ne nadlouho. 28. května je zatčen i on. V dubnu 1941 se
sice nakrátko z vězení vrátil, ale už 17. května putoval do žaláře znovu. Prošel
několik věznic, posléze skončil v koncentráku v Dachau, odkud ho osvobodil až
příchod americké armády.
Zatčením Miloše Biče a Karla Mathese činnost domažlické evangelické a
junácké odbojové buňky zanikla. Oba její vedoucí se sešli až po válce. Třetí,
Antonín Žlábek, chyběl. Spolu s Otou Bartoškem a Janem Procházkou byl
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popraven pro „velezrádnou činnost proti Říši“ 23. dubna 1943 ve věznici
v Berlíně-Plötzensee.
Tolik dobové prameny. Jak z nich lze vyvodit, evangelický a junácký
odboj v Domažlicích se zatýkáním rukojmích ve Smudkově aféře souvisel jen
velice okrajově. Abychom rozmotali spletité klubko příčin a následků z oné doby,
musíme se spíše ještě jednou vrátit do Domažlic let 1938 a 1939. Začalo to už
v září 1938 protesty proti posouvání vytyčených hranic při záboru Sudet, kdy se
nacisté snažili proniknout dále do území republiky, než stanovily dohody, přes
odpor města Domažlic k záboru Horního Chodska v listopadu 1938, cestu
domažlického starosty Matěje Rádla do Berlína, kde chtěl o Chodsku jednat
s vedoucími představiteli Hitlerovy Třetí říše a následující protestní pouť Chodů
do Prahy k vládě generála Syrového, až ke slavné Vavřinecké pouti 1939. Už
tehdy nacisté slibovali rebelujícímu městu pomstu, zvláště když Jan Masaryk
z Londýna hlásil, že Vavřinecká pouť se stala pro londýnský exil prvním signálem
o síle odporu proti okupaci doma. Nacistický list Volkischer Beobachter v této
souvislosti označil pouť jako nebezpečí pro Říši a volal po odplatě. Oleje do ohně
přilila ještě i nebojácná oslava 28. října 1939 v našem městě. Kdo četl pozorně
vzpomínky domažlického lékaře MUDr. Vladimíra Böhma na KZ Flossenbürg,
zveřejněné v knize Život za pravdu, všiml si možná drobné poznámky o tom, že
od vězňů, kteří se dostali v táborové kanceláři k příslušným spisům, se
Domažličané dozvěděli, že už 10 dní před Smudkovým výstřelem avizovalo
klatovské gestapo 150 lůžek. Zdá se tedy pravděpodobné, že nebýt Smudka,
bylo by si gestapo k pomstě na odbojných Domažlicích vymyslelo něco jiného.
Smudkův čin se mu ovšem stal vítanou záminkou. Možná by bylo gestapo
běsnilo ještě víc, kdyby vědělo o Smudkově činu v Kladně. To se však dozvědělo
až týden po domažlickém zatýkání, 29. března.
Pokud se osoby Jana Smudka týká, setkáváme se v poslední době
s výtkami, že Domažlice na „nepolapitelného Jana“ zapomněly a dostatečně ho
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neocenily. Lze chápat, že 149 domažlických rukojmích a jejich rodin dávalo a
snad i potud dává vinu za svoje útrapy právě jemu. Je také patrně pravdou, že
Smudkovo jednání při jeho útěku bylo přinejmenším lehkomyslné (vynikne to
zejména ve srovnání podobným útěkem Karla Mathese) a jeho vyjadřování a
činy těsně po válce poněkud zvláštní (viz článek Josefa Hofmana Život za
kamaráda v knize Život za pravdu, památník chodského hrdinství, Domažlice
1949, a také vzpomínky pamětníků). Cejch dobrodruha mu nevtiskli komunisté,
jak se nyní občas můžeme dočíst. Pro svoji zálibu v dobrodružstvích dostal už ve
skautském oddílu přezdívku „Indián“. Obecně známého hrdinu udělal z Jana
Smudka film sovětského režiséra Vladimíra Petrova „Nepolapitelný Jan“.
Předchozí režim Smudka určitě nemiloval, ale už vzhledem k citovanému filmu
přinejmenším toleroval, když se o Janu Smudkovi psalo. Dokladem jsou
například studie Vojtěcha Laštovky Nepolapitelný Jan a Smudkova dobrodružná
anabáze zveřejněné v létech 1980 a 1988 ve sborníku Minulostí západočeského
kraje a práce jiných autorů. Některé otazníky kolem Smudkova poválečného
konání, především rozpory v jeho tvrzeních a jeho podivné jednání s rodiči
Ladislava Vojtěcha, o kterém se v našem městě po léta mluvilo, zůstávají
nezodpovězené dodnes a mimo samotného Jana Smudka, který ale 17. 11. 1999
zemřel, je ani nikdo zodpovědět nemůže. (Ladislava Vojtěcha, syna bývalého
domažlického evangelického staršího, popravili nacisté za varování Smudka
před gestapem v Praze.) Proto výtky Domažlicím za chladný vztah k hrdinovi
nejsou tak zcela na místě.

Sestaveno z těchto pramenů a literatury:
Zápisy ze schůzí staršovstva ČCE v Domažlicích od 18. 3. 1934 do 21. 11. 1941.
Prof. ThDr. Miloš Bič: Odboj. Rkp.
Poznámky z besed prof. ThDr. Miloše Biče v Husově Domě v létech 1991 – 2001
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Poznámky z rozhovoru s Karlem Mathesem v roce 1967 na velvyslanectví Velké
Británie v Praze
Život za pravdu. Památník chodského hrdinství. Domažlice 1949.
ODVODY, Vladimír: KL Flossenbürg, tábor Domažlických. 1940 – 1945 – 1995.
Praha 1995.

Dostavba památníku na Baldově
Už několikrát se v posledních šedesáti létech jednalo o dostavbu
památníku vítězství husitů nad V. křižáckou výpravou v srpnu 1431 na Baldově.
Ve třicátých létech minulého století postavili naši předkové s velkou slávou
základy k předpokládanému monumentu. Dostavbu památníku znemožnila
válka. Po válce se čas od času hovořilo o tom, že by se památním měl dostavět.
Velkým bojovníkem za realizaci dostavby byl zesnulý dlouholetý ředitel
domažlického muzea, přejmenovaného později na Muzeum Chodska, pan Jiří
Hana. Zůstalo ale vždycky jen u plánů. Až nyní se zdá, že myšlence dostavět
památník se blýská na lepší časy. 10. ledna se v Domažlicích ustavila Společnost
pro památník bitvy u Domažlic. Její člen a hlavní iniciátor stavby, ředitel
pražského ateliéru Citadela, domažlický rodák Miloš Novotný, se spojil
s výtvarníkem Václavem Novákem z Unie výtvarných umělců. Ten navrhl dát
památníku tvar kalicha, který byl pro husitství a českou renesanci symbolem
rovnosti a snášenlivosti. Domažlické zastupitelstvo se na svém zasedání
s návrhem

seznámilo

v podobě

trojrozměrné

vizualizace

zpracované

domažlickým rodákem architektem Zdeňkem Lstibůrkem z Barrandovských
ateliérů a vyslovilo s ním souhlas. Stavbu podporují i členové pražského Sdružení
rodáků a přátel Chodska a Pošumaví – Psohlavci. Potřebné finanční prostředky
chce Sdružení získat využitím různých dotací, v úvahu přichází i veřejná sbírka.
Základním problémem je ale skutečnost, že pozemek, na kterém stojí základ
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památníku, není v majetku města a celý projekt bude záviset především na tom,
zda se městu podaří pozemek získat.

Muzeum Jindřicha Jindřicha se stěhuje
Patnáct učňů z domažlického středního odborného učiliště, klienti a
pracovníci meclovského domova charity, ale i přátelé domažlického muzea
pomáhají se stěhováním Muzea Jindřicha Jindřicha v Domažlicích. To se stěhuje
kvůli havarijnímu stavu domu do jedné z elektronicky chráněných budov
v bývalých tereziánských kasárnách v Kozinově ulici. Čtyři miliony na
rekonstrukci budovy muzea podle projektu architekta Václava Mastného jsou
připraveny v rozpočtu Muzea Chodska, jedenáct milionů má přidat kraj. Ten ale
podmiňuje svůj příspěvek převodem – prodejem domu do svého vlastnictví.
Rozumnější a patrně logičtější (z hlediska možnosti budoucí manipulace
s budovou muzea) návrh – i vzhledem ke znění závěti Mistra Jindřicha Jindřicha,
kterou odkazuje svoje sbírky městu – totiž, aby bylo sídlo Jindřichova muzea
převedeno do vlastnictví Muzea Chodska, neprošel.

Divadla a koncerty:
Pořadatel městské kulturní středisko ve velkém sále MKS v 19.30 hod.:
Úterý 13. ledna
PÓDIUM MLADÝCH TALENTŮ
Koncert mimo předplatné – pro předplatitele koncertní sezony 2009 – zdarma.
Pódium mladých talentů představuje domažlické veřejnosti mladé absolventy
zdejší základní umělecké školy, kteří se rozhodli pro profesionální studium
hudby na střední či vysoké škole. Koncert se podle představy pořadatelů bude
konat každoročně, vždy v lednu před oficiálním zahájením abonentního cyklu
Kruhu přátel hudby.
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Úterý 20. ledna
František Ferdinand Šamberk: BLÁZINEC V PRVNÍM POSCHODÍ
Divadelní představení v rámci předplatného v podání herců divadelní
společnosti Julie Jurištové.
Čtvrtek 22. ledna od 9 a 10.30 hodin
Jaroslav Uhlíř: HODINA ZPÍVÁNÍ – ZKOUŠENÍ
Dva hudební pořady pro základní a mateřské školy.
Pátek 23. ledna
Repríza pohádkové hry se zpěvy zejména pro dospělé
RŮŽENKA ŠÍPKOVÁ
v podání domažlického Ochotného divadelnického spolku KAREL.

Koncert v kostele
Pondělí 26. ledna v 19 hodin
Chór uralských kozáků
Galakonzert Choru Uralských Kozaků Andrej Scholuch (založeno: 1924)

Dětský karneval
V sobotu 31. ledna od 14 hodin uspořádalo městské kulturní středisko ve
spolupráci s Domem dětí a mládeže DOMINO ve svém velkém sále „Pirátský
karneval“, dětské odpoledne v pirátském stylu.
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ÚNOR
Nezaměstnanost
V České republice rychle vzrůstá nezaměstnanost. Prudký růst
nezaměstnanosti, který začal v loňském prosinci, se nezastavil ani v únoru.
Domažlický úřad práce zařadil v tomto měsíci nově do evidence 162 lidí bez
práce. Kvůli náporu nezaměstnaných musela být uvolněna zasedací místnost
úřadu a úřad musel zvýšit i počet pracovnic, které pomáhají žadatelům
o podporu v nezaměstnanosti vyplňovat potřebné formuláře. Nezaměstnanost
na území domažlického okresu překročila v únoru 6 %. Za její nárůst může
světová krize, která tím, že padají trhy, omezuje odbytové možnosti podniků, a
tím i výrobu. Podle údajů Českého statistického úřadu připadlo celorepublikově
v únoru na jedno místo 6,6 % uchazeče, což je nejvíce za poslední tři roky

10. přejezd z Gisbachu do Capatric
Město Domažlice a SK Sněhaři Domažlice ve spolupráci s Městem Furth
im Wald a SC Furth i. W. uspořádaly v neděli 1. února 2009 10. lyžařský
turistický přejezdz Gibachtu do Capartic

Úmrtí Jakuba Blackého
V úterý 3. února zemřel ve věku 93 let v klatovské nemocnici čestný
občan Domažlic Jakub Blacký. Když vloni v říjnu přebíral Jakub Blacký na
pražském hradě z rukou prezidenta Václava Klause Řád T. G. Masaryka, věru
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nikoho z těch, kdo mu přišli přát, nenapadlo, že se z této pocty bude těšit jen tak
krátkou dobu. V několika posledních létech žil Jakub Blacký v domě diecézní
charity v Klatovech. K poslednímu odpočinku se však vrátil do Domažlic, které,
ač nebyl zdejším rodákem, považoval vždy za svůj domov. Zádušní mši svatou za
zesnulého sloužil v sobotu 7. února od 9. hodiny v arciděkanském chrámu
plzeňský biskup Mons. František Radkovský. S čestným občanem města se při ní
rozloučil starosta Ing. Miroslav Mach. Jakub Blacký odpočívá na domažlickém
hřbitově spolu se svojí ženou Vlastou.

Malá cena Chodska v plavání
VI. ročníku Malé ceny Chodska v plavání, který pořádala TJ Jiskra
Domažlice v sobotu 14. února, se zúčastnilo na 150 závodníků z celé České
republiky. Čekalo na ně celkem 650 startů v osmnácti disciplínách. Domažličtí
závodníci získali hned několik vynikajících umístění. V hlavním závodě Malé
ceny, čtyřboji, obsadili domažličtí závodníci Martin Šimáček první a Kryštof
Schröpfer druhé místo. Martin Šimáček podal v závodě na 50 metrů volný
způsob nejlepší chlapecký výkon závodů a získal tak plyšového mědvěda.
Z děvčat byly nejúspěšnější Tereza Bozděchová, Karolína Holubová a Veronika
Němcová.

Rybářský bál
V sobotu 28. února se v městském kulturním středisku sešli rybáři a
jejich příznivci na Rybářském bále.

Divadla a koncerty:
Pořadatel městské kulturní středisko ve velkém sále MKS v 19.30 hod.:
Čtvrtek 19. února
Leonhard Huizinga: ESKYMÁK Z AMSTERODAMU aneb ŽÁDNÉ ZPRÁVY OD TÁTY
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Divadelní představení v rámci předplatného v podání herců agentury ABPROSPER Praha.
Pondělí 23. února
LENKA FILIPOVÁ - RECITÁL
Koncertní vystoupení stálice naší populární i klasické hudební scény Lenky
Filipové.
Úterý 24. února
I. abonentní koncert KPH
Jan Ostrý (flétna), Luděk Šabaka (klavír)

Klubová scéna
Pátek 27. února od 21 hodin
ELENA SONENSHINE & JOCOSE JAZZ
Koncert „první dámy“ českého jazzu. Zpěvačku doprovázeli Vladimír Strnad –
piano, Mirek Linka – kytara, Petr Dvorský – kontrabas a Branko Križek – bicí.

LOUTKOVÁ SCÉNA
1. a 8. února (neděle) vždy od 14. a 16. hodin v I. patře budovy městského
kulturního střediska sehráli domažličtí loutkáři loutkové představení
KAŠPÁRKOVA KOMEDIE S DRAKEM
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BŘEZEN
Kauza „Aleje“
Pokácet nebo nepokácet alej téměř 170 let starých kaštanů, vysazených
našimi předky kolem klášterní zdi? Spor o to se táhne už dva roky a rozděluje
městskou veřejnost na dva tábory. I v loňském kronikářském zápisu jsme se
o tomto sporu zmiňovali a dosud mu není konec. Pro ty čtenáře naší kroniky,
kteří už nebudou pamětníky, jen stručné zopakování nejdůležitějších faktů: při
bourání městských hradeb a západní, „Hořejší“ nebo také „Baborské“
(bavorské) brány, odkoupilo město Domažlice od kláštera augustiniánů část
jeho „velké“ klášterní zahrady (velké proto, že existovala ještě „malá“, rajská
klášterní zahrada). Klášterní zeď se posunula na místo, kde stojí dodnes. Na
prostranství před ní nechalo město v roce 1841 vysadit alej kaštanů. Kaštanová
alej se během let stala jedním ze symbolů Domažlic. Jako všechno na světě, i
stromy ovšem stárnou. A když se ke stáří přidá i nedostatek odborného ošetření,
nepříznivé klimatické podmínky (zplodiny, které přináší vysoká frekvence
motorových vozidel), zimní solení vozovek a chodníků, není se co divit, že
dřeviny napadají různé nemoci, kterým se už neubrání. Výsledkem je pak
postupné odumírání celých částí stromů, hniloba a jiné nemoci dřevin. To vše
napadlo i stromy v Alejích, některé více, některé méně, některé dokonce až
natolik, že v případě silnějšího větru mohou být nebezpečné pro chodce pod
nimi i pro sousední vozovku. Tak to alespoň tvrdí tři odborné posudky, které si
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rada města nechala vypracovat. Letos v lednu se proto rada definitivně
rozhodla staré stromy pokácet a na jejich místo vysadit kaštany (jírovce) nové,
asi osm let staré, druh jírovec červený, prý odolnější proti klíněnce. Kácet se má
začít ještě letos. Tolik usnesení rady. Proti němu se ale postavila Česká inspekce
životního prostředí, kterou k posouzení stavu stromů pozvali zelení. Ta
doporučila 7 kaštanů nechat stát a pouze je odborně ošetřit. Perspektivu života
stromů odhadla minimálně na dalších 20 let. Město se proti rozhodnutí inspekce
odvolalo, protože je ale musí až do výsledku odvolání respektovat, a protože se
blíží konec vegetačního klidu, začaly 31. března v Alejích práce na ošetření
stromů, určených inspekcí. Provedený řez ale podle starosty Ing. Miroslava
Macha byl pouze zabezpečující. To znamená, že stromy de facto odborně
ošetřeny nebyly. Nejvíce poškozené stromy dalo město skácet s výhledem
zmíněné výsadby nových. Tolik k současnému stavu „kauzy Aleje“. Na její
definitivní konec si patrně ještě nějaký čas počkáme.

Záchrana domažlické aleje je možná
Leták s tímto názvem vydala Základní organizace Strany zelených
v Domažlicích. Obsahem letáku je informace o znaleckém posudku, který
vypracovala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Agentura označila stromy
v Alejích čísly 1 – 14. Doporučuje: dřeviny 1 – 5 vykácet bez náhrady a na jejich
místa případně vysadit stín snášející keře. Stromy č. 6 – 14 doporučuje ponechat
a důkladně ošetřit s tím, že jírovce mají velmi dobrou regenerační schopnost.
Letáček zelených zároveň uvádí, kdo zachování jírovců v Alejích podporuje:
Česká inspekce životního prostředí v čele s ředitelkou Evou Tylovou, občanské
sdružení Domažlice a okolí, Základní organizace Domažlice a Krajská rada
Plzeňského kraje Strany zelených, poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR za Stranu zelených v čele s Kateřinou Jacques. Leták identického znění vydalo
i Občanské sdružení Domažlice a okolí.
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Nezaměstnanost po padesátce
Podle domažlického úřadu práce v obvodu jeho působnosti už od
prosince minulého roku roste rychle nezaměstnanost. Ztrátou práce jsou zvlášť
citelně ohroženy věkové kategorie nad padesát let. Pro zaměstnavatele jsou
většinou starší zaměstnanci „neperspektivní", a tak při propouštění přicházejí
na řadu první. A najít nové zaměstnání je v našich končinách, které včetně
Domažlic trpí chronickým nedostatkem pracovních příležitostí, velice těžké, a
zejména pro ženy téměř nemožné. Jde o sociálně citlivou problematiku, která se
týká plošně celé ČR. Podle údajů, zveřejněných úřadem vlády, bylo v září 2008
z celkového počtu nezaměstnaných lidí starších padesáti let 92 880. V prosinci
už to bylo 103 063 lidí a v únoru 118 939 lidí. Čísla sice známe, ale jak tento
problém řešit, to asi neví nikdo.

Výstava v Galerii bratří Špillarů
Ve čtvrtek 5. března v 17 hodin byla v Galerii bratří Špillarů vernisáž
výstavy obrazů SAM, JÁ A JINÁ LESTNÍ ZVĚŘ II. Výstavu uvedla Denisa Bytelová.

Live - diashow
Zajímavý večer zažili domažličtí milovníci cestování a exotiky ve středu
11. března v městském kulturním středisku. Měli možnost shlédnout
velkoplošnou

panoramatickou

live-diashow

Leoše

Šimánka

HAVAJSKÉ

OSTROVY. Leoš Šimánek pobýval na Havaji několikrát a ze svých pobytů vytěžil
bohatý fotografický materiál, kterým na sedmi diaprojektorech přiblížil havajské
souostroví návštěvníkům večera.

Přednáška Josefa Nejdla
Čtvrtá přednáška ředitele domažlického Muzea Chodska Mgr. Josefa
Nejdla z cyklu Cestování po Evropě zavedla tentokrát posluchače do severní
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Itálie. Konala se pod názvem ITÁLIE NEBO RAKOUSKO ve čtvrtek 12. března od
17 hodin v Galerii bratří Špillarů. Jejími pořadateli byly muzeum, galerie a
městská knihovna.

11. CHODSKÝ BÁL
Už 11. CHODSKÝ BÁL se konal v sobotu 14. března v městském kulturním
středisku. O program bálu, který bývá označován za druhou nejvýznamnější
folklórní akci ve městě, se postarali chodské soubory Haltravan z Klenčí,
Národopisný soubor Postřekov, Chodský soubor Mrákov, Domažlická dudácká
muzika, Študácká dudácká muzika při základní umělecké škole a sólisté
z chodských muzikantských rodin. Večerem provázel Josef Kuneš, k tanci hrála
dechová hudba HORALKA pod vedením Josefa Kubalíka. Vyvrcholením
programu byl jako každoročně půlnoční dudácký rej.

Koordinační dohoda
Město Domažlice, zastoupené starostou Ing. Miroslavem Machem a
zástupci Policie ČR, krajský ředitel plk. JUDr. Miloslav Maštera a vedoucí
územního odboru plk. JUDr. Miloslav Hora, podepsali v tomto měsíci
Koordinační dohodu mezi Městem Domažlice a Policií ČR. Dohoda podrobně
vymezuje vzájemný vztah města a policie a jejich povinnosti při dodržování
veřejného pořádku a ochraně majetku občanů.

Úspěšná internetová prezentace města
V 11. ročníku soutěže Zlatý erb, vyhlašované každoročně Plzeňským
krajem, získalo město Domažlice v kategorii Nejlepší elektronická služba I. a II.
místo za aplikace Přítomnost úředníků a Podpora stánkového prodeje při
Chodských slavnostech
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Co je moc, je příliš
V tomto měsíci se ve schránkách domažlických domácností objevil
drobný papírek vizitkového formátu. Aršík křídového papíru 3,5 x 6,5 cm nás
varuje, abychom se nedali „očipovat ještěry z pekel“, kteří nás chtějí zotročit.
Tohle poselství nám prý přináší Andělé Nebe, jejichž vesmírná loď Semjasina
připlula k zemi a jejíž posádka, andělé, nás chtějí varovat a zachránit, protože
nás milují a pomáhají nám. A tak prý pro svoji záchranu máme přijímat petici
„Nenecháme se očipovat!“. Na papírku je dokonce „fotografie“ andělské
vesmírné lodi, údajně z roku 1975. Podobnost s kresbami všelijakých létajících
talířů, jak se čas od času objevují v denním tisku, je patrně čistě náhodná.
Internetové stránky z 1. března tohoto roku, na které text poselství odkazuje,
jsou změtí barev, různě se kroutících křivek, nesouvislých výkřiků, tvrzení a
hesel, ve kterých se snad dokáže orientovat jen člověk s hodně bujnou fantasií
nebo pacient v pokročilém stadiu schizofrenie. Už jsme si zvykli, že se čas od
času i v našem městě objeví věrozvěstové různých podivných a podivuhodných
sekt a hnutí. Tohle už je ale opravdu příliš. I kdyby šlo o jakýsi zvrhlý druh
recese, lidská naivita a hloupost byla, jest a bude bez hranic a v dnešní
popletené době se patrně dokážou najít i tací lidé, kteří naletí na naprosto
nesmyslné fantasmagorie, splétající dohromady křesťanství, hinduismus,
božstva starého Egypta a kdo ví, co ještě a budou za každým druhým rohem a
ve všem hledat „ďábla s čipem“.

Divadla a koncerty:
Pořadatel městské kulturní středisko ve velkém sále MKS v 19.30 hod.:
Neděle 8. března
JARNÍ KONCERT ČERCHOVANU
Na programu Jarního koncertu Čerchovanu, který se uskutečnil v neděli 8.
března, byla tentokrát díla Zdeňka Lukáše, Normana Luboffa, Bohuslava
Martinů a Leoše Janáčka. Sólisty večera byli Petra Popelková – soprán, Pavla
Popelková – alt, Kamil Jindřich – baryton, Josef Kuneš – recitace. Doprovázeli
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Jaroslav Lucák a Bohdana Zavázalová – housle, Marie Wellnerová – viola,
Martina Morysková – klavír, Kamil Jindřich – bicí. Dirigent: Marek Vorlíček.
Pondělí 23. března
divadelní představení v rámci předplatného
SKVRNY NA SLUNCI
v podání herců agentury SOPHIA-ART.
Čtvrtek 26. března
II. abonentní koncert KPH
IRINA FOJTÍKOVÁ – KONDRATĚNKO – klavír
Koncert české klavíristky lotyšského původu.

Loutková scéna
V neděli 8. a 22. března od 14. a 16. hodin sehráli domažličtí loutkoherci další
čtyři představení pro nejmenší občánky města. Tentokráte pro ně nacvičili
klasickou pohádku PERNÍKOVÁ CHALOUPKA. Všechna představení byla
vyprodána dlouhou dobu před jejich konáním. Škoda, že Domažlice nemají pro
loutkové divadlo, o které je ve městě velký zájem, prostory pro větší počet
diváků než je současných 60 míst.

Klubová scéna
Pátek 13. března od 21 hodin
Turné Michala Pavlíčka 2009
SRDEČNÍ ZÁLEŽITOSTI.
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DUBEN
Oprava Husovy ulice
1. dubna začaly práce na celkové rekonstrukci Husovy ulice v úseku od
křižovatky pod bránou ke křižovatce u pomníku Svobody. Rozbitý asfalt nahradí
dlažební kostky, přibudou přechody pro chodce.

Mina v Zubřině
V rámci protipovodňových úprav kolem Zubřiny došlo koncem března
i na zborcený břeh pod a kolem mostu v Potocích, u tak zvané první vodárny.
Podemletý břeh, částečně už spadlý do vody, měli vyspravit a upevnit
kamennou podezdívkou dělníci horšovskotýnského Agrostavu. O diváky při své
práci nouzi neměli, na mostě se pravidelně zastavovali místní zahrádkáři, občas
cyklisté, projíždějící tudy na havlovickou cyklostezku, důchodci a maminky
s kočárky na svých procházkách. Zájem, především dětí, upoutal zejména malý
bagr, konstruovaný pro práci ve vodě, který se spokojeně pohyboval nahoru a
dolů uprostřed koryta Zubřiny. Ve čtvrtek 2. dubna však jeho obsluha i dělníci,
kteří břeh vykládali kamením, zažili menší šok. Bagřík totiž, jak odebíral hlínu ze
dna a břehů potoka, odkryl zcela nečekaný kovový předmět, který ze všeho
nejvíc připomínal minu. Na štěstí pro poněkud vyděšené dělníky projížděl kolem
na kole na svoji zahrádku pan František Meca, major ve výslužbě. Nalezený
předmět prohlédl a dělníky uklidnil – šlo opravdu o minu, dokonce
protitankovou, jenomže cvičnou, a tudíž neškodnou. V Domažlických „červených
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kasárnách“ byli opravdu i tankisté, hned nad potokem měli výcvikový prostor, a
tak nález cvičné munice ani příliš nepřekvapil.
(Vysvětlení k pojmu „červená kasárna“: V Domažlicích byly až do roku
1990 dvě velké posádky: armáda a pohraničníci. Proto tady také byla dvoje
kasárna. Pro jejich rozlišení se kasárnům armádním říkalo červená kasárna,
podle červených výložek vojáků, kasárna pohraniční stráže, měla přezdívku
zelená kasárna, podle zelených výložek.)

Hasiči po šesté zdolávali věž
Šestého ročníku výstupu dobrovolných hasičů na domažlickou věž
„v plné polní“, konaného v sobotu 4. dubna, se zúčastnilo celkem 68 závodníků,
v kategorii do 30 let 45 závodníků a nad 30 let 23 závodníků. Absolutním
vítězem závodu se stal Antonín Rendl z Horní Kamenice, který schody na 56 m
vysokou věž zdolal za 01:18,22 minut. Pořadatelem poněkud recesistického
soutěžení je Sdružení dobrovolných hasičů Domažlice.

Odemykání České studánky
Jako každoročně, i letos v dubnu uspořádali domažličtí turisté už
17. odemykání podčerchovské České studánky. Studánku a její okolí vzorně
upravily městské lesy. Odemykání, konaného v sobotu 4. dubna, se zúčastnilo
na 450 lidí, o kulturní program se už tradičně postaral klenečský mužský sbor
Haltravan. A jak bývá také zvykem, studánku odemkli starostové partnerských
měst – domažlický Ing. Miroslav Mach a furthský Johannes Müller. Závěr akce
proběhl v Chodově. Manželé Krejsovi na něj připravili sbírku, která vynesla 1 262
Kč, určených pro Čerchov. K dobré náladě chodovského závěru „setkání u
studánky“ přispěly i vynikající chodské koláče paní Navrátilové z Domažlic.
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Přednáška profesora Viktory
Ve čtvrtek 16. dubna od 17. hodiny přednášel v Galerii bratří Špillarů
profesor plzeňské university Viktor Viktora na téma Vůdčí osobnosti českého
národního obrození III.

Dvě výstavy v muzeu
V pátek 10. dubna v 17 hodin měla ve výstavních sálech Muzea Chodska
vernisáž výstava LIDOVÁ ARCHITEKTURA – STAVITEL VÁCLAV KOHOUT. Stavitel
Kohout zachytil na svých kresbách a zdokumentoval v pláncích jednotlivých
domů na dva tisíce staveb lidové architektury z celého Chodska. Tento svůj
rozsáhlý archiv odkázal domažlickému muzeu. Unikátní Kohoutova sbírka je
nesmírně cenná především pro to, že na Chodsku se stavby lidové architektury,
až na čtyři – pět výjimek, vůbec nedochovaly.
Ve druhé výstavní místnosti muzea mohli návštěvníci shlédnout výstavu
k 850. výročí korunovace Vladislava II. českým králem

Návštěva Jiřího Pospíšila
V pátek 17. dubna zavítal do našeho města v doprovodu poslance
Vilímce ministr spravedlnosti v demisi Jiří Pospíšil.

Módní přehlídka
Ve středu 22. dubna se od 19.30 hodin konala ve velkém sále městského
kulturního střediska Módní přehlídka agentury DS MODELS „JARNÍ MÓDNÍ
KOKTEJL II.“ Na přehlídce se představily finalistky IV. ročníku soutěže Dívka
Šumavy.
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Výstava v Galerii bratří Špillarů
Koncem dubna a v květnu vystavoval v Galerii bratří Špillarů historik
umění a malíř Petr Jindra. Výstavu MATRICE - MEZI PŘÍRODOU A PRACOVNÍM
STOLEM uvedl ve středu 22. dubna v 17 hodin Mgr. Roman Musil, ředitel
Západočeské galerie v Plzni.

Taneční akademie
Pátek 24. dubna byl v městském kulturním středisku věnován tanci.
Dance team Venduly Brettschneiderové-Hruškové při Základní umělecké škole
Domažlice se představil hned čtyřmi vystoupeními: od 9. a 11. hodin dopoledne
to byla vystoupení pro žáky základních škol, od 15.30 a 17.30 hodin následovala
představení pro veřejnost. Na programu byly: Hip hop dance, Jazz dance, Show
dance, Street dance, břišní tance a balet. Jen škoda, že všechny ty různé tance
nemají český ekvivalent názvu. Totiž – ony ho mají, ale anglicky to zní
vznešeněji.

Stavební povolení na Kaufland je neplatné
Krajský soud v Plzni dne 29. dubna ve věci odvolání Občanského sdružení
TUSTA Domažlice proti vydání stavebního povolení na stavbu OD Kaufland
v prostoru bývalého pivovaru mezi ulicemi Komenského a Pivovarskou
pravomocně rozhodl o neplatnosti vydaného stavebního povolení, které bylo
podle soudu vydáno v rozporu se zákonem. Tusta tedy svůj boj vyhrála, krajský
soud jí dal za pravdu, jenomže… Jenomže Kaufland, který je tedy vlastně černou
stavbou, už stojí, prodává a pomyšlení na to, že by se tato stavba zbourala, jak
se u černých staveb stává, patří zajisté do oblasti sci – fi. Mnozí občané města
se ale ptají, kdo je za stavební povolení, vydané v rozporu s památkovým a
stavebním zákonem a dalšími předpisy, odpovědný. Odpověď, že za všechno

131

může jen pracovník stavebního úřadu pan Zelenka, který povolení vydal, je asi
trochu nedostatečná.

Stavění májky
Jako každoročně i letos se ve čtvrtek 30. dubna vpodvečer uskutečnila na
náměstí u kašny slavnost stavění májky. V 17 hodin začalo zdobení, při kterém
nejmenší diváci, děti, ozdobili májku pentlemi. V 18 hodin pak hasiči májku,
vysokou 25 metrů, vztyčili. Slavnost doprovázela hudbou skupina Combo ze
zdejší základní umělecké školy, řízená Václavem Cibulkou.

UFO nad Domažlicemi
Tak už i k nám dorazili „ufoni“. UFO, Unidentified Flying Object, česky
řečeno neidentifikovatelné létající předměty, se pravidelně objevují tu tam, tu
onde na mnoha různých místech světa. A k těm se koncem dubna připojily i
Domažlice. Někdy po 22 hodině večer přeletěly nad městem 4 silně oranžově
zářící objekty. Podivný jev vidělo nezávisle na sobě několik lidí, někteří svá
pozorování předali tisku. To, že se občas nad městem něco takového objeví, ví
řada lidí, zejména nás, „pejskařů“, kdo pozdě večer vyvádíme své chlupaté
miláčky. Sama jsem oranžové světlo, tancující po obloze, zaznamenala
několikrát, nikdy mne ale nenapadlo, že jde o něco nepřirozeného, spíše jsem je
přičítala světelnému odrazu, laseru či tak nějak. Ovšem v dubnu pozorovali lidé
nad městem ne jeden osamělý objekt, ale hned čtyři a navíc manévrující.
Vysvětlení se vyrojilo několik – lampiony, lasery, odrazy reflektorů. Pozorovatelé
ale popírají, že by o něco podobného mohlo jít, protože konání pozorovaných
objektů jim připadalo jako koordinované, především proto, že objekty udržovaly
při všech manévrech stále zhruba stejnou vzdálenost. Takže, kdo ví, co to
vlastně nad městem létalo. Že by ale zrovna Domažlice byly pro UFOny
zajímavé, je asi přece jen trochu přitažené za vlasy. Ovšem pro jakousi

132

podivnost hovoří fakt, že na různých místech České republiky zaznamenali lidé
v rozmezí několika dní obdobné objekty, a někteří je dokonce i natočili na
mobilní telefony nebo videokamery.

Divadla a koncerty:
Pořadatel městské kulturní středisko ve velkém sále MKS v 19.30 hod.:
čtvrtek 2. dubna
III. abonentní koncert KPH
GABRIELA DEMETEROVÁ housle, EVA BUBLOVÁ varhanní pozitiv
středa 8. dubna
divadelní představení mimo předplatné
Divadlo Járy Cimrmana: ČESKÉ NEBE
pondělí 20. dubna
divadelní představení mimo předplatné
představení pražské VIOLY
Alessandro Baricco: NOVECENTO (MAGISKÉ PIÁNO)
neděle 25. dubna
HOUSLOVÝ A KLAVÍRNÍ RECITÁL
ADÉLA DONOVALOVÁ – klavír, JAKUB JUNEK – housle

Koncert v kostele
V novém sborovém domě evangelíků zazněl v sobotu 18. dubna koncert
renesanční duchovní hudby v podání plzeňského evangelického souboru
DE PROFUNDIS.

Loutková scéna
V neděli 19. dubna sehráli loutkáři pro svoje malé publikum od 14. a od
16. hodin pohádku PERNÍKOVÁ CHALOUPKA. Zájem o loutkové divadlo je stále
neobvykle veliký, také tentokrát bylo vyprodáno dávno před dnem představení.
I. sezóna Loutkového divadla Domažlice tímto představením skončila.
Loutkoherci při ní sehráli celkem 16 představení. Na přípravě a provozu
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loutkového divadla se podílelo 17 ochotníků. II. sezóna loutkového divadla
začne na podzim.

Klubová scéna
18. dubna ve 21 hodin
LACO DECZI & CELULA NEW YORK
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KVĚTEN
Májová vycházka rodičů s dětmi
Májové vycházky rodičů s dětmi, konané 1. května odpoledne, se
zúčastnilo 148 osob, z toho 72 dětí. Trasa byla dlouhá 4 kilometry, během cesty
děti plnily sportovní disciplíny. Akci pořádal Klub českých turistů Domažlice,
v organizaci mu pomáhaly Junák a Dům dětí a mládeže DOMINO.

Oslavy osvobození
Uskutečnily se v úterý 5. května. Dopoledne se jako obvykle konaly pietní
akty v 10 hodin u Hrobu V Dáli na hlavním domažlickém hřbitově, v 10.30 hodin
u památníku obětem holocaustu na židovském hřbitově, v 11 hodin u pomníku,
věnovaného obětem nacismu z Domažlic a Chodska na Chodském náměstí. Od
12.15 hodin pak oslavy pokračovaly na náměstí u radnice. Až do 13. hodiny
vyhrával dechový orchestr místní základní umělecké školy. Ve 13 hodin položili
v oficiální části programu představitelé města a hosté - druhý tajemník
velvyslanectví USA v ČR Kenneth Mayer, poslanec Parlamentu ČR Vladislav
Vilímec a krajský radní Petr Smutný - věnce a květiny k pamětní desce americké
armády na radnici. Následovalo vystoupení pěveckého sboru, Študácké dudácké
a Chasnické muziky a tanečního oddělení Základní umělecké školy Domažlice,
skupiny K.T.O. a celý odpolední program na domažlickém náměstí ukončila v 17
hodin dechovka Vrchovanka. Na náměstí dorazili během oslav i příznivci
vojenské historie v historických amerických jeepech. Pořadateli oslav byly Město
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Domažlice, Městské kulturní středisko Domažlice a Základní umělecká škola
Domažlice.

Hasiči slavili svůj svátek
V sobotu 2. května oslavili svátek svého světce, sv. Floriana, domažličtí
hasiči. Slavnost jako obvykle zahájil průvod hasičů od Všech Svatých na náměstí,
následovala mše v arciděkanském kostele a po ní zábava v městském kulturním
středisku.

Nový železniční koridor
V úterý 5. května byl v Plzni představen právě dokončený projekt
elektrifikace železniční tratě Plzeň – Furth im Wald a přeměna dosud
jednokolejné trati na dvoukolejnou. Změna se výrazně dotkne i našeho města.
Projekt předpokládá, že druhá kolej povede z Domažlic do Furthu souběžně
s kolejí současnou. Zvýšená frekvence vlaků přinese samozřejmě také zvýšení
hlučnosti, a protože trať vede Domažlicemi z hlavního nádraží až na zastávku
v těsné blízkosti obytných domů, zahrnuli projektanti do projektu i vybudování
protihlukových stěn. Domažlická část projektu, propojení Domažlice – Furth im
Wald, by se měla začít stavět v roce 2014 a celá stavba by měla skončit o dva
roky později.

Vítání ptačího zpěvu
Novou „ptačí sezónu“ uvítali letos milovníci opeřenců a jejich zpěvu
v neděli 3. května v 5.30 hodin v Hanově parku. Pořadateli akce, jejímž cílem je
obeznámit veřejnost se světem ptáků, s jejich životem a zvláště pak zpěvem,
byly Česká ornitologická společnost a odbor životního prostředí Městského
úřadu Domažlice. Ptákem roku, se kterým se účastníci vítání mohli seznámit
podrobněji, je letos skorec vodní.
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Jarní koncert ZUŠ
Jarní koncert Základní umělecké školy Domažlice, který se konal
v pondělí 4. května od 17.30 hodin ve velkém sále městského kulturního
střediska, přinesl návštěvníkům novinku – premiéru Opery o komínku zedníky
laškovně nakřivo postaveném od barokního hudebníka a skladatele Karla Loose
z Tuchoměřic. Ve hře vystoupili žáci pěvecké třídy Kamila Jindřicha a Pěvecký
sbor ZUŠ Domažlice. Klavírní doprovod Václav Cibulka, hudební nastudování:
Václav Cibulka a Kamil Jindřich, výtvarník: Igor Šlechta, scénář a režie: Kamil
Jindřich a Josef Kuneš.

Celostátní setkání Kruhů přátel hudby
V pátek a v sobotu 15. a 16. května se v Domažlicích uskutečnilo
celostátní setkání Kruhů přátel hudby. Účastnilo se jej na 70 členů Kruhů z celé
republiky. Akci zaštítily ministerstvo kultury a Nadace Český hudební fond.
Zahájil ji předseda rady KPH, známý český klavírní virtuos Ivan Klánský.
Domažličtí pořadatelé (městské kulturní středisko) sklidili zaslouženou chválu za
organizaci i vlastní program setkání. Podle jeho účastníků mají Domažlice mezi
všemi dosavadními organizátory setkání jednoznačné prvenství, jak co do
organizace, tak co do vlastního programu.

Seminář o lidové architektuře
Muzeum Chodska a Nakladatelství Českého lesa uspořádaly v pátek
15. května v 16 hodin ve tvrzi majitele nakladatelství pana Zdeňka Procházky
ve Lštění seminář Lidová architektura na Domažlicku. Hlavní příspěvek přednesl
PhDr. Lubomír Procházka CSc. Seminář navázal na výstavu LIDOVÁ
ARCHITEKTURA - STAVITEL VÁCLAV KOHOUT instalovanou v prostorách
Chodského hradu.
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Na Bábě se začne stavět
Městský zpravodaj přinesl ve svém květnovém čísle dva rozsáhlé články
z pera Ing. arch. Ladislava Schejbala o nové domažlické čtvrti rodinných domků,
vyprojektované v západní části Domažlic, za bývalým areálem domažlických
kasáren, v prostoru, který má pomístní název „Na Bábě“. (Poznámka
kronikářky: Staří Domažličané ovšem tomuto místu říkali Baba nebo také Na
Babě. Původně šlo o název kopce a jeho okolí severozápadně od města. Na
Chodsku je pod názvem „baba“ známo hned několik podobných kopců.) Mají
zde vzniknout tři obytné ulice s převážně řadovými rodinnými domy. Autorem
návrhu je architektonický atelier SAH (Ing. arch. Ladislav Schejbal) a projektová
kancelář AW Projekt (Ing. Zbyněk Wolf). V článku „Proč řadové domy“ autor
popisuje výhody tohoto řešení. Patrně má pravdu, že z hlediska bydlení je tato
varianta nejpraktičtější. Jedna chyba se do jeho zdůvodnění ale přece jen
vloudila. Píše totiž, že řadový dům má v našem městě i svoje historické
opodstatnění, neboť v historickém jádru města „půdorysná stopa domu cca 7,5
x 15 m odpovídá půdorysu zdejších domů umístěných na úzkých a hlubokých
parcelách původního románsko-gotického založení“. Město Domažlice, nikoli
osada stejného jména, která stála v prostoru U Svatých, bylo ovšem vysazeno
na zeleném drnu v období rané gotiky (trvala zhruba od 30. let 13. století do
počátku 14. století). Teprve v tomto období se v našich zemích objevují města,
jak je známe dnes. Charakteristickým rysem těchto prvních měst jsou domovní
bloky, které se dělily na úzké dlouhé parcely. Přední část těchto parcel vyplnily
řadové měšťanské domy (někde, jako v Domažlicích, s podloubím), ve kterých
bydlel majitel s rodinou, v zadní části byla hospodářská stavení, případně i
menší zahrada. Tedy přesně takové půdorysy parcel, jaké se v historickém jádru
Domažlic dochovaly prakticky podnes. Tohle všechno najde zájemce snad
v každé učebnici stavebních slohů. Hovořit v souvislosti s městskou zástavbou o
„románsko – gotickém založení“ je tedy poněkud čtenáře matoucí. Snad se dá
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o takovém spojení mluvit u některých kostelů (v Domažlicích by to mohl být
v 18. století zaniklý svatý Jakub, který vznikl v prostoru U Svatých snad už
v otonském, předrománském slohu a byl přestavován do románské a později do
gotické podoby), rozhodně ale ne u půdorysného řešení měst, založených ve 13.
století.

Obchvat Domažlic
Mluví se o něm léta a stále nic. A Domažlice se mezitím čím dál tím víc
dusí smogem z projíždějících aut. Zejména koncentrace oxidu dusíku v době
inverze vysoce překračují povolené limity, jak prokázala opakovaná měření.
Podle starosty města Ing. Macha je jižní obchvat Domažlic, zakreslený
v územním plánu města, ekonomicky neprůchodný, proto se podařilo najít
severní variantu (první návrh severní varianty obchvatu existoval podle
dochovaných dokladů už v šedesátých létech – poznámka kronikářky). Město
vstoupilo do jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic, kde proběhlo výběrové řízení
na zhotovitele studie proveditelnosti a projektové práce už probíhají. Musíme
věřit, že nezůstane jen u nich.

Bleší trh v Domažlicích
Tak došlo i na ty „blešáky“. I ten už v Domažlicích máme. Tak proslulý
jako třeba pařížský ten domažlický určitě nebude, ale kdo ví, možná se uchytí, a
když nic jiného, bude to alespoň příležitost pro sběratele všeho možného
haraburdí rozšířit své sbírky a pro lid obecný zvědavý zajímavé pokoukání. První
letošní „bleší trh“ se konal v sobotu 16. května od 8 do 12 hodin ve venkovním
sportovním areálu Základní školy Msgre B. Staška.
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Žádost o pomoc
Na starostu města Ing. Miroslava Macha se obrátil s prosbou o pomoc
při získávání materiálů pro publikaci o roku 1938 a okupaci na Plzeňsku
zástupce Klubu českého pohraničí a Kruhu občanů, vyhnaných v roce 1938
z pohraničí. S publikacemi tohoto druhu se, jak se zdá, letos tak říkajíc „roztrhl
pytel“. Patrně to souvisí s výročím 65 let od konce války, které si připomeneme
příští rok. Město žadatelům doporučilo, obrátit se se svojí žádostí na příslušná
odborná pracoviště – muzea, knihovny, státní oblastní archiv. Zároveň jim
poskytlo některé informační materiály o Domažlicích, které vyšly v posledních
létech.

Schůzka ČSSD - SPD
U příležitosti 5. výročí vstupu ČR do EU se 27. května v Domažlicích sešel
předseda sociálně demokratické frakce (SPD) v Bavorském sněmu Franz Maget
s českými politiky. Setkání se zúčastnili zástupci ČSSD v čele s Jiřím Paroubkem.

Další přednáška Mgr. Nejdla
Ředitel Muzea Chodska Mgr. Josef Nejdl zavedl tentokrát svoje
posluchače v přednášce nazvané „Švýcarsko – na pomezí dvou světů“ do
kantonu Ticino v jižním Švýcarsku. Přednáška se konala ve čtvrtek 28. května
v 17 hodin v Galerii bratří Špillarů.

Pět let taneční skupiny Hanka
Taneční skupina žen – důchodkyň Hanka TJ Sokola Domažlice vznikla
v květnu 2004 a v tomto měsíci tedy oslavila pět let svého trvání. Čiperné
důchodkyně nacvičily za tu dobu už 107 základních skladeb a uskutečnily 349
vystoupení.
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Nové hřiště na sídlišti Šumava
V sobotu 30. června otevřel starosta města Ing. Miroslav Mach na sídlišti
Šumava nové víceúčelové hřiště. Iniciátorem stavby hřiště bylo Občanské
sdružení Šumava, obyvatelé sídliště na stavbě pomáhali i vlastní prací. Finanční
prostředky získali od krajského úřadu (grant na projekt) a od města Domažlice.

Divadla a koncerty:
Pořadatel městské kulturní středisko ve velkém sále MKS v 19.30 hod.:
pátek 15. května
IV. abonentní koncert Klubu přátel hudby, uskutečněný u příležitosti 16.
celostátního setkání Kruhů přátel hudby, konaného ve dnech 15. – 16. května v
Domažlicích
LUDMILA PETERKOVÁ – klarinet & BENNEWITZ KVARTET
pátek 29. května
divadelní představení mimo předplatné
František Ringo Čech: DÍVČÍ VÁLKA
v podání Ochotnického spolku při SDH Černíkov „Černoch“.
neděle 31. května
koncert mimo předplatné
PLZEŇSKÁ FILHARMONIE
dirigent Koji Kawamoto (šéfdirigent Plzeňské filharmonie)

Koncert učitelů
KONCERT UČITELŮ Základní umělecké školy Domažlice spojený
s uvedením skladeb učitele zdejší ZUŠ, soudobého autora Josefa Kuneše, se
uskutečnil v sobotu 16. května od 15. hodin v refektáři augustiniánského
kláštera v rámci programu 16. celostátního setkání Kruhů přátel hudby. Josef
Kuneš, absolvent zdejší ZUŠ, tenkrát lidové školy umění, absolvent konzervatoře
a AMU, je bytostí vskutku renesanční – komponuje, hraje na řadu hudebních
nástrojů, je vedoucím Domažlické dudácké muziky, vede domažlický loutkářský
soubor, recituje, režíruje. Jeho skladby posluchače zaujmou zvláštním spojením
moderny a klasiky.
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Divokej Bill v letním kině
V pátek 22. května ve 20 hodin „řádila“v letním kině skupina DIVOKEJ BILL +
Cocotte Minute a její fandové
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ČERVEN
Albert ve Staškově ulici skončil
K 1. červnu uzavřela společnost Ahold svoji prodejnu v ulici
Msgre B. Staška. Podle představitelů Aholdu byla prodejna dlouhodobě
ztrátová. Nedá mi nevzpomenout, jak jsme před léty na referátu kultury
domažlického okresního úřadu přesvědčovali při památkovém řízení investora
o nesmyslnosti výstavby velké prodejny v místech bez jakéhokoli zázemí, navíc
zastrčené za domy, které tvoří uliční frontu. Prý se to nějak vyřeší, dostali jsme
odpověď. Až později se nám doneslo, že investor plánoval odkoupení a zbourání
nejbližšího domu, narazil ale na rozhodný nesouhlas majitelky domu, paní
učitelky Tomkové, s jeho prodejem. A vida – po létech došlo na slova památkářů
a zrušení prodejny, beztak vždycky poloprázdné, je podpíráno stejnými
argumenty, jaké kdysi uváděli oni. Co bude dál s prázdnými prostory prodejny,
zatím není jasné.

Kulturní léto 2009
V městském informačním centru je od počátku tohoto měsíce občanům
města i jeho návštěvníkům k dispozici brožurka Kulturní léto 2009. Autorem a
vydavatelem (včetně tisku ve vlastní tiskárně) velice pěkně obsahově i graficky
vyvedeného sešitku je městské kulturní středisko. Zájemci v něm najdou
podrobné a vyčerpávající informace o veškerém kulturním dění v našem městě
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od 1. června do 31. srpna letošního roku nejen v češtině, ale i v angličtině a
němčině. Náklad: 7000 exemplářů.

Město dětem
Jako každoročně i letos připravilo město na 1. červen – Dětský den zábavné odpoledne pro děti. Uskutečnilo se v prostorách letního kina, trvalo od
14. do 18. hodiny. Zahájil je starosta města Ing. Miroslav Mach. Na malé
návštěvníky čekaly kolotoč, houpačka, skluzavka, trampolíny a skákadlo,
soutěže, country odpoledne a diskotéka.

Soutěže připravily: Dům dětí a

mládeže DOMINO, sdružení PIONÝR, Rodinné a mateřské centrum KRÁČMERKA,
BASEBALLOVÝ CLUB Wolfs Domažlice, Mateřské centrum BENJAMÍNEK a ve
spolupráci s římskokatolickou farností domažlická Charita.

Zahájení výstavby městského penzionu pro důchodce
Ve středu 3. června v 11 hodin dopoledne zahájili zástupci města a
stavební firmy slavnostním poklepáním na základní kámen stavbu nového
městského penzionu pro důchodce v ulici Prokopa Velikého. Penzion, který
navazuje na stávajíci penzion pro seniory v Baldovské ulici, má stát 92 milionů
korun a bude v něm 70 lůžek.

Baldovská pouť
Poutní mši svatou u kapličky Nejsvětější Trojice na Baldově sloužil
v sobotu 6. června od 15 hodin P. František Kaplánek. Podobně jako
v předchozích letech odvezl poutníky na Baldov a zpět autobus z Poděbradovy
ulice.

Chodský pohár v chůzi
Chodecký závod Chodský pohár v chůzi se konal v sobotu 6. června. Start
a cíl jako obvykle u plaveckého bazénu. Pořadateli závodu, kterého se tradičně
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účastní řada předních českých reprezentantů v tomto sportu, jsou Jiří Beck a
Karel Fait ve spolupráci s atlety SK BAS Babylon. Závod se šel jako mistrovství
Plzeňského kraje.

Setkání turistů na Čerchově
V sobotu 13. června uspořádali domažličtí turisté při příležitosti
10. výročí navrácení Kurzovy věže Setkání turistů na Čerchově. Zúčastnilo se ho
kolem 300 turistů. Hudební doprovod zajistily klenečský Haltravan a
Chodovanka z Domažlic. Turisté mezi sebou přivítali místostarostu Domažlic
Pavla Wolfa a starostu Waldmünchenu Franze Löfflera. Z rukou zástupce
krajského výboru Klubu českých turistů převzali domažličtí turisté ocenění za
3. místo v celostátní soutěži Turisté přírodě.

Slavnost Božího Těla
Slavnost Těla a Krve Páně, Boží tělo, připadla letos na neděli 14. června.
Po ranní mši svaté od 8.00 hodin se konal tradiční průvod s Nejsvětější Svátostí
ke čtyřem oltářům na domažlickém náměstí a v klášterním kostele. Podobně
jako v předchozích letech postavili a vyzdobili oltáře farníci z Luženic a
Luženiček, Chrastavic, Nevolic, Stráže a Domažlic.

Výstava Orla
Při příležitosti 85. výročí založení Orla v Domažlicích připravila místní
Jednota Orla retrospektivní výstavu, kterou instalovala v prostorách farního
úřadu na domažlickém náměstí. Slavnostní otevření se konalo 7. června
v 11 hodin, výstava trvala do 13. června.
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Jubileum Seniorského tanečního klubu
Deset let svého trvání oslavil v červnu druhý domažlický taneční klub
domažlických důchodkyň, Seniorský taneční klub při Městském centru sociálních
služeb. Slavnost, konanou na jeho počest v jídelně penzionu, navštívil i starosta
města Ing. Miroslav Mach, který předal vedoucí taneční skupiny, paní Zdeňce
Hanové pamětní minci Domažlic.

Výstava v Galerii bratří Špillarů
V úterý 16. června v 17 hodin měla v galerii vernisáž výstava
z malířského díla Petra Hejného OBRAZY. Výstavu uvedl PhDr. Jaromír Zemina,
na vernisáži vstoupilo České violoncellové trio, Jitka Vlašánková, Jaroslav
Kulhan, Petr Hejný, které předneslo Žalm od Petra Hejného. Manželé
akademičtí sochaři Petr a Olga Hejných se po roce 1990 přestěhovali z Prahy do
domu pro seniory v Domažlicích. Olga Hejná je spíše než jako výtvarnice známa
jako spisovatelka, zejména jako autorka rozhlasových večerníčků pro děti
Hajaja. Violoncellista Petr Hejný je syn manželů Hejných.

O Janu Smudkovi
Lidové noviny ze středy 17. června přinesly na své 13. straně článek
„Odbojář, který inspiroval“ z pera historika Petra Koury. Článek je věnován Janu
Smudkovi (článek je uložen v přílohách k tomuto kronikářskému zápisu).
V poměrně krátkém textu je bohužel hned několik polopravd a zkreslujících
informací. Novinový článek není samozřejmě historické dílo. Podepíše-li se ale
někdo jako historik, měl by být, alespoň co se citovaných faktů týká, pokud
možno přesný, což je v tomto případě sporné.
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Den otevřených dveří pivovaru
připravila domažlická radnice v neděli 21. června odpoledne. Pivovar,
přesněji jeho památkově chráněná část, byl zpřístupněn poprvé po patnácti
létech. Zatím je osud historické budovy nejasný. Město ji totiž prodalo jedné
pražské společnosti, která ovšem dohodnutou prodejní cenu, 7,4 miliony korun
nezaplatila. Domažlice proto kupní smlouvu vypověděly, kupující firma se ale
proti výpovědi odvolala. Záměr města je velkorysý. V budově pivovaru by měl
vzniknout minipivovar, restaurace, muzeum pivovarnictví ve městě, výstavní
galerie a koncertní sál. O Dnu otevřených dveří navštívilo pivovar na tisíc
občanů města a okolí, kteří mohli mimo vlastních prostor pivovaru shlédnout
prezentaci záměrů města. Program odpoledne zpestřil křest nového CD skupiny
Chodská vlna VOBRÁZKY. Iniciátory a organizátory zajímavé akce byli starosta
města Ing. Miroslav Mach a členové Sdružení pro město Domažlice.
Povídá se, povídá: prý kupující firma byla jen nastrčeným trojským
koněm a budovu pivovaru plánovala hned po jejím nabytí komusi prodat.
Hypotetický další kupec ji pak prý chtěl obratem zbourat a rozšířit o takto
vzniklou plochu parkoviště. Ona je sice budova pivovaru památkově chráněná,
ale s jídlem roste chuť, a když Kaufland dokázal postavit svůj objekt bez
platného stavebního povolení, jistě by protesty památkářů nezabránily ani
dalšímu bourání. Takže možná není šprochu, aby na něm nebylo pravdy alespoň
na špendlíkovou hlavičku.

Prima Den s deníkem
V pondělí 22. června odpoledne od 15 hodin se na domažlickém náměstí
u kašny uskutečnil Prima Den s Deníkem. Dne Domažlického deníku se
zúčastnila i televize Prima. Na náměstí probíhal pestrý program i diskuse o tom,
co Domažličany pálí. Diskutovalo se nejvíce o osudu domažlických Alejí, této
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diskuse se zúčastnil i starosta města Ing. Mach. Domažlický deník vydal ke
svému dni zvláštní vydání, věnované dění v našem městě.

Napadení Vladislava Vilímce
Místostarostu sousední Kdyně, poslance ODS, Ing. Vladislava Vilímce,
dobře známého i v Domažlicích, napadl a zbil v pondělí 22. června večer v Plzni
rozzlobený občan. Ing. Vilímec naštěstí neztratil duchapřítomnost, a tak, když
slíbil, že napadení neohlásí, změnila se potyčka fyzická v potyčku slovní, ze které
nakonec jako vítěz vyšel napadený poslanec.

Město je zapsáno v knize rekordů
Město Domažlice obdrželo tento měsíc zprávu od agentury Dobrý den
z Pelhřimova o ocenění rekordman roku za ekologický počin v třídění odpadů za
loňský rok. Rekordu bylo dosaženo 20. května 2008 stavbou mozaiky
domažlické věže z víček od PET lahví na domažlickém náměstí, pro kterou
školáci základních škol okresu nasbírali neuvěřitelných 1 339 391 víček.

Divadla a koncerty
Dětské představení
Pro nejmenší diváky, žáčky mateřských škol a nižších tříd základních škol
připravilo městské kulturní středisko ve středu 3. června od 9 hodin ve svém
velkém sále divadelní pohádku
O BALYNCE, DOBRÉM ŠTĚNĚTI.

Hudba na náměstí
Zahajovacím koncertem letního cyklu Hudba na náměstí byl promenádní
koncert dechové hudby DOMAŽLIČANKA pod vedením Jana Mlezivy.
DOMAŽLIČANKA koncertovala na náměstí u kašny v neděli 7. června od 18. do
20 hodin.
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Hudba v kostele
V neděli 7. června v 17 hodin koncertoval v kostele sv. Vavřince na Veselé hoře
(Vavřinečku) pěvecký sbor
ČERCHOVAN
se svými sólisty, doprovázený Komorním orchestrem MUSICA TUSTA. Dirigoval
Marek Vorlíček.

Hudba v Rajské zahradě
V úterý 9. června od 19.30 hodin se v Rajské zahradě kláštera augustiniánů
konal
UČITELSKÝ KONCERT ZUŠ DOMAŽLICE.
Pořádala ho Základní umělecká škola Domažlice ve spolupráci s městským
kulturním střediskem. Zajímavostí koncertu bylo vystoupení skupiny
tchajwanských bubeníků TEN DRUM ART PERCUSSION. Hudebníci z Tchaj-wanu
diváky zaujali orientálními melodiemi i nezvyklými tvary bubnů

ARKAIN v letním kině
V pátek 12. června od 20 hodin se v letním kině představila skupina
ARAKAIN, host: skupina INTERITUS
Koncert pořádalo městské kulturní středisko ve spolupráci s agenturou PEGAS

VÍTÁNÍ LÉTA HUDBOU
V zahradě pod Chodským hradem se v pátek 19. června od 20 hodin uskutečnil
v rámci vítání léta hudbou koncert kapely NEW RANGERS. Rangers svým
posluchačům zahrály hity kapely z přelomu šedesátých a sedmdesátých let
v původních úpravách. Koncert byl zároveň vzpomínkou na zakládající členy
kapely Antonína Hájka a Milana Dufka.

Náhradní termín divadla
Pondělí 22. června v 19.30 hod. ve velkém sále MKS
Divadelní představení v rámci předplatného
John Steinbeck: O MYŠÍCH A LIDECH
Lyrická komedie v podání herců Městského divadla Mladá Boleslav
Náhradní termín za pondělí 11. května

Vítání prázdnin
pátek 26. června v 16 hodin v zahradě pod Chodským hradem
PŘIVÍTEJTE PRÁZDNINY ANEB ROZLOUČENÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM
S DOMAŽLICKÝM ROCKEM
Koncerty regionálních rockových kapel DIAGNOZA-EXITUS, LOUTKY,
ELEMENTARY, AMBROZIE, JAKOBIČ. Jako host vystoupil Zbyněk Drda se svojí
skupinou.
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ČERVENEC
Privatizace městských bytů
Zastupitelstvo města rozhodlo o privatizaci další části městského
bytového fondu. Tentokrát se jedná o byty ve starší zástavbě v domech z let
1942 (Pelnářova ulice), 1955 (Masarykova ulice) a 1957 (Kozinova ulice). Město
je hodlá prodat za 40 % odhadní ceny. Vzhledem ke stavu domů, a jeho zlepšení
bude opravdu vyžadovat nákladné investice, se ale některým nájemníkům zdá
cena příliš vysoká.

Kovářské symposium
Od čtvrtka 2. do soboty 4. července se na prostranství pod Chodským
hradem konalo
Kovářské sympozium TUSTA FERREA.
Několik kovářských mistrů tu u svých výhní, které mimochodem v letním
horku žhnuly dvojnásobně, vytvářelo zajímavá kovářská díla. Některé z ručně
kovaných předmětů (zvonky, klíče, podkovy a jiné) si obdivovatelé zručnosti a
síly kovářů mohli zakoupit ve stáncích s kovářskými výrobky. Zájem prý byl
zejména o podkovy, které byly vyprodány už v pátek.

Hudba pod hradem
Každé řemeslnické sympózium – letos se po dřevařském, keramickém a
sklářském konalo už čtvrté – doprovází tradičně dvoudenní prázdninový
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multižánrový festival
HUDBA POD HRADEM,
konaný v zahradě pod Chodským hradem. V pátek 3. července se na něm
představily skupiny Poitin, Nezmaři, Michal Prokop a Framus5, v sobotu 4.
července Ibulon, Rus Nerwich Band a Laura a její tygři.

Výstava dud
V pátek 3. 7. měla v muzeu vernisáž výstava Dudy v proměnách času.
Muzeum na ní představilo unikátní soukromou sbírku dud z majetku dudáka a
sadaře Vladimíra Kováříka.

Domažlice mají pamětní minci
Pro návštěvníky Domažlic má město ve svém informačním středisku od
letoška novou zajímavost – pamětní minci města.

Mince razí Společnost pamětních ražeb CMQC pro turisticky zajímavá
místa jako jsou hrady, zámky, kostely, synagogy, rozhledny, vrcholy, historická
města. Jsou z mosazi o průměru 30 mm a síle 2 mm. Zájemci si domažlickou
minci mohou vybrat ze tří provedení – leštěná mosaz (50 Kč/2€), staromosaz
(80Kč) a bílá mosaz (80 Kč). Lícová strana mince zachycuje domažlické náměstí
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(pohled směrem od kláštera k bráně), na rubové straně je vyražen městský
znak. Ražba má evidenční číslo 103.

Poněkud hloupá recese
Šestnáctiletý žák Středního odborného učiliště v Domažlicích si vybral
věru zajímavý námět pro svoji školní slohovou práci. Podrobně v ní totiž popsal
přípravu na vyhození školy do vzduchu. Ve škole zavládlo zděšení, její vedení
předalo případ k řešení policii. Ta při prohlídce mladíkových věcí našla ještě
ručně psaný postup na výrobu jakési, blíže neurčené, trhaviny. Proto 29. března
zahájila „úkony trestního řízení ve věci přípravy trestního činu Obecné
ohrožení“. Naštěstí, po důkladném vyšetření celého případu se ukázalo, že ve
skutečnosti nešlo o vyhození školy do povětří, nýbrž o pouhopouhou provokaci,
klukovinu, za kterou by mladý muž zasloužil tak nejvýše pořádných pár
pohlavků. Policie proto případ uložila ad acta.

Nová optika
Úpravou dvou špatně využitelných výklenků v čelní stěně výstavní
místnosti Galerie bratří Špillarů vznikla přímo vedle galerie v domě čp. 265
v ulici Msgre B. Staška nová Oční optika MARTINI´S. Jejím majitelem je pan
Hynek Tichý. Podle jeho slov tato optika navazuje na tradici rodiny Kunešů, kteří
dlouhá léta provozovali známou a oblíbenou optiku na náměstí vedle dnešní
prodejny hraček a sportovního zboží. Prodejna otevřela 13. května. Je to čtvrtá
oční optika v Domažlicích. Počet optik ve městě se vlastně nezměnil, protože
menší optika, která od roku 1990 sídlila přes ulici, v domě vedle kuchyňských
potřeb, letos skončila. Jak obstojí optika pana Tichého v konkurenci dvou
velkých a luxusních optik AXIS, ukáže čas.
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Digitalizací krok za krokem s ročním zpožděním
Počátkem července dostaly všechny domažlické domácnosti do svých
poštovních schránek brožurku „Digi informace krok za krokem“, vydanou
Národní koordinační skupinou pro digitální vysílání, se základními informacemi
k přechodu od analogového na digitální vysílání. Zajímavá a přehledně
zpracovaná publikace s množstvím užitečných informací a rad má ovšem jednu
podstatnou vadu – vyšla a je expedována u příležitosti ukončení zemského
analogového televizního vysílání z vysílače Plzeň Krašov 30. září 2009. Většina
domažlických domácností ovšem přijímá televizní signál z vysílače Vraní vrch, a
tudíž na digitální vysílání musela přejít už v roce 2008. Nicméně snad alespoň
někomu bude o rok zpožděný tisk co platný.

Divadla a koncerty
Klarinetové kurzy Ludmily Peterkové
Od soboty 4. do neděle 12. července 2009 se v našem městě konaly
3. MEZINÁRODNÍ LETNÍ KLARINETOVÉ KURZY Ludmily Peterkové. Výuka
probíhala v budově Základní umělecké školy Domažlice. Kurzy doprovázely tři
koncerty:
neděle 5. července 19.30, velký sál MKS
Slavnostní zahajovací koncert klarinetových kurzů
LUDMILA PETERKOVÁ a Florent Charpentier,
klavírní spolupráce Andrea Bálešová
čtvrtek 9. července v 21 hodin, atrium a věž Chodského hradu
MALÉ NOCTURNO
koncert ansámblů, sestavených z účastníků kurzů
sobota 11. července v 19 hodin, velký sál MKS
SLAVNOSTNÍ KONCERT ÚČASTNÍKŮ 3. mezinárodních klarinetových kurzů

Hudba na náměstí
Promenádní koncert dechové hudby STAVOVANKA, řízené Janem Votrubou –
neděle 5. července od 18. do 20. hodin, náměstí před kašnou.
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BOHEMIA JAZZFEST
Největší jazzový festival v České republice BOHEMIA JAZZFEST se na
domažlické náměstí vrátil už potřetí. Letos se konal v úterý 14. července od
17. hodiny na dolejší části náměstí. Vystoupili na něm sólisté a skupiny Limgbo
(CZ), The Austrian Jazz Trio a Anthony Wonsey (A/USA), Josefine Lindstrand
(Švédsko) Koel Saxophone Mafia (D). Jako obvykle bylo náměstí plné a
posluchači jistě odcházeli spokojeni.

Hudba v rajské zahradě
V úterý 28. července od 20. hodiny si domažlické hudební publikum mohlo
v Rajské zahradě kláštera augustiniánů vyslechnout koncert souboru
MUSICA AD GAUDIUM.
Soubor interpretuje skladby renesance a baroka, tedy hudbu, pro kterou je
prostředí klášterní zahrady zvlášť vhodné. Pořadatel městské kulturní středisko.
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O slavnostech:
 Po prvé po více než půlstoletí jsme na Vavřinecké pouti uvítali hlavu
státu (naposled navštívil slavnosti v roce 1965 tehdejší prezident
Antonín Novotný). V neděli 16. srpna zavítal na domažlickou pouť
prezident republiky Václav Klaus. V doprovodu starosty města
Ing. Miroslava Macha se zúčastnil krátkého přijetí na radnici, prošel se
po domažlickém náměstí a odpoledne pozdravil diváky hlavního,
klenotnicového pořadu slavností „Struny v srdci“ v letním kině. Součástí
programu prezidenta republiky bylo i slavnostní otevření nového
dětského a beachvolejbalového hřiště ve Vojtěchově ulici (ve sportovním
areálu za letním kinem). Na památku na návštěvu pouti dostal Václav
Klaus dudy a chodský koláč.

 Slavné mše svaté k uctění památky svatého Vavřince celebrovali
v sobotu 15. srpna plzeňský biskup Msgre František Radkovský a v neděli
16. srpna probošt Královské kolegiální kapituly sv. Petra a Pavla na
Vyšehradě P. Antonín Doležal. Obě mše se konaly vždy od 10 hodin.
Jejich účastníci letos vzpomněli vavřinecké mše před sedmdesáti léty,
kterou celebroval také převor Vyšehradské kapituly, Msgre Bohumil
Stašek a která se významně zapsala do dějin protifašistického odporu
v českých zemích. Staškovo vavřinecké kázání, prodchnuté láskou
k české zemi a vírou v ochranu jejích patronů, kolovalo ve stovkách opisů
po celém tehdejším protektorátu.

 Nejpopulárnějším hostem programu letošních slavností byl nesporně
soubor Hradišťan, řízený muzikantem a skladatelem Jiřím Pavlicou, který
vystoupil v sobotu 15. srpna od 21 hodin na podiu u brány s pásmem O
slunovratu. Jeho pořad měl u zcela zaplněného hlediště mimořádný
ohlas.
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 Novinkou programu a svým způsobem zajímavostí byla módní přehlídka
krojů z podčerchovského kraje, kterou připravili členové Národopisného
souboru Postřekov v režii Marty Skarlandtové, s průvodním slovem Lindy
Pajič.

 Městské kulturní středisko a Základní umělecká škola v Domažlicích
připravily v rámci Chodských slavností dvoudenní seminář „Chodská
dudácká dílna“, určený pro ty, kteří se chtěli zdokonalit ve hře na české
dudy. Seminář, kterého se zúčastnilo 15 zájemců, proběhl ve dnech 13. a
14. srpna v budově základní umělecké školy, jejíž učitelé byli lektory
semináře. Jeho účastníci se představili veřejnosti na Národní přehlídce
dudáků.

 V tomto roce se do Domažlic vrátil i jeden zvláštní host – Jubilejní
domažlické pivo značky Purkmistr. Černé 10°a 12° pivo začal vyrábět
domažlický pivovar po prvé v roce 1991. A hned mělo úspěch. Oblíbené
bylo dokonce i na Moravě. Domažlický pivovar měl na Purkmistra
zaregistrovánu ochrannou známku. Po zániku pivovaru v roce 1996
plzeňský Prazdroj, tehdejší vlastník domažlického pivovaru, přestal jeho
ochranné známky chránit. Toho využila firma Pivovarský dvůr Plzeň,
známky si zaregistrovala a letos bývalé domažlické pivo Purkmistr spolu
s dalším zaniklým domažlickým pivem, pšeničným pivem Písař, přivezla
do Domažlic a prodávala je ve zvláštním stánku ve Spálené ulici. Zájem
o bývalá domažlická piva prý byl značný.

 Tradiční jarmark, který býval i je neodmyslitelnou součástí každé pouti, i
té naší, vavřinecké, se letos opět o něco proměnil. Už tři roky za sebou
viditelně ubývá vietnamských stánků s oblečením i stánků s všelijakými
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pouťovými cetkami nevalné estetické i užitné kvality a přibývají stánky
s řemeslnými výrobky všeho druhu. Mnozí stánkaři už mají svoje „zažitá
místa“, na kterých je zákazník najde pravidelně. A nejen na trhu lidových
řemesel na náměstí, kde už se to stává pravidlem. Na parkovišti u mostu
v ulici Elišky Krásnohorské jsou to například stánek s proutěnými
výrobky, hned vedle stánek prodávající bonsaje a vedle bonsají výřečný
pán s potřebami pro domácnost. V ulici Msgre B. Staška slaměné
klobouky a tašky, naproti výrobky z ručně tkaného lnu a kanafasu, a tak
bychom mohli pokračovat dál. Překvapením letošního roku je citelný
úbytek stánků s hračkami pro děti. Na pouti se patrně klasické hračky
příliš neprodávají, ty pouťově atraktivní, různá blikátka, světýlka a
podobně, mají i stánky, prodávající jiné zboží. Nápor byl letos, jako
obvykle u stánků lidových řemesel, které si rozhodně na počet kupujících
stěžovat nemohly – krize nekrize, na pouti se zkrátka nakupuje, často i
zbytečnosti. Kdo si stěžovat mohl, ovšem převážně sám na sebe, byli
majitelé stánků s občerstvením. Téměř u všech bylo poloprázdno. Ono se
není co divit. Za krajíček chleba s jednou mrňavou klobásou 45 Kč je
cena opravdu „lidová“. A všechny ty „staročeské“ pochoutky v cenách
obdobných na tom nebyly o nic lépe. „To už si raději koupíme
v kamenném obchodě rohlík a něco k tomu a vyjde nás to levněji“,
poznamenal na adresu stánku hned vedle radnice a jeho padesáti a
šedesátikorunových cen jeden z návštěvníků. Asi nebyl sám, kdo odmítl
platit přemrštěné ceny. Snad to pro prodejce občerstvení bude poučením
pro příští rok. Ceny návštěvníci slavností kritizovali i u stánků s perníky,
kde podle některých pravidelných návštěvníků domažlické pouti ceny rok
od roku rostou, letos například malinké perníkové srdíčko stálo už
minimálně 30 korun.
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 Pouť v číslech:
-

Jubilejní Vavřinecké pouti – Chodských slavností 2009 se podle odhadu
pořadatelů zúčastnilo kolem 80 tisíc návštěvníků, větší účast v sobotu,
slabší v neděli

-

v programu slavností, který probíhal na pěti pódiích, vystoupilo přes 30
folklórních souborů, účinkovalo celkem přes 600 lidí

-

o zajištění hladkého průběhu programu se staralo 300 pořadatelů

-

na staročeském trhu (lidová řemesla) bylo 225 stánků, v Hruškově a
Waldegherově ulici bylo 191 stánků s ostatním zbožím

-

městské technické služby zlikvidovaly během pouti a bezprostředně po ní
kolem 10 tun odpadu

Jak jsme bojovali o radu Kalandru
(Osobní vzpomínka kronikářky jako pamětnice)
V letošním roce vzpomínáme 60. výročí „Národní pouti na Vavřinečku“
z roku 1939. O této pouti toho bylo během času, který od ní uplynul, mnoho
řečeno i napsáno. Ovšem řada faktů, především jména hlavních iniciátorů a
organizátorů pouti, byla od roku 1950 až do poloviny osmdesátých let minulého
století zamlčována. Z různých příčin byli ocejchováni jako „nepřátelé zřízení“ či
„reakční elementy“ a nesmělo se o nich ani mluvit, tím méně psát. Není proto
divu, že se pak, když už se psát smělo, objevily nejrůznější „pravé“ historické
údaje, včetně jmen lidí, kteří prý patřili k organizátorům pouti z roku 1939, ale
ve skutečnosti s ní neměli nic moc nebo vůbec nic společného, v lepším případě
se podíleli až na přípravě poutí z prvních tří poválečných let. V mém osobním
archivu se dochoval zažloutlý list papíru, starý dnes už 24 let. Má název
„Připomínky k návrhu brožury k 30. výročí Chodských slavností“ a pochází z roku
1985, z ideologického oddělení Okresního výboru KSČ v Domažlicích. Papír je
téměř učebnicovou ukázkou toho, jak se tehdy s historickými fakty a
s osobnostmi, které „nepasovaly“ do ideologických klišé, zacházelo. Škoda,
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přeškoda jen, že jsme nepoučitelní a že se dnes, v jiné době, v jiných poměrech a
jinou formou často opakuje cosi podobného, jen s opačným znaménkem.
Zmiňované připomínky byly určeny Štábu Chodských slavností s tím, že
mají být projednány s autorem návrhu textu brožury. Autorkou textu byla
pisatelka této vzpomínky. Když za mnou tenkrát, někdy na jaře 1985, přišel
zástupce štábu, ředitel městského kulturního střediska Josef Doubek s prosbou,
abych štábu napsala text brožury o Vavřinecké pouti a Chodských slavnostech,
moc se mi do toho z mnoha důvodů nechtělo. Pan Doubek se ale odbýt nedal.
Po prvé po létech prý je možnost podrobněji mluvit o tradici poutí, a o mně se ví,
že mám řadu materiálů právě k předválečným poutím, především k pouti z roku
1939. A štáb prý se dohodl, že text zaštítí. Žádná politika v textu být nemusí, jen
fakta. Na moje námitky, že ale nemám žádné materiály k Chodským
slavnostem, o které jsem se nezajímala, měl už také připravenu odpověď. Od
roku 1955 prý má městské kulturní středisko všechny slavnosti zdokumentované
a k počátku padesátých let se také něco najde. Stačí jednoduše opsat programy
slavností z jednotlivých let, a je to. Měli jsme pak ještě několik jednání, až
posléze jsem souhlasila a návrh textu napsala. Po pravdě řečeno, víc jsem se
v něm věnovala historii vavřineckého kostelíka a tamním poutím než Chodským
slavnostem. A docela se zájmem jsem čekala, co z toho všeho „projde“.
Nemusela jsem čekat dlouho. Asi za čtrnáct dní po odevzdání návrhu mne pan
Doubek pozval k sobě do městského kulturního střediska na poradu. Tam mi
předal zmiňovaný papír s připomínkami. Pro informaci o tom, co bylo tehdy
prioritou, ho opisuji doslovně a celý:
-

„mnoho historického popisu o Vavřinci – omezit se jen na základní údaje
možno v úvodu stručně charakterizovat město Domažlice dříve a dnes
str. 8 – zvýraznit politický charakter akce (pozn. kronikářky: pouti z roku 1939)
str. 10 – krizí prošel pouze kulturní obsah (z toho malý zájem lidí) slavnosti. Ideové
pojetí se v zásadě nemění (mír, ochrana hranic a města Domažlic v ní; oslava úspěchů
práce lidí) některé vystupují pouze v určitých obdobích více nebo méně do popředí
v charakteristikách let – omezit se na popis, neprovádět hodnocení úrovně pořadů
(nebo jen velmi omezeně), bez účasti diváků
1965 – zvýraznit hodnocení
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-

1965 účast nezvýrazňovat, říci že folklór táhne lidi. Zvýraznit ideové pojetí a mírový
charakter slavností
1966- omezení pořadů vedla finanční stránka nezvýrazňovat
1970 – specifikovat ideové pojetí, které působí s kulturou jako celek
Výstavy str. 23 – omezit jen na ty nejdůležitější
Trh - jinak formulovat
Závěr (pozn. kronikářky: měl prý být ideový)“

Takže historický a v případě Chodských slavností faktografický text
jednoduše nestačil. To, čemu jsme v kultuře tehdy říkali „blejotoky“, ideologické
fráze, tam prostě být muselo. Nacpali jsme jich tam tedy, co se do textu vešlo,
úvodní část jsme částečně převzali z knihy Domažlice včera, dnes a zítra, která
vyšla někdy v sedmdesátých létech, citát z londýnského vysílání Jana Masaryka
jsme nahradili citátem z projevu Zdeňka Nejedlého na Vavřinci v roce 1945 a
znovu jsme čekali, jak to dopadne. Dopadlo. Dostala jsem pozvání na štáb
slavností a tam přišel další požadavek. Korektury textu ve prospěch frází
dostačovaly, ovšem – z popisu pouti z roku 1939 se mělo vypustit jméno jejího
hlavního organizátora, vládního rady Otokara Kalandry. Snažila jsem se
přítomné přesvědčit, že jde o požadavek nesmyslný a nehorázný. Většina členů
štábu se mnou asi souhlasila, nicméně mlčeli a ideologové trvali na svém. Na
svém jsem trvala i já. Po jednom takovém zvlášť vypečeném argumentu, proč
radu Kalandru vypustit, jsem toho všeho měla právě dost. Řekla jsem, že lituji,
ale že jakékoli další úpravy pasáže o pouti z roku 1939 a vůbec celého textu jsou
pro mne nepřijatelné, a že štáb, chce-li to udělat, bude si muset najít jiného
autora. S tím jsem i s rukopisem z jednací místnosti odešla. Než jsem ale stačila
vyjít z radnice, přišel za mnou tehdejší předseda městského národního výboru
dr. Fronk. Požádal mne o rukopis a ujistil mne, že se postará o to, aby se do
pasáže o Vavřinecké pouti 1939 už nezasahovalo. Když se mu to nepodaří, tak
prý mi rukopis vrátí. Jak to dokázal, nevím, ale slovo dodržel. Rada Kalandra
v textu zůstal. A tak se po prvé po pětatřiceti létech mohlo Kalandrovo jméno
v Domažlicích zase vzpomenout, byť ve všelijak zkomolené brožurce.
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O Otokaru Kalandrovi
JUDr. Otokar Kalandra se narodil 31. ledna 1894 v Praze. Obecnou školu
a část akademického gymnázia vychodil ve Vídni, kde jeho otec JUDr. Jaroslav
Kalandra pracoval na c. k. ministerstvu obchodu jako úředník. Gymnaziální
studia ukončil v Praze. Roku 1918 promoval na Právnické fakultě UK a vstoupil
do státní služby. Pracoval na okresních úřadech v Litoměřicích a ve Stříbře.
Ve Stříbře jako okresní hejtman rozehnal roku 1935 schůzi henleinovců,
se kterými se několikrát ostře střetl. Protože henleinovci vyhrožovali likvidací
jemu i jeho rodině, byl v roce 1936 přeložen do Jablonného v Podještědí (tehdy
Německé Jablonné). Po záboru Sudet v říjnu 1938 pak byl přeložen jako vládní
komisař do Domažlic. V listopadu 1938 byl spolu s podplukovníkem Suchardou
členem delimitační komise pří záboru Horního Chodska (24. 11.). Nesmlouvavě,
i přes výhrůžky odplatou, hájil proti stupňujícím se požadavkům fašistů
stanovenou hranici tak, jak byla vytyčena v písemném rozkazu. Byl jedním
z iniciátorů tajného nočního posunutí hraničních sloupů u známého poutního
místa Chodů, Dobré vody u Draženova, tak, aby Dobrá voda zůstala v Čechách.
Této noční akce se pak osobně účastnil.
15. března 1939 v 6 hodin ráno byl jako první vězeň zabraného zbytku
republiky zatčen a odvezen k výslechu do Furth im Wald, kde byl uvězněn na
samotce v Amtsgerichtu. Kladli mu za vinu střety s henleinovci ve Stříbře a
neústupnost při delimitaci hranic. Z vězení byl propuštěn po 14 dnech na zásah
protektorátní vlády, nesměl však opustit Domažlice.
JUDr. Otokar Kalandra byl hlavním iniciátorem a organizátorem známé
chodské Vavřinecké pouti ze 14. srpna 1939, které se zúčastnilo přes sto tisíc lidí
a která se stala manifestací odporu proti nacistické okupaci. Mimo jiné zabránil
vystoupení Emanuela Moravce jako hlavního řečníka pouti, které požadovaly
okupační úřady, odvoláním na to, že pouť je církevní slavnost a tudíž na ní podle
církevního předpisu musí kázat duchovní. Spolu s převorem augustiniánského
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kláštera v Domažlicích P. Alfonsem Bébarem zorganizoval pak pozvání
Msgre Bohumila Staška. O pouti prohlásili Jan Masaryk a dr. Edvard Beneš, že
pro ně byla jedním z prvních signálů domácího protinacistického odporu.
Prvního září 1939 nacisté JUDr. O. Kalandru zatkli jako „rukojmí za
bezpečnost Říše“a odvlekli do KZ Buchenwald. Propuštěn byl s podlomeným
zdravím v prosinci 1942. Od února 1943 až do dubna 1945 pracoval jako
podúředník na stavebním oddělení zemského úřadu v Praze, kde žil v podnájmu.
Od poloviny r. 1943 se zapojil do činnosti odbojové skupiny státních úředníků.
Po osvobození v roce 1945 měl být jmenován v Domažlicích přednostou
okresního úřadu, protože ale po válce vstoupil do národně socialistické strany
(do té doby byl bez politické příslušnosti), domažlická organizace KSČ jeho
jmenování všemožně bránila. Teprve v prosinci 1947 byl jmenován vládním
radou, po únoru 1948 prověrkami sice prošel, díky protinacistickému odboji a
také díky svému bratranci, spisovateli a novináři Záviši Kalandrovi, později
v padesátých létech popravenému v politických procesech (proces s Miladou
Horákovou), zůstal však na ONV Domažlice v nevýznamné úřednické funkci a
toto postavení mu bylo všelijak ztrpčováno s tlaky, aby dobrovolně odešel.
Argumenty pro jeho „nespolehlivost“ byly dva. Předně: Kalandra se nikdy netajil
svým obdivem k dr. E. Benešovi a jeho politice, díky čemuž byl označen za
„zarytého Benešovce“, a za druhé pocházel z výrazně katolické rodiny (dvě ze tří
jeho sester byly řádovými sestrami) a on sám byl hluboce věřícím člověkem.
Jeho odpůrci o něm, zejména po roce 1948, šířili po městě někdy až neskutečné
pomluvy, např. o Kalandrově údajné kolaboraci s Němci (na základě několika
fotografií, kde je někdy na jaře 1939 zachycen, jak jako vládní komisař
doprovází německé vojenské velitele při jejich prohlídce Domažlic).
Od svého příchodu do Domažlic se JUDr. Kalandra aktivně účastnil
národopisné práce. V září 1945 byl zvolen předsedou Sdružení chodského
národopisu, měl i další veřejné funkce. V červnu 1948 byl všech funkcí zbaven.
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V roce 1951 maturovala dcera Olga, byla přijata na pražskou medicínu, avšak
po měsíci bylo její přijetí pro politickou nespolehlivost zrušeno. Ze stejného
důvodu nebylo mladší dceři Livii přiznáno při maturitě na domažlickém
gymnáziu (tři jedničky, jedna dvojka) v roce 1952 vyznamenání.
V roce 1952 byl Kalandra zatčen StB, vyslýchán celou noc, byl nucen
k podepsání spolupráce, nepodepsal, ale jeho chatrné zdraví, podlomené ještě
z koncentráku, nátlak nevydrželo, zhroutil se. Díky svému dobrému příteli,
primáři domažlické nemocnice MUDr. Rudolfu Němcovi, byl pak až do svého
penzionování v prosinci 1953 ve stavu nemocných.
Od jara 1953 začal tlak na vystěhování rodiny Kalandrovy z Domažlic.
Kalandrovi od r. 1938 bydleli v městském bytě v tak zvaném „ouředňáku“ na
Dolejším předměstí v Břetislavově ulici (dům vedle dnešního penzionu pro
seniory). Město jim sdělilo, že byt v tomto domě potřebuje a že v Domažlicích
pro ně byt není. Náhradou jim nabídli provizorní ubytování v jedné místnosti na
Babyloně nebo v Trhanově. Protože stávající byt museli Kalandrovi opustit a jiný
ve městě opravdu nedostali, vyřešila situaci nakonec dcera Livie, která se na
jaře 1953 provdala za MUDr. Kožinu, působícího v Plané u Mariánských Lázní
tím, že si oba vážně nemocné rodiče vzala koncem roku 1953 k sobě do Plané.
V lednu 1954 obdržel JUDr. Kalandra důchod, vypočtený z platu nižšího
úředníka. V roce 1969 mu byl důchod vyrovnán, další rehabilitace se ale už pro
nástup normalizace nedočkal.
V létech 1955 – 1968 pokračoval JUDr. Kalandra ve své národopisné
práci v Plané u Mariánských Lázní, studoval dějiny plánských Chodů a v době
všeobecného uvolnění poměrů po roce 1964 výsledky své práce prostřednictvím
muzea a archivu v Plané i publikoval. Zemřel v Praze, kam se na sklonku svého
života přestěhoval ke své druhé dceři Olze, 6. února 1973
(Osobní vzpomínka: Život nám někdy přináší opravdu podivuhodné situace.
Za svých vysokoškolských studií jsem hned od prvního ročníku bydlela na koleji se
studentkou z Čeladné. Krátce po zahájení prvního semestru přišel za ní do koleje na
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návštěvu „strýc Ota“, ve kterém jsem ke svému úžasu poznala JUDr. Kalandru.
Samozřejmě jsme se rychle domluvili a za jeho návštěv neteře Ireny, dcery Kalandrovy
sestry, pak občas přišla řeč i na Domažlice. Dodnes si pamatuji, s jakým roztrpčením
Otakar Kalandra vždy na Domažlice vzpomínal. Vyprávěl věci, při kterých jsem se za své
milé Domažlice upřímně styděla, třeba jak k nim přišla manželka jednoho zdejšího
občana, který Kalandrovic byt podle ní měl dostat, celý byt si prohlédla a na odchodu
se ještě prostince zeptala, kdy že se tedy konečně vystěhují a jestli koberce a lustry jsou
součástí vybavení bytu a zůstanou na místě. Šlo o situaci téměř humornou, pro rodinu
Kalandrovu to ale byl humor pěkně černý.)

JUDr. Otakar Kalandra byl typickým prvorepublikovým úředníkem,
nadšeným obdivovatelem T. G. Masaryka, s jehož ideály se zcela ztotožňoval.
Proto také jeho jméno zmizelo z dějin protinacistického odboje na Domažlicku,
při kterém sehrál významnou, možná jednu z nejvýznamnějších úloh díky
ohlasu, který Vavřinecká pouť z roku 1939, pořádaná z jeho iniciativy, měla i
v cizině. Ještě v roce 1984, když Domažlice vzpomínaly 45. výročí Vavřinecké
pouti 1939, byly pokusy Kalandrovo jméno zamlčet. Jeho národopisné práce,
které publikoval v létech 1939 a 1945 - 1947 byly z knihoven na Domažlicku
vyřazeny a prakticky už, až na několik studijních exemplářů v regionálních
fondech muzea a domažlické městské knihovny, neexistují. JUDr. Kalandra se
nedočkal ani rehabilitace, ani jakéhokoli ocenění svých nesporných zásluh. Ani
po roce 1989 nedošlo v podstatě ke Kalandrově rehabilitaci. Jeho přátelé a
spolupracovníci byli už vesměs mrtvi, a tak na JUDr. Kalandru pouze několika
články zveřejněnými v místním tisku vzpomněl dnes už rovněž zesnulý Rudolf
Svačina. V roce 2003 se, při příležitosti 110. výročí Kalandrova narození, pokusil
situaci napravit tehdejší senátor Ing. Petr Smutný. Spolu s místopředsedou
Senátu Parlamentu ČR Petrem Pithartem podali návrh presidentovi republiky na
udělení státního vyznamenání in memoriam v květnových dnech 2004. Žel, pro
velký počet kandidátů na vyznamenání tento návrh neprošel.
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Proč se vlastně lidé, kteří tenkrát stáli v čele města, snažili O. Kalandru
z Domažlic za každou cenu vyhnat, zůstává stále nezodpovězenou otázkou.
Možná měly pravdu městské řeči z padesátých let, podle kterých prý Kalandra,
jako vládní komisař z období tzv. druhé republiky a z prvního období
protektorátu (březen až srpen 1939) věděl o věcech, které mohly být pro
některé lidi ve městě dost nepříjemné. To jsou ale jenom nepotvrzené dohady.
Ať už to bylo, jak chtělo, s určitostí lze říci to, že Domažlice mají dodnes vůči
radovi Kalandrovi nesplacený dluh.

Letní kino slaví padesátiny
Byla to prý tenkrát v tom roce 1959 sláva přenáramná, jak píše ve své
kronice tehdejší městský kronikář, emeritní státní notář JUC. Josef Falta. Aby
také ne, však Domažlice měly být na co hrdé. Jejich letní kino, v krásném
prostředí parku bývalé městské střelnice, patřilo v tehdejší době k nejhezčím a
nejmodernějším v Čechách. Zpočátku se samozřejmě musely „vychytat blechy“
– v areálu bylo nevyhovující sociální zařízení, byly problémy s plátnem
nedostatečně zajištěným proti větru a hlavně – neexistovalo zastřešení kina. Ale
to všechno byly odstranitelné problémy, které provozu kina nijak nevadily. Však
také netrvalo dlouho a Domažlice se staly, hlavně zásluhou tehdejšího
vedoucího domažlického kina pana Antonína Berana, po několika větších
městech dalším místem, kde se pravidelně konal Filmový festival pracujících,
tehdejší největší filmová přehlídka v zemi. Domažličtí diváci tak měli možnost
nejen shlédnout zajímavé naše i zahraniční snímky, které se do běžné distribuce
často ani nedostaly, ale i seznámit se s celou plejádou našich předních herců,
scénáristů a režisérů. Byly jich desítky a do Domažlic opravdu rádi zajížděli, i
opakovaně. Zda je sem víc lákalo „narvané“ letní kino, kde počet diváků
jednoho představení často přesáhl tisícovku, báječné publikum, jak se
o atmosféře v „letňáku“ hosté vyjadřovali, nebo pivovarský sklípek (tenkrát rudý
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koutek ROH pivovaru), kde při pěnivém domažlickém pivečku končila pravidelně
každá filmová návštěva svůj domažlický pobyt, opravdu těžko soudit. Dnešním
mladým se tohle všechno asi bude zdát směšné. Takové slávy z jejich pohledu
vlastně pro nic. Sama patřím ke generaci tehdejší mládeže a mohu potvrdit, že
pro nás byl FFP (Filmový festival pracujících) šedesátých let mimořádným
zážitkem. Jak šla léta, měnilo se letní kino, filmy i jeho diváci. Zejména těch
diváků ubylo. Přišla jiná doba s jinými lákadly a možnostmi. Přes to letošní
padesátka domažlického kina není nevýznamná. Domažlický „letňák“ má
rozhodně na co vzpomínat i být na co pyšný.

LETŇÁK 2009
K padesátému výročí existence letního připravilo městské kulturní
středisko festival českých filmů LETŇÁK 2009. Jeho šest filmových představení
provedlo diváka všemi nejdůležitějšími etapami vývoje poválečného českého
filmu.
Oslavy 50. výročí letního kina v Domažlicích zahájil v sobotu 8. srpna ve
20 hodin, samozřejmě v letním kině, koncert revivalové skupiny z Kladna THE
BEATLES REVIVAL. V následujících šesti dnech pak příznivci českého filmu shlédli
v rámci Týdne s českým filmem: (představení se samozřejmě konala v letním
kině)
v neděli 9. srpna film KRÁL ŠUMAVY, natočený podle stejnojmenné povídky
Rudolfa Kalčíka -50. léta
v pondělí 10. srpna českou filmovou komedii SVĚTÁCI - 60. léta
v úterý 11. srpna ještě i dnes populární film JAK UTOPIT DR. MRÁČKA ANEB
KONEC VODNÍKŮ V ČECHÁCH – 70. léta
ve středu 12. srpna hudební film TRHÁK - 80. léta
ve čtvrtek 13. srpna laskavou komedii Zdeňka Svěráka KOLJA – 90. léta
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v pátek 14. srpna komedii z roku 2009 LÍBÁŠ JAKO BŮH
Všechna představení se konala od 21. hodin.

Nová hřiště
Dětské hřiště vedle sportovního areálu u letního kina, které vzniklo
náhradou za zrušené hřiště u plaveckého bazénu a které o Chodských
slavnostech otevřel při příležitosti své návštěvy domažlické pouti 16. srpna
president republiky Václav Klaus, stálo město zhruba dva miliony korun. Jsou na
něm skluzavky, houpadla, lanové prolézačky, nechybí samozřejmě ani
pískoviště. Povrch hřiště je z oblázků, kterých je zde rovných 280 tun. Vedle
dětského hřiště vzniklo ještě hřiště na beach volejbal. Jeho povrch tvoří speciální
písek, dovezený až z Chebu. Toto hřiště stálo 1,2 miliony korun.

Výstava v Galerii bratří Špillarů
Celý měsíc srpen věnovala galerie letošním výročím všech tří bratří
Špillarů – 140 výročí narození Jaroslava Špillara (11. 10. 1869), 70. výročí úmrtí
Karla (7. 4. 1939) a 60. výročí úmrtí Rudolfa (21. 3. 1949) Špillarových. Výstava
obrazů všech tří bratří BRATŘI ŠPILLAROVÉ se těšila značnému zájmu mezi
místními i návštěvníky Domažlic.

Čínská restaurace
V domě naproti poště v ulilci Msgre B. Staška 79 vznikla další domažlická
restaurace – tentokrát ovšem čínská. Čínskou restauraci otevřeli její majitelé
před Chodskými slavnostmi. Interiér se snaží se střídavým úspěchem napodobit
čínský styl. Restaurace nabízí několik desítek originálních jídel čínské kuchyně
v cenách na Domažlice celkem přijatelných.
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Další UFO nad městem
Tentokrát hlásil přelet podivného silně svítícího oranžového objektu nad
městem učitel odborného učiliště a známý domažlický fotograf Václav Hruška.
Objekt, který vydával velice silné oranžové světlo, zaznamenal při svém návratu
z Luženic do Domažlic ve čtvrtek 6. srpna. Možnost, že by viděl letadlo nebo
odraz nějakého pozemského zdroje rozhodně vylučuje. Zajímavé ovšem je, že
v noci ve čtvrtek 6. srpna byl úplněk, podle astronomů první ze dvou
nejsilnějších úplňků v roce. Takže kdo ví, o jaký astronomický jev mohlo jít.

Jízda spolehlivosti po pětatřicáté
V sobotu 22. srpna uspořádal domažlický Veteran Car Club 35. ročník
mezinárodní Jízdy spolehlivosti historických vozidel, které se zúčastnily stroje –
motorky i auta – do roku výroby 1955. K nejstarším veteránům patřily motocykl
z roku 1904 a automobily Ford T a Horsch z roku 1911. Všechna startující
vozidla si zájemci – a nebylo jich málo – mohli prohlédnout na domažlickém
náměstí od 10. hodiny. V 11 hodin startovala první etapa závodu, ve 13.30
hodin druhá etapa.

Domažlicemi projel Winton Train,
V srpnu projel Domažlicemi zvláštní vlak, Winton-Train, vypravený
z Prahy do Londýna. Vlak i jízda byly připomínkou obdobných jízd 669
židovských dětí, které se díky Angličanovi Nicolasovi Wintonovi podařilo před 70
lety odvézt z Československa do Anglie a zachránit je tak před nacistickými
vyhlazovacími tábory. Jízdy se zúčastnili někteří dosud žijící zachránění či jejich
potomci.
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Divadla a koncerty
Hudba na náměstí
Promenádní koncert dechové hudby DUPALKA, řízené Michalem Jansou –
neděle 2. srpna od 18 do 20 hodin, náměstí před kašnou. Pořadatel městské
kulturní středisko.

Hudba v kostele
Ve středu 5. srpna od 19.30 hodin koncertoval v klášterním kostele jeden
z nejúspěšnějších mladých českých varhaníků PAVEL KOHOUT. Na zdejší
varhany přednesl díla starých mistrů, především varhanní skladby Johana
Sebastiana Bacha. Pořadatel městské kulturní středisko.
Ve středu 12. srpna v 19.30 hodin se v klášterním kostele představil
domažlickým milovníkům sborového zpěvu SVATOTOMÁŠSKÝ SBOR. Sbor vznikl
v roce 1998 jako smíšený chrámový sbor při klášterním kostele sv. Tomáše
apoštola řádu sv. Augustina v Praze. Zaměřuje se především na církevní
polyfonní hudbu a gregoriánský chorál, přináší však i současnou duchovní
hudbu. Sbormistrem je od vzniku sboru podnes Pavel Verner. Pořadatel městské
kulturní středisko.

Hudba v Rajské zahradě
Setkání s romantickou hudbou první poloviny 19. století čekalo na návštěvníky
koncertu, který se konal ve čtvrtek 27. srpna od 20 hodin v rajské zahradě
kláštera augustiniánů. Vystoupilo na něm duo dvou kytaristů PETIT DUO, Tomáš
Hanzlíček a Jan Tuláček, oba romantická kytara, které se věnuje evropské hudbě
raného romantismu. Pořadatel městské kulturní středisko.

CHODSKÝ ROCKOLÁČ
Městské kulturní středisko ve spolupráci s Agenturou FRAK uspořádalo v sobotu
29. srpna od 12 hodin do půlnoci v letním kině celodenní rockový festival
CHODSKÝ ROCKOLÁČ.
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ZÁŘÍ
Nová obřadní síň
Od 1. září zahájila v Domažlicích, přímo v areálu hřbitova, provoz nová
pohřební služba Všetečka & syn. Firma postavila na hřbitově v místě staré
pohřební síně a hrobníkova domku nový areál s moderní smuteční obřadní síní
se 40 místy k sezení (celkem síň pojme až 150 lidí) a s úplným zázemím. Součástí
areálu je kancelář pro sjednávání pohřbů, prodejna květin, kamenictví, WC.
Pohřební služba nabízí kompletní zařízení všeho, co souvisí s posledním
rozloučením se zesnulými – převoz zesnulých a zajištění smutečního civilního i
církevního obřadu nebo rozloučení v tichosti bez obřadu. Zatím je na ni slyšet
pouze chvála, a tak se zdá, že dosud jediné domažlické pohřební službě vyrostla
důstojná konkurence.
A město se konečně po létech řešení „problému obřadní síň“ zbavilo
pověsti, která se stala i tématem černého humoru: „Mít pohřeb v Domažlicích?
Jen přes moji mrtvolu.“ Byť je to humor i trochu nespravedlivý, protože
Domažlice měly důstojné místo pro vypravování pohřbů v kostele U Svatých, a
to pro všechny občany bez rozdílu vyznání.

Odbahňování babylonského a zelenovských rybníků
V tomto měsíci začalo odbahňování obou zelenovských rybníků a
koupaliště Babylon. Odbahňování bude probíhat v několika etapách. Po
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částečném vypuštění vody museli specialisté nejprve odlovit chráněné živočichy,
silně a kriticky ohrožené druhy raky a škeble (na Babyloně asi 8 500 raků říčních
a 501 škeblí rybničních) a převézt je do jiných městských rybníků. Teprve pak
může nastoupit těžká technika a práce mohou pokračovat. Zatímco na
Babyloně jde o zlepšení stavu koupaliště, na Zelenově je cílem především zvýšit
retenční schopnost rybníků tak, aby byly jako v minulosti schopny zadržovat tak
zvanou velkou vodu.

Běh naděje
Gymnázium J. Š. Baara uspořádalo ve čtvrtek 3. září ve 14.30 hodin
odpoledne II. ročník Běhu naděje. Trasa běhu byla 2,5 km, běh sám navazuje
svým posláním na Běh Terryho Foxe, pořádaný v uplynulých letech. Letos se jej
zúčastnilo 301 běžců, vybralo se 5 534 Kč.

Středověký rytířský turnaj
Ve dnech 5. až 7. září se domažlickému publiku představila skupina
TRAKEN, která na Sokolišti předváděla
VELKÝ STŘEDOVĚKÝ RYTÍŘSKÝ TURNAJ NA KONÍCH
za účasti několika desítek koní a jezdců v dobové zbroji a kostýmech.

Obnovení obrazu na věži
V neděli 6. září v 9 hodin ráno byl slavnostně vysvěcen obraz Narození
Panny Marie v nice věže na domažlickém náměstí. Obnovení obrazu, ze kterého
zbyly již jen nepatrné fragmenty, inicioval v roce 2007 zesnulý Ing. arch. Jan
Koptík. 6. května 2007 si mohli Domažličané v arciděkanském kostele
prohlédnout skici k obnově obrazu, dílo akademického malíře Miloslava Čecha,
vystavené v rámci benefičního koncertu ve prospěch obnovy, pořádaného
pěveckými sbory Čerchovan a Canzonetta a žáky základní umělecké školy.
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Podkladem pro obnovení obrazu se posléze stala stará pohlednice z Muzea
Chodska, zachycující původní malbu ve věžní nice. Úkolu obraz renovovat se ujal
zkušený restaurátor, akademický malíř Jiří Rataj z Plzně, který už v Domažlicích
odvedl několik podobných prací (restauroval např. obraz na Chodské rychtě).
Potřebné finanční prostředky poskytlo město Domažlice (60 000 Kč) a
Ministerstvo kultury ČR z Programu regenerace městských památkových
rezervací a zón (50 000 Kč).

Zemřela Jiřina Skalová
V neděli 6. září zemřela ve věku 88 let poslední žijící členka Chodského tria,
známého vynikající interpretací chodských písní, dlouholetá členka zdejšího
pěveckého sboru Čerchovan a oblíbená domažlická knihovnice, paní Jiřina
Skalová, oceněná v loňském roce pamětní medailí Města Domažlice.
Jiřina Skalová se narodila 19. 4. 1921 v Domažlicích jako jedno ze tří dětí
výborného hudebníka a ředitele kůru Jiřího Ereta. Od svého otce získala základní
hudební vzdělání ve zpěvu, houslích a
klavíru. Už jako školačka navštěvovala
Městskou

školu

sborového

zpěvu

Václava Flégla, později se ve zpěvu
zdokonalovala u Vladimíra Vuršera a
Boženy Hezké. Spolu se svojí sestrou
Marií zpívala od raného mládí (od roku
1937) v domažlickém Čerchovanu. Když
v roce 1955 sestavovala paní Božena
Hezká ze zpěvaček Čerchovanu pěvecké
trio, padla její volba na Jiřinu Skalovou,
Mankou Kunešovou a Evu Hesovou.
Chodské trio. Zleva: Jiřina Skalová, Eva Hesová, Manka Kunešová
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Tato trojice zpěvaček se pak pod názvem Chodské trio stala
nejznámějším uměleckým souborem propagujícím chodskou píseň v tehdejším
Československu i za jeho hranicemi v Polsku, Spolkové republice Německo,
v tehdejším Sovětském svazu, v Rakousku. Chodské trio úspěšně spolupracovalo
s Plzeňským rozhlasem, v Supraphonu natočilo stereofonní gramofonovou
desku.
Sopranistka Jiřina Skalová vystupovala i na samostatných koncertech a
zpívala také s Konrádyho dudáckou muzikou. Léta pracovala v domažlické
knihovně, nejprve v půjčovně knih a později jako okresní metodička.
V západočeské knihovnické obci byla nesmírně oblíbená, stejně jako mezi
čtenáři domažlické knihovny a knihovníky místních knihoven okresu.
Velkou životní oporou v soukromém životě i na umělecké dráze byl Jiřině
Skalové její manžel Jan Skala, sám aktivní hudebník – hrál na violoncello, zpíval
v Čerchovanu – a především všestranný a neúnavný organizátor domažlického
hudebního života v oblasti vážné hudby.
Domažlická veřejnost se spolu se zástupci celého Chodska a pěveckým
sborem

Čerchovan

s Jiřinou

Skalovou

rozloučila

v sobotu

12.

září

v arciděkanském chrámu Páně.

Výstava v Galerii bratří Špillarů
Ve středu 9. září měla v galerii vernisáž výstava děl Ivy Mrázkové
OUVERTURE. Výstavu uvedl vedoucí galerie Václav Sika, v hudebním programu
vystoupila Domažlická dudácká muzika. Spolupořadatelem výstavy bylo
Městské kulturní středisko v Domažlicích. Iva Mrázková žije a tvoří
v Lucembursku. Domažlické galerii ji doporučil ředitel domažlického městského
kulturního střediska Kanil Jindřich.
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Evropský den bez aut
Pro Evropský den bez aut, sobotu 19. září, připravilo město Domažlice
bohatý program. Dopoledne se na domažlickém náměstí v několika exhibicích
představili horšovskotýnští biketrialisté. Starosta města Ing. Miroslav Mach pak
představil přítomným občanům nové cyklostezky v okolí města. V 11.30
odstartovala společná cyklojízda Domažlice – Babylon - Domažlice. Na všechny
účastníky cyklojízdy, nebo i na ty, kdo stanovenou trasu projeli sólo a nechali si
na kontrolním stanovišti na Babyloně potvrdit účast, čekala po návratu do
Domažlic na stadionu Střelnice odměna ve formě kousku čerstvě upečeného
prasátka. Na Střelnici byl také od 13.30 hodin připraven bohatý doprovodný
program, zaměřený na nejrůznější sportovní aktivity pro dospělé i děti.

Vzpomínková pěší pouť z Klenčí do Furthu
V sobotu 19. září se konala tradiční Vzpomínkové pěší pouť z Klenčí do
Furthu. Sešlo se asi 200 účastníků, z toho 70 českých. V úvodu položili poutníci
na klenečském hřbitově kytici na hrob J. Š. Baara. U náhonu Bystřice na tak
zvaném Köglerově zastavení zajistili domažlické městské lesy a turisté z Furthu
společně občerstvení pro účastníky pouti. V cíli cesty, na furthském hřbitově,
uctili poutníci památku zakladatele pouti Oskara Köglera položením věnečku na
jeho hrob. Po poutní mši svaté ve hřbitovním poutním kostele skončila cesta ve
společenském centru v Kolpinghausu.

Myšlenky Cik - cak
V úterý 22. září od 17 hodin proběhl v Galerii bratří Špillarů křest knihy
zdejší autorky, učitelky obchodní akademie Veroniky Němcové „MYŠLENKY CIK CAK“. Útlá knížka navazuje na prvotinu autorky „Rozházené myšlenky“ a jistě
najde svoje čtenáře zejména mezi mladou generací. Knihu i autorku samotnou
uvedla a křtem provázela autorčina matka paní Venuše Klimentová, publikaci
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pokřtili starosta města Ing. Miroslav Mach a pětinásobný mistr ČR v rallye
Václav Pech jun., spolu s několika přáteli Veroniky Němcové. V programu
vernisáže vystoupily studentka plzeňské konzervatoře Barbora Veitová a
Seniorský taneční klub Domažlice. Pořadatelé: Muzeum Chodska, Galerie bratří
Špillarů, Městská knihovna B. Němcové Domažlice, nakladatelství TRIBUN.

Znásilnění
Třináctiletou žačku zdejší základní školy praktické znásilnili na konci září
v Hanově parku dva její čtrnáctiletí spolužáci. Případ vzbudil velkou pozornost
médií, psaly o něm prakticky všechny deníky.

Toulky zlatem podzimu
V sobotu 26. září uspořádali domažličtí turisté pochod pro rodiče s dětmi
Toulky zlatem podzimu. Pochodu se zúčastnilo 86 osob, z toho 50 dětí. Na
čtyřech zastaveních děti poznávaly podzimní plody, savce, ptáky a houby. V cíli,
na louce u Havlovic, bylo díky domažlickým Junákům připraveno ohniště na
opékání vuřtů.

Divadla a koncerty:
Pořadatel městské kulturní středisko ve velkém sále MKS v 19.30 hod.:
pátek 4. září
PLZEŇSKÁ FILHARMONIE
Dirigent: Koji Kawamoto
úterý 15. září
Divadelní představení v rámci předplatného
Noel Coward LÍBÁNKY aneb LÁSKA AŤ JDE K ČERTU
čtvrtek 24. září
V. abonentní koncert Kruhu přátel hudby
PUELLA TRIO
Tereza Fialová, klavír, Lenka Matějáková, housle, Markéta Vrbková, violoncello
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pátek, 25. září
Divadelní představení mimo předplatné
Jaroslav Koloděj: POSTEL PRO ANDĚLA
komedie ze současnosti v podání Divadelního spolku KOMEDYJANTI z Tachova
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ŘÍJEN
Jak hospodaří město za krize
Finanční a ekonomická krize, která citelně postihla i naší republiku, má
dopad do všech sfér jejího života. Obyvatele našeho města samozřejmě zajímá,
jak se s krizí vypořádává naše město. Na jejich dotazy odpověděl v říjnovém
Domažlickém zpravodaji starosta města Ing. Miroslav Mach. Podle jeho slov má
město, přes všechny potíže a velké investiční akce, jako je odbahnění Babylonu
a Zelenovských rybníků, výstavba penzionu pro seniory a oprava komunikací
ve městě zatím letos vyrovnaný rozpočet, a to i díky tomu, že si během let 2006
– 2008 vytvořilo rezervu 85 milionů korun.

Vysokorychlostní internet
Internetové připojení, ještě před dvěma- třemi léty v domácnostech hit
pouze pro mladou generaci, se pro současný život stává pomalu ale jistě
nezbytností. I v našem městě téměř raketovou rychlostí přibývá lidí, kteří si už
bez internetu nedovedou představit ani svoji domácnost. Na internetu se
vyhledává množství informací o všech oblastech života od technických
vymožeností, přes nejnovější módní trendy, jízdní řády až třeba k informacím
o počasí. Na internetu se nakupuje, podle internetových kuchařek se vaří, na
internetu najdeme stovky rad k rozvoji všech možných zájmových činností.
Nevíte jak pěstovat tu či onu květinu? Jak krmit vašeho domácího mazlíčka? Jak
co nejlépe ošetřovat oděvy a obuv? Věta „Podívám se na to na internetu.“, se
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dávno stala běžnou součástí našeho slovníku. Spolu s tím, jak roste počet
internetových přípojek, roste i počet těch, kdo internet zprostředkují,
internetových providerů. V tomto roce dorazil do našeho města další z jejich
rodiny AITEX internet provider, který zabezpečuje vysokorychlostní internet na
bázi Wi-Fi technologie. AITEX internet centrum sídlí na Náměstí Míru 58.
V samotných Domažlicích má několik vysílacích bodů, takže pokrývá prakticky
celé město.

Trhovci protestují
Rozhodnutí městské rady o přemístění středečních trhů z horní do dolní
poloviny náměstí vyvolalo mezi trhovci značnou nelibost. Sedmadvacet z nich
podepsalo petici, v níž mimo jiné uvádějí, že jim v důsledku tohoto přemístění
klesly tržby o 30 – 60 % a že díky sklonu náměstí nejsou stánky od Alejí vidět a
lidé se domnívají, že trhy nejsou. Teprve delší čas ovšem ukáže, zda jde o stav
trvalý nebo zda po čase, až si zvyknou trhovci i jejich zákazníci, se situace zase
urovná.

Literární podvečer
Muzeum Chodska, Galerie bratří Špillarů a městská knihovna uspořádali
ve čtvrtek 8. října od 17 hodin v galerii Literární podvečer s Lubomírem
Mikiskem a Milanem Čechurou. Dva plzeňští autoři na něm seznámili přítomné
se svojí tvorbou a částečně i s plzeňským literárním životem.

Prezentace knihy Marie Rivai
Prezentace básnické sbírky pražské autorky Marie Rivai POZDNÍ
VYZNÁNÍ, ilustrované vedoucím domažlické galerie Václavem Sikou, se
uskutečnila v úterý 20. října v 17 hodin v Galerii bratří Špillarů. K tradičním
pořadatelům podobných akcí, muzeu, galerii a knihovně, přibylo tentokrát ještě
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pražské nakladatelství PETRKLÍČ. Co se ohlasu na knížku (autorka se ve svých
verších mimo jiné vyznává i z obdivu k Domažlicím a okolní krajině) týká, pak
nesporně zaujaly Sikovy romantické ilustrace, samotné verše přijali čtenáři
s mírnými rozpaky. Prezentaci knížky předcházela autogramiáda a křest knihy
v Praze v Kounicově paláci v úterý 13. října.

Zakončení muzejní sezóny
Na závěr muzejní sezóny připravilo Muzeum Chodska v úterý 27. října od
17 hodin komentovanou prohlídku výstavy DUDY V PROMĚNÁCH MÍSTA A
ČASU. Výstavou, které předcházel malý koncert dudáků v atriu muzea, nazvaný
DUDY V ATRIU, provázel její autor Vladimír Kovářík.

Divadla a koncerty:
Pořadatel městské kulturní středisko ve velkém sále MKS v 19.30 hod.:
pátek 2. října
Divadelní představení mimo předplatné
Georges Feydeau a Maurice Desvalliéres: MANŽELSTVÍ NA DRUHOU ANEB
BARILLONOVA SVATBA
v podání Divadelního souboru MKZ Horšovský Týn

úterý 6. října
Divadelní představení v rámci předplatného
DIVADLO SEMAFOR v titulu ŽIVOT JE JEN NÁHODA V OBNOŠENÝ VESTĚ
pondělí 12. října
KONCERT PÍSNIČKÁŘE KARLA PLÍHALA,
českého folkového kytaristy, zpěváka, skladatele, textaře, klávesisty a aranžéra.
čtvrtek 15. října dopoledne
tři divadelní představení pro žáky nižších tříd základních škol a děti z mateřských
škol
O DOBRU A ZLU
v nastudování Divadelní společnosti Julie Jurištové z Prahy

182

pátek 16. října
Derniéra pohádkové hry se zpěvy zejména pro dospělé
RŮŽENKA ŠÍPKOVÁ
Ochotný divadelnický spolek Karel z Domažlic
Hrají: Zbyněk Altman, Tereza Poórová, Josef Kuneš, Igor Šlechta, Jaroslav
Jiřinec, Jaroslav Chloupek, Jana Janečková, Jaroslava Šťastná, Jitka Hartlová,
Emil Hofman, Věra Dojčarová, režie: Emil Hofman
pátek 23. října
OPERETNÍ KONOPĚNÍ
V sále MKS v Domažlicích si dala dostaveníčko pestrá společnost: z ciziny k nám
zavítali např. Princ Su-Čong, Cikánský baron, Niccolo Paganini, Liza Doolitlová či
Čardášová princezna společně s domácími hrdiny od pánů Oskara nedbala a
Karla Hašlera.
sobota 24. října
GALAKONCERT VALDAUFINKY ÁDY ŠKOLKY
50 let kapelníkem Valdaufinky (24. 10. 1959 - 24. 10. 2009)
čtvrtek 29. října
VI. abonentní koncert Kruhu přátel hudby
STAMICOVO KVARTETO
pátek 30. října
Divadelní představení mimo předplatné
Jaromír Břehový: OTYLKA
v podání Ochotnického divadelního souboru MKIS Poběžovice

Klubová scéna
pondělí 5. října
ELISABETH LOHNINGER QUARTET
Koncert americké zpěvačky rakouského původu
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LISTOPAD
Deflace trvala jen měsíc
Klesající příjmy a strach z budoucnosti přiměly české domácnosti
uvážlivěji hospodařit. Výsledkem, který se dal očekávat, je v první řadě
omezování nákupů, a to i potravin. Prodejci na špatné tržby naříkali už od jara.
Aby zákazníky přilákali do obchodů zpět, nasadili někde až neuvěřitelné slevy.
S tím se samozřejmě téměř zastavila inflace, která v září dělala pouhá 0,3 %.
v říjnu pak spotřebitelské ceny klesly pod úroveň roku 2008. Tento pokles cen,
známý jako deflace, však u nás trval pouze jeden měsíc, právě jen říjen.
V listopadu, v předtuše vánočních nákupů, začali prodejci opět zdražovat.
Co podražilo proti říjnu
pohonné hmoty
ovoce
zelenina a brambory
vejce
mléko
máslo
cukr

(v %):
o 3,7
o 4,8
o 1,4
o 6,5
o 2,1
o 2,8
o 2,3.

Zamykání České studánky
V sobotu 7. listopadu zamykali domažličtí turisté Českou studánku.
Účast byla opět vysoká, 300 turistů. Studánku zamykali domažlický starosta
Ing. Miroslav Mach a předseda Waldverein Furthu im Wald Walter Spiess. Mezi
hosty byli poslanec Jan Látka, poslankyně Mgr. Marcela Merinová, senátorka
JUDr. Jiřina Rippelová a ředitel Městských lesů Domažlice Ing. Jan Benda.
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Výstava v Galerii bratří Špillarů
Letošní galerijní výstavní sezónu uzavřela výstava Lukáše Kudrny
GRAFIKA. Výstavu na vernisáži, která se konala ve čtvrtek 5. listopadu 2009 v 17
hodin, uvedl Mgr. Marcel Fišer.

DIVADELNÍ BÁL
V sobotu 7. listopadu se konal ve velkém sále MKS od 20 hodin již
tradiční DIVADELNÍ BÁL. K tanci a poslechu hrál ORIENT EXPRES. Na bále
vystoupily: Ochotnický spolek při SDH Černíkov ČERNOCH, Divadelní ochotnický
soubor MKZ Horšovský Týn, Ochotnický spolek PASEČNICE SOBĚ, Divadelní
soubor MKIS Poběžovice, Divadelní spolek KOMEDYJANTI z Tachova, Ochotný
divadelnický spolek KAREL Domažlice. Večerem provázela Marta Skarlandtová.

Hubertská mše
V neděli 8. listopadu se v klášterním kostele od 17.30 konala Hubertská
Mše B dur od Petra Vacka a Josefa Selementa. Mši celebroval P. Miroslav
Gierga a vstoupili při ní Lovecké trio Praha a Pěvecký sbor Canzonetta,
sbormistryně Marie Hanáčíková.

Setkání u desky III. odboje
Ve středu 18. listopadu se uskutečnila už tradiční pietní vzpomínka na
III. odboj (v létech 1948 – 1989) u pamětní desky tomuto odboji pod Chodským
hradem. Pořadateli byly město Domažlice, Konfederace politických vězňů a Svaz
PTP České republiky.
(PTP = pomocné technické prapory, zvláštní armádní útvar pro „politicky
nespolehlivé“ vojáky základní vojenské služby)
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Loutkové divadlo
Domažlické loutkové divadlo zahájilo tento měsíc další divadelní sezónu.
Loutkáři hrají pro své malé diváky každou neděli odpoledne. V tomto měsíci měli
na programu loutkovou pohádku KAŠPÁREK HLEDÁ PRINCEZNU.

Prázdná hala v průmyslové zóně
V průmyslové zóně stojí prázdná hala. Firma, která si ji nechala postavit
pro výrobu automobilových nárazníků, si podle starosty města Ing. Miroslava
Macha vybrala špatného developera, který nedostál závazkům, takže firma už
vyrábí jinde. Developer zkrachoval. V průmyslové části stojí tedy sice nová,
moderní hala, ale prázdná. Slibované pracovní příležitosti tak až na další
zůstávají jen v oblasti slibů. Město se snaží situaci řešit, zatím se to ale nedaří,
protože zkrachovalá firma na výzvu po jednání nereaguje.

Začala výstavba obytné čtvrti Na Bábě
V plánované obytné zóně Na Bábě v Domažlicích začala stavba páteřní
komunikace a sítí za 20 milionů korun. V plánované nové městské čtvrti má
v budoucnu bydlet až 600 lidí.

Nová parkoviště
Domažlice získaly letos přes 140 nových parkovacích míst. Na Kozinově
poli přibylo parkoviště pro 24 vozů na konci Mánesovy ulice. Dalších 48 míst
přibylo u domu pro seniory. Sedmdesát parkovacích míst zřídilo letos město
u plaveckého bazénu a sportovního areálu v rámci nové úpravy celého prostoru.

Počet parkovacích míst tedy roste, stále ale ani zdaleka nestačí. Daleko rychleji
totiž ve městě přibývá aut. Není výjimkou, že rodina s dospělými dětmi má dvě
až tři auta. A protože ne každý má na vozy nové, stále častěji se v ulicích
Domažlic objevují vedle nablýskaných „bouráků“ i vyslovené autoruiny, které už
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dávno patří do šrotu. Ale co naplat, jak pravil jeden majitel takového
otlučeného a čadícího veterána: „Nezáleží na vzhledu, hlavně, že jezdí“. A tak
ubývá zelených ploch a místo nich přibývají parkoviště, kterých je stále málo.
O tom, jak se to projevuje na vzduchu, který všichni dýcháme, asi není třeba
psát.

Město má vracet miliony
Devatenáct milionů z městského rozpočtu mají Domažlice vrátit státu.
Jde o státní dotaci, kterou město dostalo na přestavbu starých tereziánských
kasáren v Kozinově ulici na bytové jednotky a na výstavbu 15 nových bytů
v Petrovské ulici. V obou případech nebyl dodržen termín dokončení stavby, čili
došlo k nedodržení smlouvy o poskytnutí dotace. V případě tereziánských
kasáren byly navíc v rozporu s pravidly o využití státní dotace použity na stavbě
i peníze „soukromé“, totiž prostředky budoucích vlastníků bytů. Na oba případy
porušení rozpočtové kázně přišel Finanční úřad v Domažlicích při kontrole
dotací, přidělených městu za posledních pět let. V městském zastupitelstvu
skolem této, pro město jistě nemilé záležitosti, rozhořel ostrý spor o to, kdo
situaci zavinil a měl by za ní nést odpovědnost.

Vánoce v Domažlicích 2009
Pod tímto názvem vydalo městské kulturní středisko šestistránkový
letáček formátu A5, ve kterém informuje o všech kulturních akcích, které se
v Domažlicích budou konat pro dospělé i děti od konce listopadu 2009 do
1. ledna 2010.

Úspěch nemocnice
V anketě pacientů, kterou nemocnici v regionech Plzeňského kraje
považují za nejlepší, zvítězila nemocnice domažlická.
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Rozsvícení vánočního stromu
na náměstí u kašny se tentokrát uskutečnilo v sobotu 28. listopadu od 16
hodin. Jak už se stalo tradicí, vystoupily při něm děti z domažlické základní
umělecké školy.

Prodej kaprů
Domažlické městské lesy zahájily od pátku 23. října v rybárně v Hanově
parku prodej kaprů. Ryby tady prodávají každý pátek od 11 do 16 hodin. Dalším
prodejním místem bude tradičně náměstí před radnicí. Tady budou městské lesy
prodávat ryby každou středu od 10 do 15 hodin. Prodej zahájily 4. listopadu.

První automat na čerstvé mléko
Automaty na čerstvé mléko se staly hitem posledního půlroku. Ty první
se začaly objevovat na Vysočině, kde soukromí chovatelé řeší tímto způsobem
odbyt mléka. Pro velký zájem se pak šířily i do jiných oblastí republiky až v pátek
27. listopadu dorazil jeden i do našeho města. Výdejní automat na mléko, první
u nás, instalovala firma MANITEC trade ve vchodu do areálu Kauflandu. Mléko
se stáčí do půllitrových nebo litrových lahví. Zájem o tuto formu nákupu mléka
byl v prvních dnech značný.

Výstavy v Muzeu Chodska
Muzeum Chodska připravilo pro adventní a povánoční období
v prostorách Chodského hradu hned tři výstavy: MEDOVÉ VÁNOCE – historie
včelařství, zpracování medu a vosku a jejich další využití; PAPÍROVÁ KRÁSA –
vánoční a zimní motivy na perníkových nálepkách ze soukromé sbírky; SYMBOLY
VÁNOC na historických pohlednicích a očima dětí. Zajímavá témata i jejich, jako
vždy precizní, zpracování přilákaly do zimního muzea řadu velkých i malých
návštěvníků. Součástí výstav byl letos po prvé adventní a vánoční trh. Vernisáž
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výstavy se konala v pátek 27. listopadu v 17.30 hodin, v kulturním programu
vystoupil s vánočními písněmi a koledami sbor Canzonetta, řízený Marií
Hanáčíkovou.

Divadla a koncerty:
Pořadatel městské kulturní středisko ve velkém sále MKS v 19.30 hod.:
čtvrtek 5. listopadu
Koncert v rámci předplatného
BRAHMS TRIO PRAGUE
Ondřej Vrabec – lesní roh, Monika Vrabcová – housle, Daniel Wiesner – klavír.
23. listopadu
Vánoční koncert mimo předplatné
JAKUB SMOLIK s doprovodnou skupinou (Jakub Smolík je rodákem z Domažlic)
čtvrtek 26. listopadu
divadelní představení v rámci předplatného
Ken Ludwig: DNES HRAJEME CYRANA
Hrají herci Divadelní společnosti HÁTA Olgy Želenské

LOUTKOVÁ SCÉNA
neděle 8. listopadu, neděle 15. listopadu, neděle 29. listopadu vždy od 14 a od
16 hodin loutková pohádka KAŠPÁREK HLEDÁ PRINCEZNU.

KLUBOVÁ SCÉNA
pátek 13. listopadu ve 20 hodin
RUDY LINKA TRIO (New York)
pátek 27. listopadu 20:00
TRABAND – Jednota Orla ve spolupráci s MKS

Koncert v kostele
Pěvecký sbor Čerchovan ve spolupráci s městským kulturním střediskem
uspořádal v neděli 8. listopadu v 19 hodin v arciděkanském kostele koncert, na
kterém zaznělo REQUIEM Wolfganga Amadea Mozarta. Doprovázel orchestr
Musica Tusta, dirigent Marek Vorlíček.
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PROSINEC
Ještě k vrácení dotací
Prosincový Domažlický zpravodaj uvedl v článku „Ještě jednou k vracení
dotací“ výpočet, podle kterého škoda, vzniklá městu při výstavbě bytových
jednotek v Tereziánských kasárnách, byla daleko vyšší, než je „jen“ vrácení
neoprávněně použité dotace. Starosta města Ing. Miroslav Mach uvádí na dotaz
Zpravodaje doslova: „Tak pojďme počítat. Město obdrželo na dotacích pro 39
bytových jednotek v Kozinově ulici necelých 15 milionů Kč. Nyní vrací 19,5
milionů Kč. Navíc darovalo nájemníkům (budoucím vlastníkům) 20 milionů Kč
v hodnotě budovy včetně pozemku a vklad 15 milionů Kč v hotovosti.
Matematicky vzato 15 – 19,6 – 20 – 15 = 39,6 milionů Kč ve „prospěch“ …“
Majetek města se tak snížil téměř o 40 milionů Kč. Rada města proto
uložila starostovi podat trestní oznámení.

Nezaměstnanost opět roste
Míra registrované nezaměstnanosti na Domažlicku se v prosinci, podle
údajů domažlického Úřadu práce přiblížila k deseti procentům, což znamená
více než tři tisíce lidí bez práce. Sehnat práci je podle „pracáku“ v naší končině
téměř nemožné.
Český statistický úřad zveřejnil, rovněž v tomto měsíci, údaje o minimální
mzdě u nás a v Evropě. Podle jeho statistiky má Česká republika čtvrtou nejnižší
minimální mzdu v Evropě – 8.000 Kč. V sousedním Rakousku je například
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minimální mzda 1000 eur (26 tisíc korun). To je ovšem Rakousko, řeklo by se,
ale výrazně lépe než my jsou na tom i takové státy jako Malta, Kypr, Slovinsko či
Portugalsko. A to už je opravdu na pováženou.
(Zdroj: Úřad práce Domažlice, ČSÚ – ekonomika)

Slovo roku 2009
Už po několikáté vybírají média na konci roku nově vzniklé slovo, které
v tom kterém roce obohatilo slovník češtiny. V letošním roce se stalo vítězem
této poněkud kuriózní ankety slovo RYCHLOSTUDENT, výraz, popisující situaci
na plzeňské právnické fakultě, kde někteří lidé vystudovali po několika měsících
a ne po řádných třech či pěti létech. Rychlostudent vyjadřuje kšefty s tituly, tedy
korupci.

Další automat na mléko
Ve městě je v provozu už druhý automat na čerstvé kravské mléko. Jeho
majitelem a provozovatelem je farma Hlohová pana Václava Korby, automat je
v prodejně Chodská pekárna (bývalé Ludvíkovic /Hulildovic/ pekařství), na
Náměstí Míru 122.

Autobus „VLOČKA“
Autobusový dopravce RDS bus s. r. o. rozšířil své služby o pravidelné
autobusové zájezdy pro lyžaře z Domažlic do Železné Rudy – Špičák. Autobus
nazvaný „VLOČKA“ jezdí každou sobotu a neděli od 27. 12. 2009 do 28. 3. 2010
podle sněhových podmínek. Z Domažlic odjíždí v 7.30 hodin z autobusového
nádraží, nazpět ze Železné Rudy v 16.30.
Společnost RDS bus, s.r.o. vznikla 1. července 2008, spojením společností
REDOS west, s.r.o. z Babylonu, Šumava bus ze Železné Rudy a společnosti RBO
(Regionalbus Ostbayern) GmbH z Regensburku. Hlavní činností společnosti je
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provozování mezinárodní a vnitrostátní linkové autobusové dopravy v
příhraničních oblastech České republiky a Spolkové republiky Německa.
Založením dceřiné společnosti ŠUMAVA BUS s.r.o. dne 28. 5. 2004, se začalo
ještě více rozvíjet propojování bavorsko-českého pohraničí. V následujících
letech se podařilo ve spolupráci se železnicí vybudovat spojení, která umožnila
rozšiřování tak zvané „měkké turistiky“ na české i německé straně hranic.
Spojením se společností REDOS west. s.r.o., dříve Autobusová doprava Miroslav
Pazdera Babylon rozšířila firma ŠUMAVA BUS s.r.o svoji činnost i mimo oblast
Šumavy, což vedlo k jejímu přejmenování na RDS bus s.r.o. (Regionální Dopravní
Společnost). V současné době společnost sídlí na Babyloně, svou kancelář má i v
Železné Rudě.

Další obchod v Domažlicích končí
K 31. prosinci končí prodej v oblíbeném obchodě se zvířaty a potřebami pro
domácí mazlíčky EXOFEUNA paní Martiny Gilarové v dolejší části domažlického
náměstí. Kdysi výborně prosperující obchod se prý v poslední době potýkal
s nedostatkem zákazníků. Jednou z příčin může být i skutečnost, že to, co dělalo
podobným zooobchodům největší obrat, krmiva a různé pamlsky, prodávají
dnes téměř všechny potravinářské prodejny ve městě, některé dokonce za
výrazně nižší ceny, než mají speciální zooprodejny. Obojek pro psa, mističku pro
kočku či klec pro papouška kupují lidé jednou za čas, krmivo ale musejí kupovat
pravidelně, a tak není divu, že nakupují tam, kde je levněji. Někteří chovatelé
dokonce dovážejí krmivo ze sousedního Německa. Tam jsou prý například
granule pro velké psy levnější než u nás.

Chodsko ve stínu hákového kříže
V nakladatelství RB-Print Kdyně vyšly před letošními Vánoci další dva díly
sborníku Chodsko ve stínu hákového kříže. Sborník, do kterého přispělo svými
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vzpomínkami několik autorů, zachycuje střípky z dění na Domažlicku v létech
1938 – 1945. Podobnou publikaci jsme už dlouho citelně postrádali. Jistě
pomůže zejména mladším generacím poznat dnes už polozapomenutou
kapitolu z dějin jejich kraje, o kterou se někteří z nich živě zajímají. Škoda jen, že
stále postrádáme syntetickou práci z pera některého renomovaného historika,
která by toto období života našeho kraje zhodnotila jako celek.

MIKULÁŠOVÁNÍ
Město Domažlice ve spolupráci s městským kulturním střediskem a
Ochotným divadelnickým spolkem Karel připravilo v sobotu 5. prosince od 17
hodin na náměstí pro svoje nejmladší občany program MIKULÁŠOVÁNÍ, spojený
s mikulášskou nadílkou. Zájem byl veliký, na náměstí se sešlo několik set malých
i velkých obdivovatelů Mikulášů, andělů i čertů.

Loutkové divadlo
potěšilo nejmenší diváky v neděli 13. a v neděli 20. prosince, vždy od 14
a od 16 hodin, loutkovou pohádkou KAŠPÁREK ČARUJE.

Zpívání koled s Českým rozhlasem
Už po dvanácté uspořádal, tentokrát ve středu 9. prosince, Český rozhlas
Plzeň „Vánoční zpívání koled s Českým rozhlasem Plzeň“. Vánočního zpívání se
zúčastnilo včetně samotné Plzně 11 měst Plzeňského kraje. Domažlice, které
jsou ze zúčastněných měst nejmladším účastníkem – zpívání se zúčastnily teprve
po druhé - přispěly do celkem 10 159hlavého sboru úctyhodným počtem 1 545
zaregistrovaných zpěváků, čímž obsadily na žebříčku měst 3. místo. Celá akce
začala na náměstí už v 17 hodin, kdy před stovkami diváků vystoupily děti
z Barevné školky v Poděbradově ulici pod vedením Miroslavy Kůstové, dále se
představil sbor domažlické školy Komenského 17 Perníček zpěvníček s vedoucím
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Zbyňkem Mrkosem a poté pěvecký sbor školy Msgre B. Staška, řízený Danou
Dufkovou. Od 18 hodin se pak přítomní zapojili do vánočního zpívání zpěvem
koled Nesem vám noviny a Narodil se Kristus Pán.
Nálada na náměstí byla vpravdě vánoční, pohodová, optimistická a
radostná. V dnešní nevrlé, uspěchané a zvulgarizované době jev vskutku vzácný

Jubileum Zdeňka Bláhy
V neděli 27. prosince se dožil osmdesáti let, v plné duševní svěžesti a
dobré náladě Zdeněk Bláha, bývalý rozhlasový redaktor a muzikant, u nás
známý především jako jeden z prvních členů Konrádyho dudácké muziky, ve
které hrál na basu a občas i na dudy, a jako režisér řady klenotnicových pořadů
Chodských slavností. Natočil a v Plzeňském rozhlase odvysílal desítky
rozhlasových pořadů s Konrádovci, s Chodským triem, s nezapomenutelným
Jaromírem Horákem, zcela po právu označovaným za krále chodských zpěváků,
i s chodskými národopisnými soubory. Jeho pořad Hrají a zpívají Plzeňáci se léta
držel na nejvyšších příčkách poslechovosti plzeňských rozhlasových pořadů a
posluchači jej žádají podnes.

Vánoční pozdrav z Domažlic
Nakladatelství Českého lesa Zdeňka Procházky rozšířilo letos svoji
nabídku domažlických vánočních pohlednic o další dvě pohlednice. Tématem
obou jsou večerní a noční Domažlice v slavnostním vánočním osvětlení. Jedné
z nich dominuje pohled na náměstí při novoročním ohňostroji, druhé domažlický
ponocný. Fotografie, použité na pohlednicích, i celková grafická úprava jsou
dílem Zdeňka Procházky.

194

Krmelec u stromečku
Už podruhé k radosti dětí i dospělých postavili myslivci v rámci vánočních
trhů na náměstí u vánočního stromku krmelec s ovečkami. Zvířata na vysoko

Foto Stanislav Antoš

nastlané slámě, rozvážně přežvykující předložené seno, ve všem tom ruchu a
shonu napodiv klidná, přispěla k pravé vánoční pohodě.

Divadla a koncerty:
Pořadatel městské kulturní středisko ve velkém sále MKS v 19.30 hod.:
čtvrtek 10. prosince
VIII. abonentní koncert Kruhu přátel hudby
Vánoční koncert komorního souboru VERNER COLLEGIUM
čtvrtek 17. prosince od 18.30 hodin
NA VÁNOCE HEJTU U CHMELŮ
Tradiční chodské vánoční zvyky od svátku sv. Barbory po Tři krále podle popisů
Jindřicha Jindřicha, Rudolfa Svačiny a Josefa Královce předvedl Spolek Jiřího
Bittnera. Účinkovalo na 30 občanů Milaveč, námět, scénář a režie Josef
Johánek.
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HUDBA U STROMEČKU V RÁMCI VÁNOČNÍCH TRHŮ
Sobota 19. prosince – středa 23. prosince, náměstí před radnicí u vánočního
trhu
sobota 19. prosince
16.00 hod.
Pěvecký sbor PERNÍČEK ZPĚVNÍČEK základní školy
Komenského 17
16.30 Kapela VYSOKÁ TRÁVA
17.00 PONOCNÝ
neděle 20. prosince
16.00 hod.
Ženský pěvecký sbor CANZONETTA, řídí Marie Hanáčíková
16.30
Středověká hudba ELTHIN
17.00
Trubači OMS (myslivci- pozn. kronikářky) SETKÁNÍ U KRMELCE
pondělí 21. prosince
15.30 hod.
PĚVECKÝ KROUŽEK při Základní škole Msgre B. Staška
16.00
ŽÁCI HUDEBNÍ NAUKY základní umělecké školy Staňkov,
J.Uhlíř/Z. Svěrák: Operka Červená Karkulka
16.30
LOUTKY
Mladá domažlická kapela
17.00
PONOCNÝ
úterý 22. prosince
16.00 hod.
Vokální skupina SINGTET
16.30
PĚVECKÉ SDRUŽENÍ Jany Lengálové, Základní umělecká škola
Horšovský Týn
17.00
Mužský vokální kvintet HLASOSPLET
po ukončení Chodského vánočního koncertu PONOCNÝ
středa 23. prosince
16.40 hod.
Skupina historického tance ARVENA
17.00
PONOCNÝ
17.05
Vánoční zpěvohra – VYPEČENÁ VÁNOČNÍ SUITA
Účinkují Ochotný divadelnický spolek KAREL, Canzonetta a
sólisté, hudba: Josef Kuneš

Koncerty v kostele
sobota 5. prosince, 15 hodin, nový sborový dům Českobratrské církve
evangelické
adventní koncert Komorního pěveckého sboru DE PROFUNDIS z Plzně
Výběr spirituálů.
Pořadatel: Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Domažlicích
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neděle 6. prosince od 19 hodin v klášterním kostele
ADVENTNÍ KONCERT UČITELŮ ZUŠ
Pořadatelé: městské kulturní středisko a základní umělecká škola
sobota 12. prosince, 15 hodin, nový sborový dům Českobratrské církve
evangelické
adventní koncert SALVÁTORSKÉHO PĚVECKÉHO SBORU z Prahy,
v jehož podání zazněl výběr ze mše věnované Sv. Janovi Zlatoústému od P. I.
Čajkovského, Missa festiva od A. Gretchaninova a výběr z Loutny České Adama
Michny z Otradovic
Pořadatel: Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Domažlicích
úterý 22. prosince od 18 hodin v arciděkanském kostele
XVII. CHODSKÝ VÁNOČNÍ KONCERT
tentokrát mrákovského souboru
Pořadatelé: Chodský národopisný soubor Mrákov a městské kulturní středisko
sobota 26. prosince od 19 hodin v arciděkanském kostele
ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ JAKUBA JANA RYBY
v podání pěveckého sboru Čerchovan a sólistů, za doprovodu komorního
orchestru Musica Tusta. Dirigent: Marek Vorlíček.
Pořadatelé: Pěvecký sbor Čerchovan a městské kulturní středisko
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VÁNOCE 2009
Hudba u stromečku
(foto: Stanislav Antoš)
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Počasí
I v letošním roce nám počasí připravilo pěkných pár překvapení. Vlastně
se není čemu divit. Žijeme prý v nejteplejší dekádě za posledních 160 let. Tak to
alespoň tvrdí Světová meteorologická organizace - World Meteorological
Organisation (WMO). Podle Michaela Jarrouda, šéfa WMO, období let 2000 až
2009 bylo velmi pravděpodobně nejteplejším od roku 1850, kdy začalo
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systematické registrování údajů, a rok 2009 je pátým nejteplejším rokem
v historických záznamech, přičemž Česká republika je podle WMO mezi
oblastmi, které letos zažily o více než o pět stupňů vyšší teploty než obvykle.
Vysoce nadprůměrné teploty zaznamenala letos většina světadílů, s výjimkou
Severní Ameriky.

LEDEN
Počátek ledna byl mrazivý, mrzlo už od Štěpána, nejprve přišly
holomrazy, na Silvestra napadlo trochu sněhu, další sníh napadl 4. ledna, ale
stále to byl spíše poprašek. Denní teploty se v prvním lednovém týdnu
pohybovaly mezi -2 až -4 °C, večer klesly až na -8 °. Přes celý den padala
promrzlá mlha. Inverze, která trvala od pondělka 12. až do čtvrtka 15. ledna,
trápila zejména astmatiky. V ovzduší se stále drželo množství kouře a smogu. Je
vidět a hlavně cítit, že lidé, díky stále rostoucím cenám elektřiny a plynu, začali
zase topit v kotlích na pevná paliva nebo ve starších bytech v kamnech a spalují
kde co.
Čtvrtek 16. ledna přinesl oblevu, ranní teploty ještě byly pod bodem
mrazu, denní už šplhaly nad nulu. V neděli 18. ledna večer pršelo. V následujícím
lednovém týdnu se střídal déšť a sníh, v noci mírně mrzlo, ráno byla klouzačka,
občas padal sníh, odpoledne zase pršelo. Zkrátka počasí, tak říkajíc „nadraka“,
zimního v něm nic moc nebylo.

ÚNOR
Počátkem února napadlo přece jen trochu víc sněhu, ale zase se
opakovalo počasí z konce ledna: přes noc trochu sněhu, ráno klouzačka,
odpoledne déšť. V noci na úterý 10. února silně pršelo, ráno v 10 hodin nás
zasáhla vichřice Quinten, způsobená silnou tlakovou níží. Vichřice udeřila silou
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až 90 kilometrů za hodinu, ještě ve 13 hodin se nedalo proti větru normálně jít,
vítr obracel chodce do protisměru. Teplota se ten den vyšplhala až na +8 °C,
stále drobně pršelo. Večer se dost ochladilo, přes noc napadlo až 5 cm sněhu.
Do konce týdne se pak teploty pohybovaly kolem bodu mrazu, nebo mírně pod
ním. V dalším únorovém týdnu se denní teploty pohybovaly od 0 do -6 °C, občas
sněžilo, u nás ale napadlo nejméně sněhu z celého území ČR. A když už ho
napadlo víc, obvykle přes den roztál. Alespoň ve městě, venku ve volné přírodě
se držela 10 – 15 centimetrová souvislá sněhová pokrývka. Poslední únorový
týden byl ve znamení stoupajících teplot, v pondělí 23. února celé odpoledne
pršelo, sníh díky tomu téměř zmizel. Už následující den, 24. února, teplota
vyšplhala přes den až na +7 °C, celý den krásně svítilo sluníčko. Zbytek týdne
pak bylo zamračeno s deštěm. Ve vzduchu bylo cítit vysoké procento vlhkosti.

BŘEZEN
V prvním březnovém týdnu jsme v našem koutu Čech zažili jen málo
sluníčka, spíše byla zamračená obloha s deštěm, denní teploty +8 - +9 °C, totéž
ve druhém březnovém týdnu. Vytrvalé deště začaly zvedat hladiny řek,
15. března vyhlásilo povodí Berounky pro celé povodí první stupeň povodňové
aktivity. Zubřina měla sice v našem městě zvýšený průtok, ale prvního stupně
povodňové aktivity nedosáhla. Teplotně na březen nadprůměrná byla sobota
14. března. V našem městě jsme přes den naměřili +10 °C a ještě v 21 hodin
večer bylo +9 °C. Druhá polovina března byla celkem chladnější, téměř zimní.
Ráno teploty klesaly pod bod mrazu. Den před příchodem jara a i na první jarní
den (21. března) ráno docela slušně mrzlo. V týdnu od 23. března nás zasáhlo
„aprílové“ počasí, chvíli padal sníh, chvíli pršelo, chvíli svítilo sluníčko, to vše pak
doprovázel poměrně silný vítr. Středa 25. března přivítala den pěknou ledovkou,
klouzali se lidé i auta, během dopoledne ale ledovka odtála, přes den jsme
v našem městě naměřili +4 °C.
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DUBEN
začal doslova teplotním skokem. Hned druhý poaprílový den se denní
teploty vyšplhaly přes +20 °C, 2. dubna v 18 hodin večer jsme v Domažlicích
naměřili 19 °C ve stínu. 3. a 4. dubna padaly na mnoha místech teplotní
rekordy, tak například v Plzni-Bolevci naměřili v pátek 3. dubna 22,1 °C; počasí
tady tak překonalo dosavadní teplotní rekord z roku 1976. U nás bylo 21 °C,
večer a v noci 17 – 19 °C. V neděli 5. dubna v 17 hodin se nad Domažlicemi
přehnala první jarní bouřka, protože ale naše město zasáhla jen okrajově,
mnoho škod nenadělala, i když během ní spadlo i několik krup a na cestě od
benzinové pumpy do Havlovic blesk zasáhl jeden vysoký strom. Jinde bylo hůř,
bouřka a přívalové deště řádily zejména ve středních a východních Čechách.
Bouřka se opakovala i druhý den, zase v 17 hodin, ale u nás tentokrát byla ještě
slabší, nad Domažlicemi jen párkrát zahřmělo. Týden od 6. do 12. dubna byl
krásný, „letní“, v našem městě jsme naměřili teploty mezi 22 – 23 °C. V pátek a
v soboru 10. a 11. dubna padaly opět teplotní rekordy, v Plzni-Bolevci například
naměřená teplota 24,8 °C překonala teplotní maximum pro tento den staré 130
let. Pěkné počasí přálo zahrádkám a ozdobným keřům, v plném květu byly
tulipány, narcisy, skalničky, dobře o 10 až 14 dní dříve rozkvetly keře zlatého
deště. A spolu s pěkným počasím i nálada lidí byla pohodová.
V polovině dubna se ochladilo, přes den jsme u nás zaznamenali teploty
do 17 °C, ale už od 18. dubna přišlo oteplení a až do úterý 28. dubna se denní
teploty pohybovaly téměř stabilně v rozmezí 20 až 22 °C, noční od 7 do 13 °C. Ve
středu 29. dubna jsme zažili opět jeden teplotní skok, z 20 °C 28. dubna na 13 °C
29. dubna. Navíc ještě celý den pršelo a počasí bylo nepříjemně lezavé. Inu
aprílové.
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KVĚTEN
Celá první polovina května propršela, denní teploty se pohybovaly od 10
do 14 °C. Déšť byl ale jemný, takový pěkný májový, a celkově počasí odpovídalo
květnu tak, jak ho znali naši předkové, kteří říkávali že „studený máj, v stodole
ráj“. V týdnu od 18. května začaly denní teploty stoupat až k letním 25 °C
v neděli 24. května. V pondělí 25. května byla obloha celý den jasná, bez
jediného mráčku. Teplo bylo na květen neobvykle veliké, v Domažlicích jsme
naměřili plných 30 °C, jinde bylo ještě o stupeň více. Podobné počasí bylo i 26.
května. V 17 hodin se ale obloha zatáhla a začala nejintenzivnější bouřka za
poslední léta, doprovázená silným deštěm. Domažlice jako by byly v obklíčení
bouřek, blýskalo doslova na všech stranách. Byla to zajímavá, pro někoho
úděsná, pro jiného úchvatná podívaná. Staří lidé takovým bouřkám říkávali
otevřené nebe. Bouřka trvala několik hodin. Měření meteorologů při ní
zaznamenala naprosto neuvěřitelný počet blesků - kolem 92 000. Na
Domažlicku v téhle bouřce podle dalšího měření napršelo 60 l vody na m2. Není
divu, že bouřka přinesla i ochlazení, a to pak trvalo až do konce května.

ČERVEN
Prvních čtrnáct dní v červnu se průměrné teploty pohybovaly do 18 °C.
Počasí bylo jako na houpačce – chvíli sluníčko, chvíli déšť, mezitím občas vítr.
Člověk nevěděl, jak se vlastně obléci. Vyšli jste do zimy a vrátili se uhřátí,
protože začalo pálit slunce. A tak se chodí v tričkách a bundách a člověk se buď
svléká, nebo obléká, podle toho, jak si počasí zmyslí. Zvlášť ošklivě bylo ve
čtvrtek a v pátek 11. a 12. června. Ve čtvrtek v 11.15 hodin se nad Domažlice
přihnala bouřka a spolu s ní přívalový déšť se silným vichrem, téměř už vichřicí.
Vichr a déšť trvaly celý zbytek dne. I v pátek 12. června byl dost silný vítr, i když
ne tak silný jako předešlý den. Chvíli pršelo, chvíli svítilo slunce, teplota kolem
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16 °C. Další dva týdny se pomalu oteplovalo, až na 24 °C, bylo ale zataženo,
občas déšť, a tak to šlo den za dnem. Což my tady, jsme schovaní pod
Čerchovem a ten nás chrání. A tak nás postihl „jen“ slabší přívalový déšť, který
vytopil pár sklepů. Jinde bylo hůř. V noci ze středy 24. na čtvrtek 25. začaly
povodně. Zdá se, že těchhle „velkých vod“ se jen tak nezbavíme, opakují se teď
pravidelně rok co rok. A prý je to normální, protože předchozí léta bylo co do
dešťových srážek mimořádné sucho. Ono pršelo vždycky, vzpomínám si, jak se
za mého dětství v padesátých létech pravidelně kolem Medarda rozvodnila
Zubřina (tenkráte starousedlíci říkali Řubřina). Jenomže byly meze, remízky,
hájky, strouhy, pole. To všechno dokázalo pobrat hodně vody. A přišla-li velká
voda, měla se kam rozlít. Pak se meze a remízky zlikvidovaly, „zmeliorovalo“ se
kdejaké bahniště, zregulovala se kdejaká strouha a potůček. Prý ve prospěch
zemědělství. Teď se zas ve prospěch průmyslu a dopravy betonuje, staví nové a
nové průmyslové zóny, sklady, obchodní centra, a to vše i na kvalitní orné půdě.
A pak se divíme, že jsou povodně. Ona ta voda se někam podít musí. Ty letošní
povodně jsou třetí nejhorší po záplavách z roku 1997 a 2002. Nejvíce postižené
jsou obce na severu Moravy v Moravskoslezském kraji. Povodňová vlna tady
přišla takovou rychlostí, že překvapila i samotné meteorology, kteří rychlost
vody považují za naprosto nestandardní. Příčinou je podle nich fakt, že se na
Novojičínsku srazila dvě mimořádně velká bouřková mračna. Noční přívalové
deště, které tím vznikly, byly tak silné a rychlé, že na ně nedokázaly reagovat
ani meteorologické přístroje (srážkoměry). Lidé v postižených obcích prostě
neměli šanci. Povodeň zasáhla i Zlínsko a Vsetínsko. Stovky rodin musely opustit
svoje domovy, tisíce jich jsou bez plynu a elektřiny. Povodeň si vyžádala 10
obětí. Škody přesáhly dvě miliardy.
Ale raději se vraťme k nám domů. Tady pokračovalo střídání – déšť,
sluníčko, sluníčko, déšť a tak dokola. V pátek 26. června večer, kolem 21 hodiny
začala bouřka, která se opět stále točila kolem města, blýskat a bouřit přestalo
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až ve 2 hodiny v noci. Pršelo celou noc, ráno 27. června bylo koryto Zubřiny plné
tak ze dvou třetin, přes den voda klesla, ale večer už zase stoupala. 29. června
ráno pršelo, odpoledne svítilo sluníčko, teplota 25 - 28 °C, ještě pozdě večer
jsme na teploměrech naměřili 24 °C. 30. 6: ráno pod mrakem, přes den střídavě
prší a svítí slunce, kolem 15. hodiny odpoledne slabá bouřka. Střídání deště a
sluníčka přináší další trápení – vysokou vlhkost vzduchu. Člověk si někdy připadá
jako v sauně. Vlhkost vzduchu se pohybuje v hodnotách od 70 do 98 procent.
Řada lidí si stěžuje na zdravotní potíže, zejména astmatici a lidé s nemocným
srdcem. Obecně se hůře dýchá. V hojné míře se začaly objevovat plísně.
Hospodyňky, které pověsí ven prádlo, se diví, že ačkoli svítí sluníčko, prádlo je
stále vlhké. I za to může velké procento vlhkosti v ovzduší. Vlhko není jen u nás,
je po celém území republiky. Podle meteorologů postihlo Česko tropické vlhko.
Množství vodní páry ve vzduchu je prý asi 15 gramů na metr krychlový, což je
mimořádně vysoká hodnota. Vysoká vlhkost je také příčinou častějších bouřek,
ty sebou přinášejí přívalové deště, a tak pořád dokola.

ČERVENEC
Začátek července byl stejný jako konec června. Hned 1. 7. se nad naším
městem přehnala ve 20 hodin večer bouřka. A snad aby nám to nebylo líto,
zažily i Domažlice menší lokální povodeň. Dočkali jsme se jí v pátek 3. července
vpodvečer. Už zhruba od 17.30 hodin hřmělo, kolem čtvrt na sedm večer se pak
nad Domažlicemi srazily dvě bouřky. Přívalový liják, který srážka vyvolala, trval
zhruba do 19.15 hodin, mírněji pršelo až do 19.45 hodin. Déšť doprovázel silný
vichr. Od Hanova parku se hnala voda na křižovatku k poště a odtud po silnici
Komenského ulicí k autobusovému nádraží a dál. Po cestě zatopila kovárnu,
několik sklepů, hostinec U Kamenného sloupu. Gejzíry vody tryskaly i z kanálů,
zcela se zaplnilo koryto Zubřiny. Kolem 20 hodiny déšť docela ustal a voda
začala zase klesat. Ani v soboru 4. 7. v podvečer se nám nevyhnula bouřka,
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od 17 hodin začal zase přívalový déšť, ale už mírnější než předchozí den.
Zajímavé jsou v těchto dnech červánky. Při západu slunce je obloha úplně rudá –
odborníci takovéto červánky označují za zřídkavý jev. V následujících dnech, až
do poloviny července, bylo počasí stejné, déšť střídalo sluníčko, bouřky s občas
silným větrem (například hned v úterý 7. července byl vítr neobvykle silný).
Denní teploty mezi 20 – 25 °C. Přetrvávala vysoká vlhkost vzduchu, která mimo
jiné negativní důsledky měla za následek právě i časté a silné bouřky. Kvůli
vysoké vlhkosti hygienikové varují před plísněmi v potravinách, doporučují
zvýšenou opatrnost. Někteří lidé ve městě si stěžují, že se jim objevily plísně
v bytech, i přes to, že prakticky nepřetržitě větrají a plíseň v bytě jakživ neměli.
Ve středu a ve čtvrtek 22. a 23. července jsme zažili dva tropické dny, ve středu
ukazovaly teploměry v Domažlicích průměrnou teplotu 28 °C, čtvrtek byl podle
meteorologů vůbec nejteplejším dnem v roce, v poledne ukazoval teploměr ve
stínu 34 °C, na slunci 48 °C. Vzduch by se dal ždímat, tak byl vlhký. Po oba dny
řádily silné bouřky, u nás naštěstí byl klid, pouze foukal silný vítr. Zato ve
středních a východních Čechách nadělaly bouřky spousty škod. V pátek 24.
července denní teplota oproti předchozímu dni klesla o 10 °C na 24 stupně. Ale
už v dalších dnech opět stoupala až na 26 – 28 °C. I noci byly mimořádně teplé,
například ve středu 29. července v devět hodin večer bylo ještě 22 °C.

SRPEN
První dva srpnové dny charakterizovalo neobvyklé dusno a tropické
teploty – v neděli 2. srpna až 31 °C. V následujícím týdnu teploty trochu
poklesly, na 20 - 22 stupně, v noci 11 až 16 stupňů. V polovině srpna ale už zase
bylo teplo tropické, 30 °C. V pondělí 17. srpna zaznamenala naše republika další
u nás vzácnější jev – na Křivoklátsku řádilo tornádo. U nás se kolem poledne
sbíralo na bouřku, hřmělo, ale jen zdálky. V 18.30 se zatáhlo a začalo pršet,
v 21.30 bylo nebe, jak se říká, v jednom ohni, blesk stíhal blesk, ze západu,
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východu i z jihu, ale jádro bouřky k nám naštěstí nedošlo, zato nás zasáhl
přívalový déšť, žádné větší škody ale nenadělal. Následovaly tři tropické dny
s průměrnou denní teplotou 31 °C, nepříjemně teplé byly i noci, například ve
středu 19. srpna v devět hodin večer bylo ještě 26 stupňů. Pátek 21. srpna měl
být podle meteorologů nejteplejším dnem do konce prázdnin. Jinde možná byl,
u nás ale přinesl ochlazení, které trvalo až do neděle (meteorologové předvídali
ochlazení až na sobotu, kdy přes naše území přecházela studená fronta). Poté
se teploty opět zvýšily a teplé počasí s bouřkami, deštěm a denními teplotami
mezi 28 až 29 stupni trvalo až do konce srpna. Při západu slunce byla obloha
ohnivá od červánků. Zvláště silně to nad Domažlicemi vyniklo 28. srpna večer.
Ačkoli po celé dva prázdninové měsíce jsme zažili poměrně dost dešťů,
začíná se projevovat nedostatek spodních vod. Pociťujeme to i u nás. Příčina je
podle odborníků v tom, že deště mají letos převážně charakter dešťů
přívalových – to znamená, že jsou prudké, rychle spadnou a rychle stečou, aniž
by se zasákly do země.

ZÁŘÍ
První dva zářijové týdny se teploty pohybovaly mezi 26 – 30 °C. Ve druhé
polovině měsíce teploty klesly, například v pondělí 14. září jsme u nás naměřili
jen 16 °C. Celý den bylo zataženo, pršelo. Slunce v ten den zapadalo v 19.24
hodin, ale už od pěti hodin odpoledne byla taková tma, že se v domažlických
bytech leckde svítilo. Meteorologové hlásili pro tento den vlhkost vzduchu až
94%. Vysoká vzdušná vlhkost a poměrně teplé počasí 19 – 22°C způsobily
v následujících dnech mlhavá rána. Týden po 21. do 27 září byl slunečný, denní
teploty 20 až 24 °C. V pondělí 28. srpna se mírně ochladilo, stále ještě bylo ale
dost teplo.
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ŘÍJEN
Říjen začal teplotními protiklady. Zatímco u nás bylo na počátku října na
říjen vcelku teplo, 15 – 16 °C, a slunečno, v Krkonoších napadl v sobotu 3. října
první sníh. Dlouho se ale neudržel. Už v neděli začaly teploty stoupat, v úterý
6. října jsme u nás naměřili ráno na říjen neskutečných 18 a přes den 20 stupňů.
Ve středu 7. října začaly na mnoha místech republiky padat teplotní rekordy a
bylo jako v červenci nebo v srpnu. V Brně naměřili 26,5 stupně, v Plzni 25,7 a
v Praze - Klementinu 25,1 stupně Celsia, což je o 0,5 stupně víc než v dosud
rekordním roce 1966. U nás bylo přes den „pouhých“ 22 stupňů, zato ještě ve
22 hodin večer ukazovaly teploměry 19 stupňů tepla. Ještě o jeden stupeň více,
23 °C jsme pak naměřili ve čtvrtek. Po oba dny bylo převážně oblačno, sluníčko
ale také občas vykouklo z mraků. Foukal dost silný vítr. Neděle 11. října přinesla
prudké ochlazení, v pondělí 12. října jsme naměřili už jen 12 °C, ve středu byly
ráno 3 °C a přes den 5 stupňů, ve čtvrtek pak celý den padal sníh. U nás tál ještě
ve vzduchu, horské regiony ale postihla sněhová kalamita – vánice s přívaly
sněhu, která ochromila téměř třetinu země. V Krkonoších, kde napadlo až 70 cm
sněhu, je dokonce druhý stupeň nebezpečí lavin, který tam normálně nastává až
v polovině prosince. Podobná situace jako letos prý nebyla v Krkonoších už třicet
let. Z léta jsme tedy skočili přímo do zimy, ale jen na čas. V dalších dnech se zase
oteplilo, až na 14 – 16 °C. Dny byly příjemné, sice oblačné, ale sluníčko také
občas vykouklo z mraků, a když vykouklo, mělo na říjen nebývalou sílu.

LISTOPAD
Listopad začal zamračeně s občasným deštěm, 4. listopadu ráno foukal
v Domažlicích silný vítr. V prvních čtrnácti dnech měsíce se denní teploty
pohybovaly od 5 do 11 °C. Ve druhé polovině listopadu se oteplilo až na pro
listopad nezvyklých 15 – 17 stupňů. U nás se od 14. do 19. 11. prakticky ob den
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střídaly krásné slunečné dny se dny pod mrakem, ale na listopad také nezvykle
teplými. Ráno byly pravidelně mlhy. Zvlášť pěkným dnem bylo úterý
17. listopadu, kdy už po kolikáté v tomto roce padaly zase teplotní rekordy.
V západních Čechách padl rekord v sedmi ze 13 stanic, v Klatovech například
naměřili 18,5 stupně Celsia, zatímco předchozí rekordní teplota zde činila
14,7 stupně Celsia. U nás jsme přes den naměřili 16 °C a ještě ve 20 hod. večer
14 °C, při čemž průměrná teplota pro 17 listopad je 4,6 °C. Teplo bylo až do
19. listopadu, kdy byl v Domažlicích nádherný slunečný den s teplotou
15 stupňů. Zato ráno 20. listopadu jsme se probudili do mrazu, bylo -1 °C, přes
den pak 11 stupňů, střídalo se zamračeno a sluníčko, v 15 hodin, kdy bývá
nejsilnější frekvence motorových vozidel, zahltil město silný smog. Druhý den se
už zase otepilo, v neděli 22. listopadu ještě v 21 hodin večer ukazovaly naše
teploměry 11,5 stupňů. Někteří lidé tvrdí, že se počasí zbláznilo a vidí v jeho
výkyvech předzvěst konce světa, který prý má podle kalendáře starých Mayů
přijít 21. 12. 2012. Nu, konců světa už jsme v posledním sedmdesátiletí zažili
několik, tak s největší pravděpodobností přežijeme i tenhle, ale že se s počasím
něco děje, je nepopiratelný fakt. Ona taková období bývala ovšem i v dřívějších
staletích, stačí jen zalistovat ve starých kronikách, kde jsou všechny možné
výkyvy počasí popsané.

PROSINEC
Na počátku prosince se zdálo, že se počasí konečně umoudřilo a vrací se
k „normálu“, na který jsme zvyklí. Ráno byly mírné mrazíky, denní teploty se
pohybovaly mezi 3 až 6 stupni. Dopoledne byly obvykle mlhy, přes den občas
mírně poprchávalo. V sobotu 12. prosince napadl první sníh, teplota -1/2 °C,
opět se objevila dost vysoká vlhkost vzduchu (76 %). Od neděle pak denní
teploty klesaly, sníh padal téměř denně, u nás ho napadlo nejvíce ve středu
16. prosince. Čechy a Moravu postihly v týdnu od 14. do 20. prosince „ledové
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dny“, uhodily tuhé mrazy, na některých místech klesly teploty až k -25 stupňům.
Vlnu na prosinec neobvyklých mrazů k nám přineslo severní proudění vzduchu.
U nás v Domažlicích bylo v těchto dnech proti jiným místům země o něco tepleji,
nejchladněji bylo 19. a 20. prosince, -15 °C. Při tom v neděli 20. prosince bylo
v Domažlicích nejtepleji z celých Západních Čech. O tomto víkendu zase padaly
teplotní rekordy, jen tentokráte směrem dolů. Na Horské Kvildě v neděli
meteostanice zaznamenala minus 25,6 stupně Celsia. Rekordně nízké teploty
byly i na Lysé hoře, Přimdě, Churáňově. Mrazy nejcitelněji postihly lidi bez
domova. Přes všechnu pomoc, kterou organizovala Charita a jiné charitativní
organizace, i některá města, několik bezdomovců umrzlo. V pondělí 21. 12. se
mrazy zlomily, přišla obleva, teploty u nás -1/5, padal déšť se sněhem. 23. 12.
ráno nás čekaly namrzlé chodníky i silnice. Ještě v 9 hodin dopoledne se po
některých chodnících nedalo projít. Na Štědrý den se počasí mírně umoudřilo,
teploty -4 až -1, sníh sice z větší části odtál, ale přece jen jej ještě trochu zbylo,
takže alespoň na Štědrý den jsme měli bílé Vánoce, což je v posledních létech
vzácná věc. Na Boží hod bylo celý den zataženo, pršelo, ve 13 hodin začal foukat
poměrně silný vítr. V Čechách bylo chladněji (u nás na Boží hod 5 stupňů), zato
na Moravě zase padaly teplotní rekordy. Například na Ostravsku naměřili
o prvním vánočním svátku téměř 15 stupňů Celsia nad nulou, a to dokonce
v ranních hodinách. U nás se pak od Božího hodu do konce roku teploty
pohybovaly mezi 5 až 9 stupni, na Silvestra bylo 6 °C a stále poprchávalo. Sníh
úplně sešel.
Na závěr jedna opravdová pozoruhodnost - v době, kdy začal prodej
vánočních stromků (konec listopadu, začátek prosince) kvetly před domem čp.
132 v Palackého ulici žluté růže.
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Kdo bude v domažlických kronikářských zápisech sledovat kapitolu
o počasí, asi si všimne, že počasí nám rok od roku vyvádí čím dál tím větší

skopičiny. A jak se zdá, ještě jich bude přibývat. Jak letošní extrémy v počasí
hodnotí meteorologové? Ti uvádějí, že počátek letošní zimy je charakterizován
extrémně silnou negativní fází arktické oscilace, při které se v prosinci oteplila
část Arktidy až o sedm stupňů Celsia, zatímco střední šířky se citelně ochladily.
Prosincová hodnota minus 3,4 stupně je nejnižší od roku 1950. Při této fázi
proudění proniká častěji do střední Evropy studený vzduch a přes severní Saharu
pak do Evropy přichází vlhký vzduch. Přívalové deště léta 2009 a intenzivní
přínos saharského prachu na jaře 2009 mají stejný původ v zesílené původně
jihozápadní cirkulaci, která se od jihu či jihovýchodu stáčí do střední Evropy.
Tolik učená řeč meteorologů. A co na to laici? Inu, tento způsob počasí zdá se
jim býti poněkud bláznivý, ale co se dá dělat? Přírodě neporučíš.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Zubřina v Potocích
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Závěrem
Poznání minulosti nám ukáže,
co nás čeká v budoucnosti.
Bedřich Hrozný

Jan Paroubek: Střechy pod věţí
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Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sbor dobrovolných
hasičů Domažlice
Český kynologický svaz
Český rybářský svaz
Český svaz chovatelů
Tělovýchovná jednota Jiskra Domažlice
Automoto klub AČR Domažlice
Klub českých turistů
Občanské sdružení TUSTA
Sídliště Šumava
Komunitní centrum Fazole
Občanské sdružení Nové obzory
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72
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63
64
66
68
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84
85
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Mateřské centrum Benjamínek
JANA – Centrum pro prevenci HIV/AIDS a STD
HC Domažlice – oddíl mládeže
VELOSPORT Domažlice
Mílaři Domažlice
SK BC WOLFS
Atletic Club
HC HP Sršni
VII. PRŮMYSL – OBCHOD

96
96
97
98
99
99
99
100
101

KALENDÁRIUM
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LEDEN
Čtyřikrát Nový rok
Novoroční setkání na Vavřinečku
Novoroční výstup na Čerchov
Novoroční turistická vycházka
Novoroční ohňostroj
Tříkrálové koledování
Prozatímní divadlo loutek
Výstava v Galerii bratří Špillarů
Zemřel Stanislav Tomala
Boulderování – III. ročník závodu
Přednáška o Kampánii
Turnaj minižáků v ledním hokeji
Zvyšuje se nájemné
Bratrské dílo a evangelický odboj v Domažlicích
v létech 1939 – 1940
Dostavba památníku na Baldově
Muzeum Jindřicha Jindřicha se stěhuje
Divadla a koncerty
Pódium mladých talentů
Koncert v kostele
Dětský karneval

105
105
105
105
106
106
106
107
107
107
108
108
108
109
116
117
117
117
118
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ÚNOR
Nezaměstnanost
10. přejezd z Gisbachu do Capartic
Úmrtí Jakuba Blackého
Malá cena Chodska v plavání
Rybářský bál
Divadla a koncerty
Klubová scéna
Loutková scéna

119
119
119
120
120
120
121
121

BŘEZEN
Kauza „Aleje“

122
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Záchrana domažlické aleje je možná
Nezaměstnanost po padesátce
Výstava v Galerii bratří Špillarů
Live – diashow
Přednáška Josefa Nejdla
11. Chodský bál
Koordinační dohoda
Úspěšná internetová presentace města
Co je moc, je příliš
Divadla a koncerty
Jarní koncert Čerchovanu
Loutková scéna
Klubová scéna

123
124
124
124
124
125
125
125
126
126
126
127
127

DUBEN
Oprava Husovy ulice
Mina v Zubřině
Hasiči po šesté zdolávali věž
Odemykání České studánky
Přednáška profesora Viktory
Dvě výstavy v muzeu
Návštěva Jiřího Pospíšila
Módní přehlídka
Výstava v Galerii bratří Špillarů
Taneční akademie
Stavební povolení na Kaufland je neplatné
Stavění májky
Divadla a koncerty
Koncert v kostele
Loutková scéna
Klubová scéna

128
128
129
129
130
130
130
130
131
131
131
132
133
133
133
134

KVĚTEN
Májová vycházka rodičů s dětmi
Oslavy osvobození
Hasiči slavili svůj svátek
Nový železniční koridor
Vítání ptačího zpěvu
Jarní koncert ZUŠ
Celostátní setkání Kruhů přátel hudby
Seminář o lidové architektuře
Na Bábě se začne stavět
Obchvat Domažlic
Bleší trh v Domažlicích
Žádost o pomoc
Schůzka ČSSD – SPD

135
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136
136
137
137
137
138
139
139
140
140
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Další přednáška Mgr. Nejdla
Pět let taneční skupiny Hanka
Nové hřiště na sídlišti Šumava
Divadla a koncerty
Koncert učitelů ZUŠ
Divokej Bill v letním kině

140
140
141
141
141
142

ČERVEN
Albert ve Staškově ulici skončil
Kulturní léto 2009
Město dětem
Zahájení výstavby městského penzionu pro důchodce
Baldovská pouť
Chodský pohár v chůzi
Setkání turistů na Čerchově
Slavnost Božího Těla
Výstava orla
Jubileum Seniorského tanečního klubu
Výstava v Galerii bratří Špillarů
O Janu Smudkovi
Den otevřených dveří pivovaru
Prima Den s Deníkem
Napadení Vladislava Vilímce
Město je zapsáno v knize rekordů
Divadla a koncerty
Dětské představení
Hudba na náměstí
Hudba v kostele
Hudba v Rajské zahradě
ARKAIN v letním kině
Vítání léta hudbou
Náhradní termín divadla
Vítání prázdnin

143
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ČERVENEC
Privatizace městských bytů
Kovářské sympozium TUSTA FERRREA
Hudba pod hradem
Výstava dud
Domažlice mají pamětní minci
Poněkud hloupá recese
Nová optika
Digitalizací krok za krokem s ročním zpožděním
Divadla a koncerty
Klarinetové kurzy Ludmily Peterkové
Hudba na náměstí

150
150
150
151
151
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153
153
153
153
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Bohemia Jazz Fest
Hudba v Rajské zahradě

154
154

SRPEN
Chodské slavnosti - Vavřinecká pouť 2009
Jak jsme bojovali o radu Kalandru
O Otakaru Kalandrovi
Letní kino slaví padesátiny
LETŇÁK 2009
Nová hřiště
Výstava v Galerii bratří Špillarů
Čínská restaurace
Další UFO nad městem
Jízda spolehlivosti po pětatřicáté
Domažlicemi projel Winton Train
Divadla a koncerty
Hudba na náměstí
Hudba v kostele
Hudba v Rajské zahradě
Chodský rockoláč

155
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ZÁŘÍ
Nová obřadní síň
Odbahňování babylonského a zelenookých rybníků
Běh naděje
Středověký rytířský turnaj
Obnovení obrazu na věži
Zemřela Jiřina Skalová
Výstava v Galerii bratří Špillarů
Evropský den bez aut
Vzpomínková pěší pouť
Myšlenky Cok- cak
Znásilnění
Toulky zlatem podzimu
Divadla a koncerty

173
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ŘÍJEN
Jak hospodaří město za krize
Vysokorychlostní internet
Trhovci protestují
Literární podvečer
Prezentace knihy Marie Rivai
Zakončení muzejní sezóny
Divadla a koncerty
Klubová scéna

180
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182
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LISTOPAD
Deflace trvala jen měsíc
Zamykání České studánky
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Divadelní bál
Hubertská mše
Setkání u desky III. odboje
Loutkové divadlo
Prázdná hala v průmyslové zóně
Začala výstavba obytné čtvrti Na Bábě
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Město má vracet miliony
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Úspěch nemocnice
Rozsvícení vánočního stromu
Prodej kaprů
První automat na čerstvé mléko
Výstavy v Muzeu Chodska
Divadla a koncerty
Loutková scéna
Klubová scéna
Koncert v kostele
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Nezaměstnanost opět roste
Slovo roku 2009
Další automat na mléko
Autobus „VLOČKA“
Další obchod v Domažlicích končí
Chodsko ve stínu hákového kříže
MIKULÁŠOVÁNÍ
Loutkové divadlo
Zpívání koled s Českým rozhlasem Plzeň
Jubileum Zdeňka Bláhy
Vánoční pozdrav z Domažlic
Krmelec u stromečku
Divadla a koncerty
Hudba u stromečku
Koncerty v kostele
Hudba u stromečku na fotografiích
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SEZNAM PŘÍLOH KRONIKÁŘSKÉHO ZÁPISU ZA ROK
2009
PŘÍLOHA Č. 1
28. až 38. zasedání městského zastupitelstva, včetně usnesení (11 zápisů)

PŘÍLOHA Č. 2
DOMAŽLICKÝ ZPRAVODAJ 2009 Č. 1 – 12/2009 (12 čísel)

PŘÍLOHA Č. 3
1. Matriční zpráva
2. Statistika občanů města Domažlic k 31. 12. 2009
3. Policie ČR - Služba cizinecké policie – přehled cizinců, žijících ve městě
v r. 2009
4. MV ČR, odbor azylové a migrační politiky – sdělení
5. Jednota Orla
6. Zpráva staršovstva ČCE
7. Podklady od církve Československé husitské
HOSPODAŘENÍ
8. Závěrečný účet Města Domažlic za rok 2009
9. Zpráva k územnímu plánu města
MĚSTSKÁ SPRÁVA A ZAŘÍZENÍ
10. Počty zaměstnanců jednotlivých odborů MěÚ
11. Městské lesy Domažlice
12. Domažlická správa nemovitostí
13. DTS Domažlice
14. Správa sportovních zařízení města Domažlice
15. Jeselské zařízení
16. Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb + REHA centrum
17. Městské kulturní středisko soupis - akcí 2009
18. Městská Knihovna Boženy Němcové
19. Muzeum Chodska – výroční zpráva 2009
20. Galerie Dorka
ŠKOLSTVÍ
21. Mateřská škola
22. ZŠ Komenského 17 – výroční zpráva + kalendář akcí
23. ZŠ Msgre Staška – výroční zpráva
24. Gymnázium J. Š. Baara +Nadační fond VIA LUCIS
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25. Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola –
zpráva o činnosti školy
26. Střední odborné učiliště – výroční zpráva
27. ZUŠ - podklady
28. Dům dětí a mládeže DOMINO
POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT
29. Česká strana sociálně demokratická
30. KDU-ČSL
31. KSČM
32. ODS
33. Český svaz bojovníků za svobodu
34. Oblastní spolek ČČK Domažlice
35. JUNÁK, Svaz skautů a skautek
36. Pionýrská skupina Mír
37. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
38. Český kynologický svaz
39. Český rybářský svaz
40. Český svaz chovatelů
41. Automoto klub
42. Klub českých turistů
43. Občanské sdružení TUSTA
44. Občanské sdružení Sídliště Šumava
45. Komunitní centrum Fazole
46. Občanské sdružení NOVÉ OBZORY
47. Mateřské centrum BENJAMÍNEK
48. Jana – Centrum pro prevenci HIV …
49. VELOSPORT Domažlice
50. MÍLAŘI Domažlice
51. SK BC WOLFS
52. Atletic club Domažlice
53. HC HP Sršni
54. Úmrtní oznámení Jakuba Blackého
55. Úmrtní oznámení Jiřiny Skalové

PŘÍLOHA Č. 4
Volby do Evropského parlamentu:
1 x volební lístky
1 x výsledky hlasování za obec Domažlice
1 x volební materiál ČSSD
1x
KSČM
1x
Starostové a nezávislí
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1x
1x
2x

LIBERTAS
Roman Škrabánek
Věci Veřejné

PŘÍLOHA Č. 5
Vernisáže v Galerii bratří Špillarů – pozvánky (10 ex.)
Vernisáže v Muzeu Chodska (4 ex.)
propagační skládačka pamětních mincí
Kulturní léto 2009
1 x program vystoupení DE PROFUNDIS: Spirituály
2 x pohlednice „Vánoční pozdrav z Domažlic“ (1 x ponocný, 1 x
ohňostroj)
1 x přehled Vánoce v Domažlicích 2009

PŘÍLOHA Č. 6
Plakáty na kulturní akce pořádané MKS – kompletní sada leden – prosinec 2009

PŘÍLOHA Č. 7
Obchod a služby ve městě – celkem 6 letáčků
1 x brožurka DIGIinformace krok za krokem
kopie dopisu se žádostí o poskytnutí informací pro sborník o odboji
1 x leták Jeronymovy Jednoty s informací o novém sborovém domě ČCE
+ 2 fotografie nového sborového domu – autor Václav Sika
2 x leták Strany zelených a Občanského sdružení Domažlice a okolí
„Záchrana domažlické aleje je možná“
1 x příloha Domažlického deníku „Domažličané, co vás nejvíc pálí“
1 x článek v Lidových novinách ze 17. června 2009 „Odbojář, který
inspiroval“ o Janu Smudkovi
1 x Lidové noviny se zprávami o ničivých povodních na Moravě

PŘÍLOHA Č. 8
Nabídky z poštovních schránek domažlických domácností – výběr
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Prohlášení kronikářky

Tento kronikářský zápis za rok 2009 obsahuje v písemné podobě
232 (slovy dvě stě třicet dva) číslovaných stran a 4 (slovy čtyři)
strany nečíslované. V digitalizované podobě je stránkován průběžně
bez nečíslovaných stran.

V Domažlicích 20. října 2010

PhDr. Věra Závacká
kronikářka
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