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Tento kronikářský zápis za rok 2007 je psán oboustranně na papíru formátu
A4. Má celkem 167 stran (slovy jedno sto šedesát sedm stran), z toho 166
stran číslovaných a 1 stranu nečíslovanou.
Obsah zápisu schválilo 36. zasedání zastupitelstva města, konané dne 21. 10.
2009.
Schváleno pod číslem jednacím 1556
- za a) schvaluje opravený obsah kronikářského zápisu za rok 2007.

Pavel Wolf
místostarosta

Ing. Miroslav Mach
starosta města
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Úvodem

Jsou roky dobré a roky špatné. V životě země stejně jako v životě
jejích občanů - celku i jednotlivců. Pro naši zemi byl rok právě uplynulý
rokem, který zejména ve svém závěru naznačil, že vcelku úspěšný
hospodářský rozvoj, na nějž jsme si v posledních letech zvykli, nemusí
trvat věčně. Svět se začíná dostávat do ekonomických potíží a nás tyto
problémy také nemohou minout. Zdá se, že sedm tučných let je za námi
a přichází sedm let hubených. Dokazují to i čísla, která průběžně
zveřejňuje Český statistický úřad. Ten za celý rok 2007 ve svých
statistických přehledech uvádí, že s nárůstem cen energií, bydlení a
koncem roku i některých potravin, začaly u nás stagnovat tržby služeb
osobního charakteru, které předtím rok od roku rostly. Tržby za
kadeřnické a kosmetické služby zaznamenaly dokonce meziroční pokles
o 1,4 %. Zdá se, že se ve službách začínáme vracet ke stylu „udělej si
sám“. Nu, necháme se překvapit, co přinese rok příští.
Ani naše město nebylo ušetřeno některých problémů, které trápí
celou společnost. Ubylo pracovních příležitostí, životní náklady proti
loňsku vzrostly, ve městě přibylo bezdomovců, kteří se sem stahují
z širokého okolí, a možná díky tomu všemu přibývá „drobné“ kriminality –
bytových krádeží, krádeží v zahrádkářských koloniích, v obchodech.
Zloději jsou čím dál tím drzejší, jak o tom svědčí případ tří nově
postavených rodinných domků, ze kterých kdosi za jedinou noc ukradl
všechny okapy (měděné). Majitelé domů při tom ve svých domech
spokojeně spali. Roste nervozita, lidé jsou podráždění, neurvalí,
bezohlední. Došli jsme zkrátka k poněkud neuspořádané době a jak na
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tuhle větu, pronesenou před pultem jednoho ze zdejších obchodů,
reagoval jeden kupující, „musíme se v ní a s ní naučit žít, a hezky
rychle“. Měl určitě pravdu. Ostatně, život není jen černý a bílý, najdeme
v něm všechny barvy duhy a záleží jen na nás, kterou si vybereme.
Tak všechno nejlepší do L. P. 2008, městu i jeho občanům.
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I. OBYVATELSTVO
MATRIČNÍ ZPRÁVA
V roce 2007 se v domažlické porodnici narodilo 626 dětí, z toho 311 chlapců a
315 děvčat. Proti roku předchozímu – 2006 – je to o 126 dětí více.

Domažlickým občankám se v domažlické porodnici narodilo 95 dětí, z toho 40
chlapců a 55 děvčat. Celkem se maminkám s trvalým pobytem v Domažlicích
narodilo v tomto roce 118 dětí, z toho 55 chlapců a 63 dívek.

Snoubenci uzavřeli 120 sňatků, z toho 13 církevních a 107 občanských.

V Domažlicích zemřelo 344 osob, z toho 184 mužů a 160 žen. Samo město
Domažlice se rozloučilo s 81 svými občany, s 44 muži a 37 ženami.

Přehled o počtu narozených dětí v Domažlicích za posledních 5 let:
rok 2003: dětí celkem: 94 z toho: chlapců 49

dívek 45

rok 2004: dětí celkem: 70 z toho chlapců 36

dívek 34

rok 2005: dětí celkem: 99 z toho chlapců 42

dívek 57

rok 2006: dětí celkem: 111 z toho chlapců 57

dívek 54

rok 2007: dětí celkem: 118 z toho chlapců 55

dívek 63

POHYB OBYVATELSTVA
K 31. 12. 2007 v Domažlicích trvale žilo

10 631 osob
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Z toho mužů

5 073

žen

5 558

Počty obyvatel jednotlivých městských částí:
Týnské předměstí

4 328 osob

Hořejší předměstí

2 771

Bezděkovské předměstí

2 142

Dolejší předměstí

616

Město (historická část)

615

Havlovice

159

Ve srovnání s předchozím rokem 2006 zaznamenaly Domažlice úbytek 58 osob.

Počet obyvatel Domažlic od roku 1999:
rok:

počet obyvatel:

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

11 090
11 021
10 995
10 964
10 927
10 742
10 708
10 689
10 631

Cizinci, žijící ve městě:
K 31. 12. 2007 je na území města hlášeno:
k trvalému pobytu

212 cizinců

k přechodnému pobytu

180 cizinců

Počty cizinců hlášených ve městě k přechodnému pobytu se mění měsíc od
měsíce. Nejvíce cizinců je k přechodnému pobytu hlášeno v letních měsících
červenci (891 lidí) a srpnu (1 210).
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Věkové složení obyvatel
Počet mužů a žen do 50 let věku

6 650

od 50 do 60 let věku

1 606

od 60 do 70 let

1 136

od 70 do 80 let

844

od 80 do 90 let

364

od 90 do 100 let

31

nad 100 let věku

0

Nejstaršímu domažlickému muži je 96 let
Nejstarší ženě je 99 let (2 ženy)
Průměrný věk Domažličanů je 40,03 let

Srovnání průměrného věku obyvatel města od roku 1999:
Rok:
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

obyvatelé celkem:
38,98 let
39,43
39,91
40,28
nezjišťovalo se
40,90
41,17
39,62
40,03

ženy:

muži:

40,44 let
41
41,47
41,84

37,42 let
37,73
38,23
38,60

42,57
39,10
42,79
39,41
nezjišťovalo se
nezjišťovalo se

Nejčastější křestní jména dětí narozených v roce 2007
(v závorce pro srovnání pořadí jmen v celé ČR v roce 2007)
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ţeny:

muţi:

Tereza
Lucie
Veronika
Eliška
Kateřina
Natálie

(Tereza)
(Karolina)
(Natálie)
(Anna)
(Eliška)

Jan
David
Petr
Matyáš
Ondřej

(Jan)
(Jakub)
(Tomáš)
(Adam)
(Ondřej)

Církve a náboženská sdružení ve městě
Římskokatolická farnost Domažlice
Farář P. Miroslav Gierga
Bohoslužby se konají pravidelně dvakrát denně, ráno v arciděkanském a
vpodvečer v klášterním kostele.
Na faře se věřící scházejí k pravidelným biblickým hodinám,
modlitebním setkáním a dalším duchovním cvičením a aktivitám, koná se zde
řada kulturních akcí (výstavy, přednášky) k disposici je farní knihovna. Mládež
se schází ve svém SPOLČU. Centrem setkávání na faře je tak zvaný „sklípek“. Na
webových stránkách Farnosti Domažlice o něm autoři stránek píší:
„V příjemném prostředí místní fary najdeme místnost zvanou "sklípek".
Slouží k setkávání po mši, sportu nebo k různým oslavám. K dispozici jsou teplé
i studené nápoje a i něco malého slaného či sladkého k tomu. Pravidelné
výstavy fotografií nebo různých uměleckých děl zpestřují atmosféru vkusného
místa. Ve farním sklípku se střídají různí fotografové, umělci a malíři, kteří
mohou svá díla po výstavě darovat Charitě, od níž si je můžete koupit a udělat
tak radost nejen sobě, ale i pomoci potřebným.“
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K pravidelným

každoročním

duchovním

akcím

farnosti

s účastí

veřejnosti města i okolí patří slavnost uctívání Božího Těla s průvodem po
náměstí. Letos se konala 10. června.
16. června uspořádala farnost lampiónový průvod rodičů a dětí na
Vavřineček. Na děti tam čekalo plnění úkolů, inspirovaných biblickými příběhy a
společné posezení rodičů a dětí u táboráku.
Farnost organizuje i sportovní akce pro mládež, pravidelné cvičení
rodičů s dětmi a další sportovní aktivity. Letos 9. června se například
v Domažlicích konal Biskup Cup - I. fotbalový turnaj plzeňské diecéze.
Při domažlické římskokatolické farnosti působí také Diecézní charita
Plzeň – pracoviště Domažlice - Terénní sociální služba, o které případný
zájemce najde podrobné informace v kronikářském zápisu za rok 2006.
O činnosti farnosti informují pěkně zpracované webové stránky a
měsíčník Farní listy.

Farní sbor Českobratrské církve evangelické
Farář ThDr. Jaroslav Vokoun, Th.D., od 1. června 2007 sbor neobsazen,
administrátor Karel Šimr
kurátorka Milena Wolfová
Českobratrská církev evangelická žila v tomto roce především výstavbou
nového sborového domu na svém pozemku v horní části Hanova parku, adresa
Tyršova 690 (vedle sídla městských lesů). Třípodlažní objekt za celkem 11
milionů korun vyprojektovali Ing. arch. Ladislav Schejbal, Ateliér SaH Praha a
Ing. Zbyněk Wolf, člen staršovstva sboru. Dodavatelem stavby je stavební firma
Antonín Vlček, s. r. o. z Horšovského Týna.
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Základní kámen nového sborového domu položili evangelíci na malé
slavnosti v sobotu 14. dubna 2007 v 16 hodin na místě stavby. Slavnosti se jako
milí

hosté

zúčastnili

předseda

představenstva

Jeronýmovy

Jednoty

Českobratrské církve evangelické Ing. Jiří Tomášek, starosta Domažlic Ing.
Miroslav Mach, farář partnerského evangelického sboru z Furth im Wald
Wolfgang Bogner, farář Římskokatolické církve v Domažlicích P. Miroslav Gierga
a bývalý správce domažlického evangelického sboru z padesátých let, nyní žijící
v Šumperku, farář Jiří Veber, který dlouhá léta myšlenku na postavení nového
sborového domu v členech domažlického sboru podporoval a posiloval.
K slavnostní atmosféře přispěli svým vystoupením pozounéři z Chamu a
pěvecký sbor furthského evangelického sboru.
Finanční prostředky, potřebné na realizaci stavby, získal sbor prodejem
stávajícího

sborového

domu,

sbírkami

mezi

vlastními

členy,

dary

z evangelických sborů od nás i ze zahraničí (Německo). Téměř milionem korun
přispěla Jeronýmova Jednota, tři miliony korun uvolnila z rozpočtu ministerstva
kultury na návrh poslance Pavla Bratského Poslanecká sněmovna Parlamentu
ČR. Vlastní stavební práce začaly v létě a čile pokračovaly ještě v listopadu, kdy
firma Vlček položila strop nad prvním patrem objektu. Domažličtí evangelíci se
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tak po dlouhých desetiletích konečně dočkali uskutečnění snu svých předků po
důstojném stánku k hlásání Božího Slova.

K 31. 5. opustil místo faráře domažlického sboru Mgr. Jaroslav Vokoun,
Th.D., od června se stal administrátorem sboru Mgr. Karel Šimr, farář z Chrástu
u Plzně.

Ostatní církve a náboženská sdružení působí ve městě beze změn.
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II. MĚSTSKÁ SPRÁVA
Zasedání zastupitelstva města
4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 31. 1. 2007, 16 hodin, velký sál městského kulturního střediska
Přítomno 20 členů zastupitelstva.
Program
1. Ustanovení mandátové komise
2. Zpráva mandátové komise
3. Schválení programu jednání
4. Volba návrhové komise
5. Volba ověřovatelů zápisu
6. Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města (ZM)
7. Zpráva zástupce rady města o činnosti rady města (RM)
8. Návrh na zvolení přísedícího okresního soudu
9. Dopis pana Witze
10. Změna smlouvy o převodu vlastnického práva
11. Smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce
12. Směna pozemků
13. Prodej stavebních parcel
14. Koupě bytu – Dvořákova ulice, Domažlice
15. Koupě bytu – Švabinského ulice, Domažlice
16. Zpráva o průběhu projektu „Komunitní plánování sociálních služeb na
Domažlicku“
17. Projednání Programu prevence kriminality na místní úrovni –
PARTNETRSTVÍ 2007
18. Informace o zaslání znaleckého posudku
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19. Kupní smlouva
20. Dodatek č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnictví
21. Dodatek č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnictví
22. Darovací smlouva
23. Rozpočtová opatření – dotace
24. Návrh na zrušení obecně závazné vyhlášky č. 10/2003 o místním
poplatku ze vstupného
25. Volba členů výborů
26. Informace – ceny vodného a stočného v roce 2007
27. Různé
28. Závěr
K jednání:
- Zastupitelstvo schválilo paní Ladislavu Kuchynkovou, bytem Branská 56,
Domažlice, jako přísedící Okresního soudu v Domažlicích
- Volba členů výborů – za členy výborů zvoleni:
Stavební výbor
předseda: Jan LAŽANSKÝ
členové: Jiří MUCHKA, Ing. Viktor KRUTINA, Václav KOUŘÍK, Václav
KARBAN, Ing. Josef VANĚK, Ing. Zbyněk WOLF, Antonín VLČEK, Božena
KVÍTKOVÁ
Výbor strategického rozvoje
předseda: Stanislav ANTOŠ
členové: Jaroslav BAUER, Ing. Vítězslav BRODY, Ing. Dušan LIŠANÍK,
Ing. Petr ŠÁMAL, Radek WIESNER, Ing. arch. Ladislav SCHEJBAL, David
RACZ, Pavel TULAČKA
Výbor životního prostředí
předseda: MUDr. Pavel ZEMAN
členové: Jan LÁTKA, MUDr. Martin MULAČ, Ing. Václav KOLÁŘ, Ing. Petr
ŠÁMAL, Antonín JAHN, Ing. Jan BENDA
Výbor kulturní, SPOZ a cestovního ruchu
předseda: Mgr. Libuše MATĚJKOVÁ
členové: Jarmila VÁCLAVOVICOVÁ, Vlastimil KONRÁDY, Jitka
WOGELOVÁ, Jiřina ERETOVÁ, Rudolf Špoták, Antonín JAHN, Alena
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VOLFÍKOVÁ, Ondřej TAUCHMANN, Marie MAULEOVÁ, Jaroslava
MLEZIVOVÁ, Marta SCHIROVÁ, Hana MERVARTOVÁ

Rozpočtový a cenový výbor
předseda: Ing. Pavel FASCHINGBAUER
členové: Ing. Petr JANKOVEC, Ing. Jitka Peterová, Ing. Soňa BRODY,
Marie ŠMEJKALOVÁ, Václav PELNÁŘ, Roman KALOUS
Výbor školství, mládeže a sportu
předseda: Mgr. Karel ŠTÍPEK
členové: Antonín NIKODÉM, Mgr. Jana TERELOVÁ, Bc. Jan LÁTKA ml.,
Jiří POJAR, Martin PANGRÁC, Mgr. Václav HRUŠKA, Mgr. Ivan RYBÁR,
Mgr. Jan ANDERLE, Eva TOMANOVÁ, Bc. Jiří BROŽ, Václav CIHLA ml.,
Bc. Jaroslav ŘÍHA
Výbor pro bezpečnost, dopravu a informatiku
předseda: JUDr. Zdeněk NOVÁK
členové: Aleš HAIS, Jaroslav ZAVADIL, Václav KONOPÍK, Ing. Věstislav
KŘENEK, Mgr. Hynek BERKA, Ing. Jaroslav ROJT, Josef POJAR, Pavel
Tulačka

5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 28. 2. 2007, 16 hodin, malý sál městského kulturního střediska
Přítomno 20 členů zastupitelstva.
Program
1. Ustanovení mandátové komise
2. Zpráva mandátové komise
3. Schválení programu jednání
4. Volba návrhové komise
5. Volba ověřovatelů zápisu
6. Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města (ZM)
7. Zpráva zástupce rady města o činnosti rady města (RM)
8. Zápisy z jednání výborů
9. Prominutí pohledávky – poplatků z prodlení
10. Darování bytu
11. Smlouva o převodu vlastnického práva k bytové jednotce
12. Prodej spoluvlastnických podílů
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13. Záměr odkoupení pozemku
14. Žádost o odpuštění poplatků z prodlení
15. Záměr prodeje pozemkové parcely
16. Dodatek č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnictví
17. Dodatek č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnictví
18. Navázání spolupráce mezi městy Domažlice a Pakrac
19. Návrh kupní smlouvy – hájenka na Babyloně
20. Záměr prodeje stavební parcely
21. Koupě vybavení prodejny v Havlovicích
22. Odměny pro členy výborů zřízených ZM, kteří nejsou členy
zastupitelstva
23. Zrušení stanov společnosti Domažlické Technické služby spol. s r. o.
24. Statut fondu oprav a údržby vodárenské infrastruktury
25. Dohoda o poskytnutí dotace
26. Obecně závazná vyhláška
27. Návrh rozpočtu města Domažlice na rok 2007
28. Zástupci města v představenstvu a dozorčí radě společnosti CHVaK a. s.
29. Různé
30. Závěr

6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 28. 3. 2007, 16 hodin, malý sál městského kulturního střediska
Přítomno 14 členů zastupitelstva.
Program
1. Ustanovení mandátové komise
2. Zpráva mandátové komise
3. Schválení programu jednání
4. Volba návrhové komise
5. Volba ověřovatelů zápisu
6. Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města (ZM)
7. Zpráva zástupce rady města o činnosti rady města (RM)
8. Zápisy z jednání výborů
9. Dopis p. Witze
10. Prodej spoluvlastnického podílu ze stp. č. 2211, k. ú. Domažlice
11. Prodej spoluvlastnického podílu ze stp. č. 1968, k. ú. Domažlice
12. Prodej spoluvlastnického podílu ke stp. č. 3352, k. ú. Domažlice
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13. Žádost o zrušení předkupního práva
14. Prodej pozemku v k. ú. Havlovice
15. Žádost o prominutí poplatků z prodlení
16. Udělení výjimky – byt č. 11 v budově čp. 558, v ulici Švabinského
17. Schválení splátkového kalendáře
18. Smlouva o výstavbě
19. Nabídka pozemku p. č. 939 (PK) a 940 (PK), k. ú. Domažlice městu
k odkoupení
20. Žádost o vyjádření ke způsobu zastřešení v lokalitě sídliště Šumava
21. Záměr prodeje objektu
22. Informace o stavebním řízení
23. Odkoupení pozemku
24. Koupě pozemku
25. Dodatek č. 1 ke smlouvě o půjčce č. 02/2006/OF uzavřené mezi městem
Domažlice a společností Domažlické Technické služby spol. s r. o.
26. Žádost o vstup zdarma na koupaliště Babylon
27. Změna vnitřní směrnice č. 6/2006 Hospodářská činnost města
Domažlice
28. Delegování zástupce města Domažlice na členskou schůzi Nájemního
družstva Domažlice
29. Delegování zástupce města Domažlice na členskou schůzi Nájemního
družstva GOLEM
30. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému
kraji
31. Odměny pro členy výborů zřízených ZM, kteří nejsou členy
zastupitelstva
32. Doplnění „Zásad k prodeji bytů a nebytových prostor v majetku města
Domažlice“
33. Zásady k prodeji volných bytů a nebytových prostor v majetku Města
Domažlice
34. Plnění investičních a neinvestičních akcí za rok 2006
35. Návrh rozpočtu města Domažlice na rok 2007
36. Různé
37. Závěr
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7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 25. 4. 2007, 16 hodin, malý sál městského kulturního střediska
Přítomno 18 členů zastupitelstva.
Program
1. Ustanovení mandátové komise
2. Zpráva mandátové komise
3. Schválení programu jednání
4. Volba návrhové komise
5. Volba ověřovatelů zápisu
6. Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města (ZM)
7. Zpráva zástupce rady města o činnosti rady města (RM)
8. Zápisy z jednání výborů
9. Návrh na zrušení usnesení
10. Prezentace společnosti Hydro Aluminium Structures Wackerodort
GmbH
11. Smlouva o převodu vlastnického práva k bytové jednotce
12. Prodej spoluvlastnického podílu ze stp. č. 1968, k. ú. Domažlice
13. Odkoupení spoluvlastnického podílu ze stp. č. 2586 a 2587, k. ú.
Domažlice
14. Odkoupení spoluvlastnického podílu ze stp. č. 2566 a 2567, k. ú.
Domažlice
15. Žádost o odkoupení spoluvlastnického podílu ze stp. č. 1968, k. ú.
Domažlice
16. Smlouva o výstavbě
17. Prodej spoluvlastnického podílu ze stp.č. 2211, k. ú. Domažlice
18. Žádost o odkoupení spoluvlastnického podílu ze stp.č. 3352, k. ú.
Domažlice
19. Žádost o odkoupení pozemku
20. Dodatek ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě
21. Návrh smlouvy o smlouvě kupní – AZ CZECH
22. Návrh smlouvy o smlouvě budoucí kupní – HAAS Bohemia
23. Návrh kupních smluv – prodej přípojek inženýrských sítí
24. Dodatek ke smlouvě
25. Finanční příspěvky z rozpočtu města v rámci Programu regenerace MPR
a MPZ
26. Prodej pozemku k. ú. Babylon
27. Pozemky v biokoridoru
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28. Směna pozemků
29. Kozinova ulice – převod pozemků
30. Záměr odkoupení části pozemků
31. Návrh kupní smlouvy – bytová jednotka č. 558/11
32. Zřízení příspěvkové organizace DTS Domažlice
33. Provozování zimního stadionu
34. Čerpání dotace – BC Wolfs Domažlice
35. Rozpočtové opatření – dotace
36. Delegování zástupce města Domažlic na jednání členské schůze
Nájemního družstva Domažlice a Nájemního družstva Golem
37. Návrh na schválení rozpočtového opatření na akci „Sanace vlhkého
zdiva – MŠ Zahradní ulice v Domažlicích“
38. Přijetí dotace
39. Majetkové vypořádání pozemků a staveb v areálu ČOV Domažlice
40. Rozdělení finančních příspěvků z rozpočtu města na rok 2007
41. Různé
42. Závěr
K jednání:
- Zastupitelstvo města ustanovilo provozovatelem zimního stadionu
Domažlické Technické služby spol. s r. o.
- Poskytnuté finanční příspěvky
TJ Jiskra Domažlice, oddíl florbalu
106.000 Kč
JUDO-CLUB Domažlice
37 000 Kč
TJ Sokol Domažlice, šachový oddíl
23 000 Kč
TJ Jiskra Domažlice, oddíl kopané
402 000 Kč
AC Domažlice
100 000 Kč
TJ Jiskra Domažlice, oddíl plaveckých sportů
167 000 Kč
oddíl stolního tenisu
11 000 Kč
oddíl kulečníku
11 000 Kč
oddíl karate
42 000 Kč
oddíl volejbalu a nohejbalu
43 000 Kč
oddíl tenisu
55 000 Kč
oddíl basketbalu
383 000 Kč
oddíl rekreačního sportu
7 000 Kč
Automotoklub ACR Domažlice
46 000 Kč
TJ Sokol Domažlice, oddíl sportovní gymnastiky
40 000 Kč
Střelecký oddíl SKP
5 000 Kč
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Baseball Club Wolfs

22 000 K

8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 30. 5. 2007, 16 hodin, malý sál městského kulturního střediska
Přítomno 20 členů zastupitelstva.
Program
1. Ustanovení mandátové komise
2. Zpráva mandátové komise
3. Schválení programu jednání
4. Volba návrhové komise
5. Volba ověřovatelů zápisu
6. Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města (ZM)
7. Zpráva zástupce rady města o činnosti rady města (RM)
8. Zápisy z jednání výborů
9. Půjčky z Fondu rozvoje bydlení v roce 2007
10. Informace o záměru získávání energie konvertováním domovního
odpadu pomocí zařízení LTC
11. Pojmenování některé z ulic města Domažlic
12. Dodatek ke kupní smlouvě
13. Směna nemovitostí
14. Prodej pozemkové parcely
15. Prodej budovy bývalého skladu
16. Odkoupení části pozemků části k. ú. Domažlice
17. Vstup města Domažlice v rámci „Svazku Domažlicko“ do MAS (Místní
akční skupina) Český les
18. Převod pozemků
19. Tělocvična Střelnice
20. Koupě pozemků – skládka Újezd
21. Záměr zřízení osadního výboru
22. Rozhodování o záměru města
23. Koupě pozemku
24. Financování akce „Rekonstrukce fotbalového hřiště“
25. Delegace zástupce města Domažlic na valnou hromadu společnosti
Chodské vodárny a kanalizace a. s.
26. Informace o financování projektu „Čistá Berounka“ + rozpočtový výhled
města Domažlice na období 2007 – 2009
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27. Různé
28. Závěr
K jednání:
- zastupitelstvo vzalo na vědomí rezignaci pana Mgr. Hynka Berky na
členství ve výboru pro bezpečnost, dopravu a informatiku. Místo
odstupujícího Mgr. Berky zvolilo členem výboru pana Romana Kučeru.
- zastupitelstvo vzalo na vědomí rezignaci pana Jana Šturmy na členství
v kontrolním výboru

9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 27. 6. 2007, 16 hodin, malý sál městského kulturního střediska
Přítomno 15 členů zastupitelstva.
Program
1. Ustanovení mandátové komise
2. Zpráva mandátové komise
3. Schválení programu jednání
4. Volba návrhové komise
5. Volba ověřovatelů zápisu
6. Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města (ZM)
7. Zpráva zástupce rady města o činnosti rady města (RM)
8. Informace o řešení obchvatu silnice I/22 města Domažlice
9. Zápisy z jednání výborů
10. Smlouva o převodu vlastnického práva k bytové jednotce
11. Prodej pozemků v Kozinově ulici
12. Prominutí poplatků z prodlení
13. Zrušení předkupního práva
14. Darování bytu
15. Žádost o poskytnutí příspěvků
16. Nabídky na prodej bytové jednotky 558/11
17. Prodej spoluvlastnických podílů
18. Smlouva o převodu vlastnického práva k bytové jednotce
19. Prodej části pozemkové parcely č. 2829/2 a části pozemku č. 2821 (PK),
k. ú. Domažlice
20. Záměr úplatného převodu staveb – kanalizační stoky a vodovodního
řadu
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21. Zřízení zástavy
22. Rozpočtové opatření na realizaci stavby VO v ulici Benešova
23. Rozpočtové opatření na realizaci stavby VO v ulicích Thomayerova a
Vrchlického
24. Informace o prodeji nemovitosti – hájenka Babylon
25. Převod kanalizačního a vodovodního řadu (novostavba nemocnice)
26. Záměr směny částí nemovitostí
27. Odkoupení garáží u Knihovny Boženy Němcové
28. Změna Zřizovací listiny JSDHO obce Domažlice
29. Závěrečný účet města Domažlice za rok 2006
30. Rozpočtové opatření – příspěvek na činnost DTS Domažlice
31. Rozpočtové opatření – příspěvek pro příspěvkovou organizaci DTS
Domažlice na odkoupení podniku od společnosti Domažlické technické
služby spol. s r. o.
32. Rozpočtové opatření – změna položky
33. 33. Zmocnění k výkonu funkce předsedy Nájemního družstva Golem
34. Žádost o finanční příspěvky
35. Půjčka Svazku „Domažlicko“
36. Různé
37. Závěr
K jednání:
- zastupitelstvo schválilo finanční příspěvek na činnost Domovu svaté
Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Domažlice – Havlovice ve výši 130 000
Kč a terénní sociální službě Diecézní Charity plzeň v Domažlicích ve výši
100 000 Kč
- zastupitelstvo schválilo závěrečný účet města Domažlice za rok 2006 bez
výhrad
- Poskytnuté finanční příspěvky:
Pionýrské skupině Mír na akce: Dětský karneval, Slavnost světel,
Mikulášská nadílka a Poznej sám sebe
13 000 Kč
Pionýrské skupině Ptáčata na pořízení hangáru ve výši
15 000 Kč
Pionýrské skupině Čtyřlístek na akce: Týden s Harry
Potterem, krajské setkání pionýrů, Cesta na Xatapan,
Mikulášská nadílka
13 000 Kč
Klubu českých turistů na akce: Zamykání České studánky,
Odemykání České studánky, Novoroční výstup na Čerchov,
Setkání turistů na Čerchově, Májová vycházka pro děti,
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Toulky podzimem
15 000 Kč
Gymnáziu J. Š. Baara na Běh Terryho Foxe
5 000 Kč
TJ Jiskra Domažlice, oddíl kopané na turnaje v kopané
25 000 Kč
TJ Sokol Domažlice, oddíl sportovní gymnastiky
7 000 Kč
Vyšší odborné škole, Obchodní akademii a Střední
zdravotnické škole na soutěž v pohybových skladbách
5 000 Kč

10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 29. 8. 2007, 16 hodin, malý sál městského kulturního střediska
Přítomno 18 členů zastupitelstva.
Program
1. Ustanovení mandátové komise
2. Zpráva mandátové komise
3. Schválení programu jednání
4. Volba návrhové komise
5. Volba ověřovatelů zápisu
6. Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města (ZM)
7. Zpráva zástupce rady města o činnosti rady města (RM)
8. Volba člena kontrolního výboru
9. Zápisy z jednání výborů
10. Návrh na zrušení usnesení – AZ CZECH
11. Změna umístění výrobního areálu Hydro Aluminium
12. Smlouva o převodu vlastnického práva k bytové jednotce
13. Odprodej části pozemků
14. Žádost o odkoupení spoluvlastnického podílu
15. Koupě pozemků – skládka Újezd
16. Prodej pozemku – Židova louka
17. Směna části pozemkové parcely
18. Žádost o zrušení předkupního práva
19. Prominutí poplatků z prodlení
20. Majetkoprávní vypořádání pozemků – cyklostezka Havlovice
21. Spoluvlastnický podíl
22. Darování pozemků – Plzeňský kraj
23. Změna „Zásad k prodeji bytů a nebytových prostor v majetku města
Domažlice“
24. Rozpočtové opatření – snížení osobních výdajů

24

25. Rozpočtové opatření – snížení dotace do hospodářské činnosti města
Domažlice
26. Plnění rozpočtu města Domažlice k 30. 6. 2007
27. Pořízení změny ÚPN-SÚ města Domažlice
28. Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitosti
29. Informace o průběhu stavby zimního stadionu
30. Různé
31. Závěr
K jednání:
- zastupitelstvo zvolilo členem kontrolního výboru Jana Dufka
- zastupitelstvo vzalo na vědomí rezignaci pana Rudolfa Špotáka na funkci
člena kulturního výboru, členkami kulturního výboru zvolilo paní Annu
Červenou a Mgr. Venuši Klimentovou

11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 26. 9. 2007, 16 hodin, malý sál městského kulturního střediska
Přítomno 17 členů zastupitelstva.
Program
1. Ustanovení mandátové komise
2. Zpráva mandátové komise
3. Schválení programu jednání
4. Volba návrhové komise
5. Volba ověřovatelů zápisu
6. Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města (ZM)
7. Zpráva zástupce rady města o činnosti rady města (RM)
8. Rezignace + volba člena kontrolního výboru
9. Zápisy z jednání výborů
10. Darování bytové jednotky
11. Smlouva o převodu vlastnického práva k bytové jednotce
12. Prodej spoluvlastnického podílu ze stpč. 2580, 2581, 2582, k. ú.
Domažlice
13. Darování bytové jednotky
14. Petice – stavební stav místní komunikace v ulici Srnova a dopravní
situace na místní komunikaci v ulicích Srnova a Tovární
15. Poskytnutí finančního příspěvku – Sídliště Šumava o. s.
16. Záměr prodeje části pozemku č. 959/1 k. ú. Domažlice
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17. Směna parcel
18. Směna pozemků Babylon
19. Kupní a směnná smlouva
20. Rozpočtové opatření – zimní stadion, příjem za nesplnění závazku
21. Rozpočtové opatření – dotace na výplatu příspěvku na péči
22. Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí
23. Různé
24. Závěr
K jednání:
- zastupitelstvo vzalo na vědomí rezignaci pana Martina Císaře na členství
v kontrolním výboru ZM

12. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 24. 10. 2007, 16 hodin, malý sál městského kulturního střediska
Přítomno 14 členů zastupitelstva.
Program
1. Ustanovení mandátové komise
2. Zpráva mandátové komise
3. Schválení programu jednání
4. Volba návrhové komise
5. Volba ověřovatelů zápisu
6. Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města (ZM)
7. Zpráva zástupce rady města o činnosti rady města (RM)
8. Odměňování členů výborů
9. Zápisy z jednání výborů
10. Smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce
11. Záměr darování pozemkových parcel
12. Záměr darování pozemkových parcel, k. ú. Babylon
13. Záměr prodeje pozemkových parcel
14. Prodej pozemku
15. Záměr prodeje stavební parcely
16. Prodej stavební parcely č. 546, k. ú. Domažlice
17. Záměr prodeje pozemků
18. Prodej „volných“ bytových jednotek
19. Vodovodní řad v bývalém areálu OSP v Domažlicích
20. Úprava kronikářského zápisu za rok 2005
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21. Podání žádosti o dotaci na hasičskou cisternu
22. Dotace z Programu regenerace MPR
23. Dodatek ke smlouvě o půjčce
24. Rozpočtové opatření – Zimní stadion- opatření na zimní zabezpečení
stavby
25. Komunitní plánování sociálních služeb na Domažlicku
26. Určení zastupitele města ke spolupráci s odborem výstavby a ÚP
27. Návrh na pojmenování nové ulice ve městě Domažlice
28. Různé
29. Závěr
13. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 14. 11. 2007, 16 hodin, zasedací místnost městského úřadu
Přítomno 20 členů zastupitelstva.
Program
1. Ustanovení mandátové komise
2. Zpráva mandátové komise
3. Schválení programu jednání
4. Volba návrhové komise
5. Volba ověřovatelů zápisu
6. Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města (ZM)
7. Zpráva zástupce rady města o činnosti rady města (RM)
8. Zápisy z jednání výborů
9. Odkoupení spoluvlastnického podílu ze stp. č. 2576, k. ú. Domažlice
10. Kupní smlouva – prodej spoluvlastnického podílu
11. Smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce
12. Uzavření dodatku ke smlouvě
13. Prodej bývalé vodárny
14. Prominutí poplatku z prodlení
15. Koupě pozemku p. č. 386/2 k. ú. Domažlice
16. Směna pozemků – Babylon
17. Protipovodňová opatření
18. Rozpočtové opatření – změna paragrafu, pojištění majetku města
19. Rozpočtové opatření – změna paragrafu, veřejné osvětlení
20. Jednací řád zastupitelstva města
21. Různé
22. Závěr
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14. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 12. 12. 2007, 16 hodin, malý sál městského kulturního střediska
Přítomno 19 členů zastupitelstva.
Program
1. Ustanovení mandátové komise
2. Zpráva mandátové komise
3. Schválení programu jednání
4. Volba návrhové komise
5. Volba ověřovatelů zápisu
6. Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města (ZM)
7. Zpráva zástupce rady města o činnosti rady města (RM)
8. Volba člena kontrolního výboru
9. Změna pravidel pro udělování pamětních medailí Města Domažlice
10. Zápisy z jednání výborů
11. Uzavření společné kupní smlouvy
12. Darování bytové jednotky
13. Prominutí poplatků z prodlení
14. Přísedící okresního soudu
15. Smlouva o převodu vlastnického práva k bytové jednotce
16. Změna ÚPN – SÚ + pořízení nového ÚP
17. Prodej nebo darování bývalé vodárny
18. Koupě nemovitostí – Náměstí Míru č. p. 134, 135
19. Převod nemovitosti č. p. 5 v Havlovicích
20. Prodej pozemku st. p. č. 2343/6 k. ú. Domažlice
21. Půjčka TJ Jiskra Domažlice
22. Záměr prodeje pozemkových parcel
23. Prodej části pozemkové parcely
24. Záměr prodeje pozemku – Husova ulice
25. Záměr prodeje a směny stavební parcely č. 2553 ul. U Nemocnice
26. Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva
27. Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu města
28. Grantová schémata
29. Informace o prodeji hájenky na Babyloně
30. Záměr prodeje pozemkových parcel – průmyslová zóna
31. Kupní smlouva – spoluvlastnický podíl k pozemku č. 2172
32. Podání žádosti o zahájení komplexních pozemkových úprav
33. Rozpočtové opatření – dotace na výplatu příspěvku na péči
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34. Rozpočtové opatření – dotace na dávky sociální péče a pomoci
v hmotné nouzi
35. Pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2008
36. Rozpočtové opatření – Dotace Výstavba zimního stadionu
37. Rozpočtové opatření – Zimní stadion
38. Rozpočtové opatření – Splátka půjčky DTS, p. o.
39. Rozpočtové opatření – Příspěvek DTS, p. o. na dofinancování nákupu
podniku
40. Informace o snížení základního kapitálu společnosti Domažlické
Technické služby, spol. s r. o.
41. Rozpočtové opatření – dotace na výplatu příspěvku na péči
42. Jednací řád ZM Domažlice
43. Různé
44. Závěr
K jednání:
- zastupitelstvo schválilo udělení pamětní medaile města MUDr. Václavu
Novákovi, CSc. za zásluhy o rozvoj nemocnice v Domažlicích
- zastupitelstvo vyhlásilo granty pro rok 2008 v následujících tematických
okruzích:
Podpora činnosti dospělých – sport a tělovýchova
Podpora činnosti mládeže – sport a tělovýchova
Podpora činnosti dospělých – kultura a ostatní zájmové činnosti
Podpora činnosti mládeže – kultura a ostatní zájmové činnosti
Podpora významných počinů
Reprezentace města
Termín podání žádosti o granty stanovilo zastupitelstvo na období od 1.
1. do15.2.2008.
Zápisy ze zasedání městského zastupitelstva, včetně usnesení zastupitelstva,
jsou součástí tohoto kronikářského záznamu a jsou uloženy v přílohách ke
kronikářskému zápisu za rok 2007.

29

III. HOSPODAŘENÍ MĚSTA
Rozpočet města na rok 2007 (v tisících korun)
Položka

Rozpočet

Poznámka

členský příspěvek DSO
Domažlicko na
Regiontour
5329
21,50
příspěvek do DSO
Domažlicko - poplatek za
dotaci
5329
24,00
příspěvek do DSO
Domažlicko - pojištění
cyklostezky
5329
25,00
členský příspěvek do
DSO Domažlicko
2449
5 399,69
přijetí splátky od DSO
Domažlicko
4129
1 072,53
přijetí dotace od DSO
Domažlicko cyklostezka
Za 0094 DSO Domažlicko:
Příjmy: 6 472,22
Výdaje: 105,50
Financování: 0
5329

35,00

95
3722
Za 0095 DSO Lazce:
Příjmy: 0
Výdaje: 11,00
Financování: 0

11,00

členský příspěvek do DSO Lazce

2 350,00

příspěvky obcí na školy

5137
5139
5169
5229

30,00
50,00
220,00
100,00

drobný dlouhodobý hmotný majetek
nákup materiálu
nákup služeb
příspěvky v krizových situacích

5229
5221
5221

150,00
100,00
130,00

příspěvky organizacím
dotace - Poradna pro občany Domažlice
dotace - Domov pro matku a dítě v
Havlovicích

5329

100
4121
Za 0100 Příspěvky obcí na školství:
Příjmy: 2 350,00
Výdaje: 0
Financování: 0
110
5299
110
5299
110
5299
110
5299
Za 0110 Krizové řízení:
Příjmy: 0
Výdaje: 400,00
Financování: 0
112
112
112

4319
4333
4333

Za 0112 Příspěvky-zdravotní a sociální oblast:
Příjmy: 0
Výdaje: 380,00
Financování: 0
113
113
113

3419
3419
3419

5169
5229
5229

údržba lyžařských tratí
dotace na sport
dotace na sport pro mládež

15,00
1 500,00
380,00
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Za 0113 Příspěvky na sport:
Příjmy: 0
Výdaje: 1 895,00
Financování: 0
114
3319
5229
114
3319
5229
114
3319
5492
114
5311
5229
Za 0114 Příspěvky na kulturu a ostatní:
Příjmy: 0
Výdaje: 370,00
Financování: 0
116
116
116

1019
2399
2399

5169
5166
5167

116
2399
5169
116
3719
5169
116
3726
2210
116
3728
5169
116
3729
5169
116
3741
5169
116
3742
5169
116
3749
5169
116
3769
2210
116
3792
5169
116
3799
5169
Za 0116 Odbor životního prostředí:
Příjmy: 150,00
Výdaje: 180,00
Financování: 0

50,00
250,00
50,00
20,00

příspěvek pro Čerchovan
příspěvky na kulturní akce
peněžité dary
den s Policií

5,00
5,00
5,00

zemědělská činnost
posudky, rozbory havárie
ochrana před povodněmi - průběžná
školení
ochrana před povodněmi - služby
kontrola a rozbory - ochrana ovzduší
přijaté pokuty
monitoring nakládání s odpady
ostatní nakládání s odpady
nákup služeb
nákup služeb
nákup služeb
přijaté pokuty
nákup služeb
ekologie krajiny - programy ÚSES

5,00
5,00
50,00
10,00
5,00
15,00
75,00
35,00
100,00
5,00
10,00

117
117

2219
2219

5166
5169

5,00
10,00

117
117

2223
2223

5139
5169

2,00
30,00

117
2223
5194
Za 0117 Odbor dopravy:
Příjmy: 0
Výdaje: 57,00
Financování: 0

10,00

znalecké posudky
fond pro výkon rozhodnutí,
fotodokumentace
nákup materiálu
výuka - dopravní výchova a dopravní
soutěž
věcné dary - dopravní soutěž

118
4349
5021
118
4349
5031
118
4349
5032
118
4349
5139
118
4349
5151
118
4349
5152
118
4349
5154
118
4349
5162
118
4349
5167
118
4349
5169
118
4349
5173
118
4122
Za 0118 Komunitní plánování:
Příjmy: 499,83
Výdaje: 899,25
Financování: 0

291,45
75,77
26,23
65,00
4,00
13,00
13,00
15,00
15,00
365,80
15,00
499,83

ostatní osobní výdaje
sociální pojištění
zdravotní pojištění
materiál
vodné a stočné
teplo
elektrické energie
telefony
vzdělávání
služby
cestovné
dotace od kraje
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5166

75,00

119
3635
5169
119
3635
6119
Za 0119 Odbor výstavby a ÚP:
Příjmy: 0
Výdaje: 590,20
Financování: 0

150,00
365,20

konzultace se zpracovatelem ÚP, znalecké
posudky
digitalizace ÚP
změna ÚP č. 4 a č. 5

120
5311
120
6171
120
6171
Za 0120 Odbor správní:
Příjmy: 135,00
Výdaje: 10,00
Financování: 0

2210
5166
5169

135,00
5,00
5,00

přijaté pokuty
znalecké posudky
svědečné, překlady

121
2169
2210
Za 0121 Odbor živnostenský:
Příjmy: 200,00
Výdaje: 0
Financování: 0

200,00

přijaté pokuty

122
2223
2210
1 890,00
122
2223
5166
120,00
122
2223
5169
30,00
122
2223
5192
10,00
Za 0122 Odbor pro projednávání přestupků:
Příjmy: 1 890,00
Výdaje: 160,00
Financování: 0

přijaté pokuty
znalecké posudky
svědečné a překlady
soudní poplatky

123
4314
5169
4,00
123
4349
5169
70,00
123
6171
5139
12,00
Za 0123 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví:
Příjmy: 0
Výdaje: 86,00
Financování: 0

tlumočník
zastupování nezletilého, obstarání pohřbu
materiál - žádanky a recepty

119

3635

200
3111
200
3111
200
3111
200
3111
200
3111
200
3111
200
3111
200
3111
200
3111
200
3111
Za 0200 Mateřská škola:
Příjmy: 99,00
Výdaje: 3 396,00
Financování: 0
207
207
207
207
207
207

3113
3113
3113
3113
3113
3113

2132
5331
5331
5331
5331
5331
5331
5331
5331
5331

99,00
2 400,00
790,00
1 780,00
442,00
-20,00
60,00
160,00
50,00
-2 266,00

nájemné
501 - spotřeba materiálu
518 - ostatní služby
502 - spotřeba energie
511 - opravy a udržování
64 - ostatní výnosy
521 - mzdové náklady
54 - ostatní náklady
55 - odpisy
60 - tržby

2132
5331
5331
5331
5331
5331

482,00
-150,00
6 200,00
2 000,00
490,00
1 010,00

nájemné
64 - ostatní výnosy
501 - spotřeba materiálu
502 - spotřeba energie
511 - opravy a udržování
518 - ostatní služby
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207
3113
5331
207
3113
5331
207
3113
5331
207
3113
5331
Za 0207 ZŠ Komenského 17:
Příjmy: 482,00
Výdaje: 4 501,00
Financování: 0

210,00
110,00
331,00
-5 700,00

53 - daně a poplatky
54 - ostatní náklady
55 - odpisy
60 - tržby

208
3113
2132
208
3113
5331
208
3113
5331
208
3113
5331
208
3113
5331
208
3113
5331
208
3113
5331
208
3113
5331
208
3113
5331
Za 0208 ZŠ Msgre. B. Staška:
Příjmy: 312,00
Výdaje: 4 411,00
Financování: 0

312,00
800,00
30,00
772,00
2 420,00
84,00
-260,00
130,00
435,00

nájemné
501 - spotřeba materiálu
53 - daně a poplatky
518 - ostatní služby
502 - spotřeba energie
55 - odpisy
64 - ostatní výnosy
54 - ostatní náklady
511 - opravy a udržování

230,00
-10,00
11,00
175,00
55,00
11,00

501 - spotřeba materiálu
64 - ostatní výnosy
54 - ostatní náklady
518 - ostatní služby
511 - opravy a udržování
502 - spotřeba energie

383,00
180,00
290,00
-48,00
480,00
-1 240,00
660,00
32,00
130,00
33,00
81,00

nájemné
511 - opravy a udržování
501 - spotřeba materiálu
64 - ostatní výnosy
502 - spotřeba energie
60 - tržby
518 - ostatní služby
525 - ostatní sociální pojištění
528 - ostatní sociální náklady
54 - ostatní náklady
55 - odpisy

příjmy za stravování
platy
sociální pojištění
zdravotní pojištění
povinné pojištění hrazené
zaměstnavatelem
potraviny
prádlo, obuv
knihy, učební pomůcky
drobný dlouhodobý hmotný majetek
materiál, čistící prostředky

209
3114
209
3114
209
3114
209
3114
209
3114
209
3114
Za 0209 ZŠ praktická:
Příjmy: 0
Výdaje: 472,00
Financování: 0

5331
5331
5331
5331
5331
5331

211
3231
2132
211
3231
5331
211
3231
5331
211
3231
5331
211
3231
5331
211
3231
5331
211
3231
5331
211
3231
5331
211
3231
5331
211
3231
5331
211
3231
5331
Za 0211 Základní umělecká škola:
Příjmy: 383,00
Výdaje: 598,00
Financování: 0
212
212
212
212
212

3539
3539
3539
3539
3539

2111
5011
5031
5032
5038

100,00
1 040,00
270,40
93,60
5,00

212
212
212
212
212

3539
3539
3539
3539
3539

5131
5134
5136
5137
5139

100,00
4,00
5,00
10,00
9,00
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3539
3539
3539
3539
3539
3539
3539
3539
3539

5151
5152
5154
5161
5162
5166
5167
5168
5169

6,60
89,50
17,00
0,10
12,00
3,50
8,00
4,00
26,00

212
3539
212
3539
Za 0212 Jesle:
Příjmy: 100,00
Výdaje: 1 716,70
Financování: 0

5171
5173

10,00
3,00

vodné, stočné
teplo
elektrické energie
poštovné
telekomunikace
revize
školení a vzdělávání
služby zpracování dat
služby - odpady, lékařské prohlídky,
údržba zahrady
opravy
cestovné

102,00
185,00
26,50
4 050,00
1 079,00
90,00
-260,00
-6 850,00
331,00
350,00
7,00
68,00
1 516,00
4 472,00
1 061,00

nájemné
511 - opravy a udržování
512 - cestovné
518 - ostatní služby
502 - spotřeba energie
504 - prodané zboží
64 - ostatní výnosy
60 - tržby
55 - odpisy
54 - ostatní náklady
513 - náklady na reprezentaci
527 - zákonné sociální náklady
524 - zákonné sociální pojištění
521 - mzdové náklady
501 - spotřeba materiálu

31,00
55,80
60,00
60,00
20,00
-180,00
2 790,00
976,50
-2,00
430,00
320,00
10,00
980,00
5,00
80,00

nájemné
527- zákonné sociální náklady
528- ostatní sociální náklady
54- ostatní náklady
55- odpisy
60- tržby
521- mzdové náklady
524- zákonné sociální pojištění
64- ostatní výnosy
518- ostatní služby
502 - spotřeba energie
512- cestovné
501 - spotřeba materiálu
513- náklady na reprezentaci
511- opravy a udržování

100,00
80,00
20,80
7,20

propagační materiály
kronika města
sociální pojištění
zdravotní pojištění

212
212
212
212
212
212
212
212
212

214
3319
2132
214
3319
5331
214
3319
5331
214
3319
5331
214
3319
5331
214
3319
5331
214
3319
5331
214
3319
5331
214
3319
5331
214
3319
5331
214
3319
5331
214
3319
5331
214
3319
5331
214
3319
5331
214
3319
5331
Za 0214 Městské kulturní středisko:
Příjmy: 102,00
Výdaje: 6 125,50
Financování: 0
215
3314
2132
215
3314
5331
215
3314
5331
215
3314
5331
215
3314
5331
215
3314
5331
215
3314
5331
215
3314
5331
215
3314
5331
215
3314
5331
215
3314
5331
215
3314
5331
215
3314
5331
215
3314
5331
215
3314
5331
Za 0215 Knihovna B. Němcové:
Příjmy: 31,00
Výdaje: 5 605,30
Financování: 0
219
219
219
219

2143
3319
3319
3319

5139
5021
5031
5032

34

5169

170,00

219
3319
5179
219
3399
5139
Za 0219 Záležitosti kultury:
Příjmy: 0
Výdaje: 413,00
Financování: 0

10,00
25,00

květnové oslavy, Chodské slavnosti na
Kampě, pietní akty
město dětem, vánoční koledy
sbor pro občanské záležitosti - materiál

220
5512
5019
220
5512
5021
220
5512
5132
220
5512
5137
220
5512
5137
220
5512
5139
220
5512
5151
220
5512
5152
220
5512
5154
220
5512
5156
220
5512
5162
220
5512
5163
220
5512
5167
220
5512
5169
220
5512
5171
Za 0220 Jednotka SDH Domažlice:
Příjmy: 0
Výdaje: 567,00
Financování: 0

10,00
55,00
50,00
30,00
20,00
30,00
25,00
85,00
70,00
50,00
15,00
25,00
6,00
6,00
90,00

refundace
zásahy
ochranné pomůcky
drobný dlouhodobý hmotný majetek
pračka
materiál
vodné, stočné
teplo
elektrická energie
pohonné hmoty
telekomunikace
pojištění členů a havarijní pojištění
školení velitelů a strojníků
prohlídky členů
údržba vozidel

221
5512
5132
221
5512
5137
221
5512
5139
221
5512
5154
221
5512
5156
221
5512
5163
221
5512
5167
221
5512
5169
221
5512
5171
Za 0221 Jednotka SDH Havlovice:
Příjmy: 0
Výdaje: 76,50
Financování: 0

2,00
4,00
6,00
1,00
2,50
8,00
2,00
1,00
50,00

ochranné pomůcky
drobný dlouhodobý hmotný majetek
materiál
elektrická energie
pohonné hmoty
pojištění členů
školení zásahové jednotky
nákup služeb - dětský den
oprava požární nádrže

příjmy za pokuty
platy
sociální pojištění
zdravotní pojištění
ostatní povinné pojištění hrazené
zaměstnavatelem
prádlo
knihy, tisk
drobný dlouhodobý hmotný majetek
materiál, kancelářské potřeby, apod.
pohonné hmoty
poštovné
telekomunikace
pojištění vozidel a strážníků
nájemné
konzultační, poradenské a právní služby
školení
obědy,

219

3319

222
222
222
222
222

5311
5311
5311
5311
5311

2210
5011
5031
5032
5038

700,00
4 274,17
1 111,28
384,67
17,95

222
222
222
222
222
222
222
222
222
222
222
222

5311
5311
5311
5311
5311
5311
5311
5311
5311
5311
5311
5311

5134
5136
5137
5139
5156
5161
5162
5163
5164
5166
5167
5169

34,00
8,00
20,00
55,00
140,00
2,00
41,00
39,00
2,00
6,00
38,00
115,00
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222
5311
222
5311
222
5311
222
5311
222
5311
222
5311
Za 0222 Městská policie:
Příjmy: 700,00
Výdaje: 6 461,07
Financování: 0

5171
5171
5173
5194
5361
5362

52,00
80,00
10,00
28,00
2,00
1,00

očkování,prohlídky,střelby,tělocvič., praní
opravy a udržování
údržba kamerového systému
cestovné
věcné dary
kolky
daně a poplatky

ostatní povinné pojištění hrazené
zaměstnavatelem
tisk, odborné časopisy, sbírky, věstníky,
knihy
kopírky, skartovačky, židle, nábytek, apod.
kancelářský materiál, čistící prostředky,
ostatní materiál
vodné, stočné
teplo
elektrická energie
pohonné hmoty
poštovné
telekomunikace
pojištění vozidel
nájemné
právní pomoc, analýzy, poradenství
služby, revize, audit, příspěvek na strav.,
inzerce apod.
opravy budov, vozidel, kancelářské
techniky
klimatizace buněk
nákup vozidla

223

6171

5038

150,00

223

6171

5136

150,00

223
223

6171
6171

5137
5139

417,00
650,00

223
223
223
223
223
223
223
223
223
223

6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171

5151
5152
5154
5156
5161
5162
5163
5164
5166
5169

60,00
1 000,00
550,00
350,00
1 000,00
850,00
110,00
20,00
700,00
2 200,00

223

6171

5171

800,00

6121
6123

90,00
500,00

5169
5169
5175
5175
5194
5229

25,00
190,00
85,00
95,00
30,00
130,00

224
6171
5492
Za 0224 Kancelář starosty:
Příjmy: 0
Výdaje: 590,00
Financování: 0

35,00

tlumočník, ostatní služby
turnaj 4 měst
občerstvení
turnaj 4 měst - občerstvení
věcné dary
příspěvky, SMO, SMOPK, Euroregion,
apod.
peněžité dary

606,00
3,00
1 740,00
428,00
16,00
3,00
1 235,00
4 662,00
1 631,50

nájemné
53 - daně a poplatky (REHA - 3,00)
501 - spotřeba materiálu (REHA 40,00)
511 - opravy a udržování (REHA 28,00)
512 - cestovné (REHA 6,00)
513 - náklady na reprezentaci
518 - ostatní služby (REHA 45,00)
521 - mzdové náklady (REHA 272,00)
524 - zákonné sociální pojištění (REHA -

223
6171
223
6171
Za 0223 Správa budov:
Příjmy: 0
Výdaje: 9 597,00
Financování: 0
224
224
224
224
224
224

225
225
225
225
225
225
225
225
225

6171
6171
6171
6171
6171
6171

4351
4351
4351
4351
4351
4351
4351
4351
4351

2132
5331
5331
5331
5331
5331
5331
5331
5331
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95,00)
527 - zákonné sociální náklady (REHA 5,05)
225
4351
5331
25,00
54 - ostatní náklady (REHA - 5,00)
225
4351
5331
380,00
55 - odpisy
225
4351
5331
-5 083,00
60 - tržby (REHA - 63,00)
225
4351
5331
-187,00
64 - ostatní výnosy (REHA - 37,00)
225
4351
5331
1 095,00
502 - spotřeba energie (REHA 60,00)
Za 0225 Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb:
Příjmy: 606,00
Výdaje: 6 041,55
Financování: 0
225

4351

5331

93,05

227
227
227
227
227
227
227

4171
4172
4173
4179
4181
4182
4183

5410
5410
5410
5410
5410
5410
5410

13306
13306
13306
13306
13306
13306
13306

300,00
200,00
200,00
3 712,94
2 000,00
3 000,00
600,00

227

4184

5410

13306

2 000,00

227

4185

5410

13306

5 000,00

227 4186 5410
13306
227 4195 5410
13235
Za 0227 Sociální dávky:
Příjmy: 0
Výdaje: 41874,26
Financování: 0

150,00
24 711,32

229
229

6112
6112

5021
5023

200,00
2 000,00

229
229
229
229
229
229
229
229
229

6112
6112
6112
6112
6112
6171
6171
6171
6171

5031
5032
5167
5173
5179
2111
5011
5011
5011

424,00
147,00
50,00
60,00
20,00
300,00
522,99
493,75
364,50

229
229

6171
6171

5011
5021

229

6171

5031

98116

135,98

229

6171

5031

98116

128,37

229

6171

5031

98216

94,70

229
229

6171
6171

5031
5032

98116

7 941,45
44,44

229

6171

5032

98116

47,07

229

6171

5032

98216

32,80

98116
98116
98216

30 483,76
400,00
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příspěvek na živobytí
doplatek na bydlení
mimořádná okamžitá pomoc
ostatní dávky sociální pomoci
příspěvek při péči o osobu blízkou
příspěvek na zvláštní pomůcky
příspěvek na úpravu a provoz
bezbariérového bytu
příspěvky na zakoupení, opravu a
zvláštní úpravu motorového
vozidla
příspěvek na provoz motorového
vozidla
příspěvek na individuální dopravu
Příspěvek na péči

odměny členům výborů a komisí
odměny uvolněným a
neuvolněným zastupitelům
sociální pojištění
zdravotní pojištění
školení a vzdělávání
cestovné
ošatné při občanských obřadech
příjmy za zpracování mezd
platy - z dotace na sociální služby
platy - z dotace na biometriku
platy - z dotace - sociálně právní
ochrana dětí
platy
dohody o provedení práce a o
pracovní činnosti
sociální pojištění - z dotace na
sociální služby
sociální pojištění - z dotace na
biometriku
sociální pojištění - z dotace sociálně právních ochrana dětí
sociální pojištění
zdravotní pojištění - z dotace na
biometriku
zdravotní pojištění - z dotace na
sociální služby
zdravotní pojištění - z dotace

229
229
229
229
229
229
229

6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171

5032
5132
5167
5169
5173
5179
5195

2 748,94
25,00
500,00
43,10
300,00
30,00
139,90

sociálně právní ochrana dětí
zdravotní pojištění
ochranné pomůcky, stejnokroje
školení, vzdělávání
závodní lékařská péče
cestovné
ošatné při občanských obřadech
odvody za nezaměstnávání
zdravotně postižených

Za 0229 Personální záležitosti:
Příjmy: 300,00
Výdaje: 47377,75
Financování: 0
230
230
230
230
230

6171
6171
6171
6171
6171

5136
5137
5139
5162
5166

9,20
540,00
45,00
200,00
50,00

230

6171

5167

180,00

230

6171

5169

126,00

230
230
230
230
230

6171
6171
6171
6171
6171

5171
5172
6111
6122
6122

726,00
210,00
305,00
250,00
55,00

tisk, časopisy, literatura, manuály
PC vč. příslušenství, tiskárny
pásky, tonery, ink, cartridge, apod.
připojení k internetu
bezpečnostní audit, aktualizace
atestace IS
školení ZSW, ASW, databáze, OS.
Networking
recyklace tonery, pásky, el.
podpisy, poplatky
opravy HW, technická podpora
software, zvýšení počtu licencí
programové vybavení
aplikační server
tiskárna na biometriku

Za 0230 Informační technologie:
Příjmy: 0
Výdaje: 2 696,20
Financování: 0
231
231
231
231
231
231

3412
3412
3412
3412
3412
3412

2132
5331
5331
5331
5331
5331

254,00
790,00
-10,00
-3 450,00
236,53
170,00

231
231
231

3412
3412
3412

5331
5331
5331

76,80
15,80
4,00

231

3412

5331

1 073,10

231
231

3412
3412

5331
5331

3 066,00
2,40

231

3412

5331

300,00

231
3412
5331
231
3412
5331
Za 0231 Plavecký bazén:
Příjmy: 254,00
Výdaje: 5 524,63
Financování: 0

2 700,00
550,00

233

2212

5169

3 735,41
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nájemné
518 - ostatní služby
64 - ostatní výnosy
60 - tržby
55 - odpisy
527 - zákonné sociální
náklady - FKSP, stravné
54 - ostatní náklady
53 - daně a poplatky
528 - ostatní sociální
náklady
524 - zákonné sociální
pojištění
521 - mzdové náklady
513 - náklady na
reprezentaci
511 - opravy a
udržování
502 - spotřeba energie
501 - spotřeba materiálu

čištění a úklid
komunikací, zimní

233

2212

5171

1 428,00

233

3639

5171

628,32

údržba, výsyp košů
opravy a údržba
dopravního značení a
komunikací a chodníků
opravy a udržování
mobiliáře (lavičky, hřiště,
zastávky apod.)

Za 0233 Čištění měst - DTS:
Příjmy: 0
Výdaje: 5 791,73
Financování: 0
234

3745

5169

6 783,00

údržba a ošetřování
veřejné zeleně

2 903,60

opravy veř. osvětlení,
park. automatů, vánoční
osvětlení, světelná
signalizace

Za 0234 Veřejná zeleň - DTS:
Příjmy: 0
Výdaje: 6 783,00
Financování: 0
235

3631

5171

Za 0235 Veřejné osvětlení - DTS:
Příjmy: 0
Výdaje: 2 903,60
Financování: 0
2111

230,00

236
3632
5169
Za 0236 Pohřebnictví - DTS:
Příjmy: 230,00
Výdaje: 938,91
Financování: 0

938,91

služby spojené s
udržováním hrobových
míst
údržba hřbitova

237
3639
5164
Za 0237 Veřejné WC - DTS:
Příjmy: 0
Výdaje: 97,00
Financování: 0

97,00

pronájem mobilních WC

2141

95,50

2412

1 773,00

úroky z půjčky
poskytnuté DTS
splátka půjčky
poskytnuté DTS

236

238

3632

3722

238

Za 0238 Půjčky poskytnuté městem:
Příjmy: 1 868,50
Výdaje: 0
Financování: 0
239

2219

5166

65,00

239
239

2219
2310

5171
5169

200,00
90,00

239
239
239
239
239

2310
3113
3612
3639
3639

5171
5171
6121
5151
5152

10,00
125,00
150,00
100,00
900,00
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pravidelná prohlídka
mostů
opravy mostů
rozbory vody, monitoring
skládky Havlovice
údržba veř. studní
opravy ZŠ
energetické audity
vodné, stočné
teplo + OVS

239
239

3639
3639

5154
5169

1 750,00
260,00

239

3639

5169

150,00

239

3639

5169

446,00

239

3639

5171

490,00

239
3639
5212
Za 0239 Provozní náklady:
Příjmy: 0
Výdaje: 4 760,00
Financování: 0

24,00

240
240

3612
3612

3112
5169

2 000,00
150,00

240
3612
5362
Za 0240 Bytové hospodářství:
Příjmy: 2 000,00
Výdaje: 210,00
Financování: 0

60,00

241
241

1032
3634

2131
2132

6 200,00
6 105,00

241

3639

2131

1 600,00

241
241

3639
3639

2132
3111

4 100,00
8 000,00

241

3639

3112

11 728,00

241

3639

5163

725,00

241

3639

5164

59,06

241

3639

5166

200,00

241

3639

5169

710,00

241
241
241
241

3639
3639
3639
3639

5192
5361
5362
5362

10,00
50,00
289,00
592,00

241
3639
6121
241
3639
6130
Za 0241 Majetek města - nájmy, prodej, pojištění:
Příjmy: 37733
Výdaje: 3 744,06
Financování: 0
242

3722

109,00
1 000,00

5169

13 607,66

242
3725
2111
Za 0242 Odvoz odpadů - DTS:
Příjmy: 1 000,00

1 000,00
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el. energie
komisionářská smlouva
DSN
komplexní prohlídky
SSZ
revize, úklid, odchyt
holubů, ostatní služby
opravy a udržování
nemovitostí
prodejna Havlovice

příjmy z prodeje bytů
služby spojené s
prodejem bytů
daně z převodu

nájem za lesní pozemky
nájemné od DSN za
kotelny vč. DPH
příjmy z pronájmu
pozemků
příjmy z pronájmu budov
příjmy z prodeje
pozemků
prodej pivovaru, hájenka
Babylon
pojištění majetku,
pojištění kláštera
nájemné - skládka
Havlovice, Školní
ulice≤SD
znalecké posudky dobrovolné
geom. plány, výpisy z
KN, notář. záp., věc.
břemena
spoluúčast na pojistném
nákup kolků
daň z nemovitostí
daň z převodu
nemovitostí
rekonstrukce objektu ML
výkupy pozemků

svoz odpadů FO a PO,
sběrný dvůr, separovaný
odpad
příspěvek od EKO-KOM

Výdaje: 13607,66
Financování: 0
243
3721
5169
243
3727
5169
Za 0243 Nebezpečné odpady:
Příjmy: 0
Výdaje: 250,00
Financování: 0

210,00
40,00

244
3729
6121
Za 0244 Skládka Havlovice:
Příjmy: 0
Výdaje: 50,00
Financování: 0

50,00

245

2212

6121

112,00

245

3639

5169

350,00

245

3639

6119

180,00

245
245

3639
3639

6121
6121

3 568,00
235,00

nebezpečné odpady
prevence vzniku odpadů

rekultivace skládky

PD rek. mostu
Hruškova-Bartoškova rozpracováno
archeolog. průzkum,
technická pomoc
průmyslová zóna východ
PD různá
JPD - zkapacitnění
Zubřiny

Za 0245 Projektová dokumentace:
Příjmy: 0
Výdaje: 4 445,00
Financování: 0
246

2219

5171

13,00

246

2219

5171

1 350,00

TDI-oprava chodníku v
ul. Kozinova-pozastávka
opravy chodníků - ul.
Maškova pozastávka

Za 0246 Místní komunikace:
Příjmy: 0
Výdaje: 1 363,00
Financování: 0
247

2212

5171

200,00

247
2221
5193
Za 0247 Městská doprava:
Příjmy: 0
Výdaje: 1 625,00
Financování: 0

1 425,00

dopravní značky výměny a změny
dopravního značení
dopravní obslužnost

250
3745
5171
Za 0250 Správa majetku města-lesy, zeleň, rybník:
Příjmy: 0
Výdaje: 500,00
Financování: 0

300,00

pasporty rybníků vč.
povodňového posouzení
údržba stromové zeleně

253
6310
Za 0253 Úroky z úvěrů:
Příjmy: 0
Výdaje: 180,00
Financování: 0

180,00

úroky z úvěrů

250

2341

5169

200,00

5141
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254
Za 0254 Splátky úvěrů:
Příjmy: 0
Výdaje: 0
Financování: -3192

splátky úvěru

8124

-3 192,00

5169
5499

509,47
600,00

2460

190,00

příspěvek na stravování
penzijní připojištění,
dětská rekreace, dary,
zájezdy apod.
splátky půjček

259
3612
5660
259
2460
Za 0259 Fond rozvoje bydlení:
Příjmy: 990,00
Výdaje: 800,00
Financování: 0

800,00
990,00

půjčky z FRB
splátky půjček z FRB

258
258

6171
6171

258
Za 0258 Sociální fond:
Příjmy: 190,00
Výdaje: 1 109,47
Financování: 0

260
260

3412
3412

5331
6351

1 500,00
5 000,00

příspěvek na provoz
příspěvek na investice rolba apod.

3 500,00

rozpočtová rezerva

nájem od spol. CHVaK
a.s. vč. DPH
opravy vodovodů a
kanalizací - CHVaK a.s.
investiční rezerva

Za 0260 Zimní stadión města Domažlice:
Příjmy: 0
Výdaje: 6 500,00
Financování: 0
261
6409
5901
Za 0261 Rozpočtová rezerva:
Příjmy: 0
Výdaje: 3 500,00
Financování: 0
263

2321

2132

7 336,35

263

2321

5171

3 070,00

263
2321
6901
4 266,35
Za 0263 Fond oprav a rekonstrukce vodárenské infrastruktury:
Příjmy: 7 336,35
Výdaje: 7 336,35
Financování: 0
264
6409
6901
Za 0264 Investiční rezerva:
Příjmy: 0
Výdaje: 5 985,45
Financování: 0
266
3322
5493
Za 0266 Opravy památek v MPR:
Příjmy: 0
Výdaje: 500,00
Financování: 0
271

3612

5169

5 985,45

investiční rezerva

500,00

opravy památek v MPR

500,00

demolice
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Za 0271 96 b. j. v areálu kasáren:
Příjmy: 0
Výdaje: 500,00
Financování: 0
272
3612
6121
Za 0272 30 b. j. Petrovická ul.:
Příjmy: 0
Výdaje: 1 361,00
Financování: 0
280

3231

1 361,00

5171

50,00

pozastávka

opravy hrazené v
souladu s nájemní
smlouvou

Za 0280 ZUŠ-opravy dle nájem. smlouvy:
Příjmy: 0
Výdaje: 50,00
Financování: 0
281

2219

6121

14669

350,00

281

2219

6121

350,00

281

2219

6121

100,00

281
281
281

2219
2219

6121
6121
4216

40,00
3,00
350,00

14669

kamery III. etapa hrazeno z dotace
kamery III. etapa vlastní zdroje
zřízení elektropřípojek
pro MKIS III. etapa
PD realizace III. etapy
II. etapa pozastávka
kamery III. etapa dotace

Za 0281 Kamerový dohled:
Příjmy: 350,00
Výdaje: 843,00
Financování: 0
284

3631

6121

135,00

284

3631

6121

200,00

284
4222
Za 0284 Havlovice - rekonstrukce:
Příjmy: 200,00
Výdaje: 335,00
Financování: 0

200,00

287

2341

5171

80,00

287

3111

6121

120,00

287

3319

6121

22,00

287

3612

5341

3 500,00

287

3639

5171

170,00

287

3639

6121

328,00

Za 0287 Opravy a rekonstrukce majetku města:
Příjmy: 0
Výdaje: 4 220,00
Financování: 0
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rekonstrukce VO z
vlastních zdrojů
rekonstrukce VO z
dotace kraje
Dotace od kraje

rybník Stafický Valcha oprava výtoku a výměna
MŠ Michlova rekonstrukce vstupu
PDSP loutkové divadlo rozpracováno
dotace na výměnu kotlů
- do hospodářské
činnosti města
PD krov, fasáda radnice
- pozastávka
stavební úpravy KB pozastávka

290
4113
Za 0290 Rybník Pasečnice:
Příjmy: 2 151,45
Výdaje: 0
Financování: 0
304

3412

90104

5229

2 151,45

590,00

dotace

dotace pro TJ Jiskra na
údržbu stadiónu

Za 0304 Stadión Střelnice - údržba:
Příjmy: 0
Výdaje: 590,00
Financování: 0
401

3412

6121

37 775,00

401

3412

6121

15 000,00

realizace, TDI, AD, tech.
pomoc
dotace

Za 0401 Zimní stadión:
Příjmy: 0
Výdaje: 22775
Financování: 0
410

2321

5329

457,00

410

2321

6349

8 115,00

neinvestiční příspěvek
do DSO
investiční příspěvek do
DSO

Za 0410 Čistá Berounka:
Příjmy: 0
Výdaje: 8 572,00
Financování: 0
417
6310
2222
Za 0417 Za kasárny páteřní infrastruktura:
Příjmy: 1 145,52
Výdaje: 0
Financování: 0

1 145,52

vratka DPH

419
3639
6121
419
3639
6121
Za 0419 Průmyslová zóna - etapa I/D:
Příjmy: 0
Výdaje: 10326
Financování: 0

9 749,00
577,00

realizace - rozpracováno
pozastávka

421
3639
6121
Za 0421 Průmyslová zóna - etapa I/F:
Příjmy: 0
Výdaje: 334,00
Financování: 0

334,00

430
3419
5139
430
3419
6123
430
3419
6123
430
4216
Za 0430 Zimní sport. na Čerchově:
Příjmy: 1 440,00
Výdaje: 1 800,00
Financování: 0

50,00
1 440,00
310,00
1 440,00

700
1361
Za 0700 Příjmy - správní poplatky:
Příjmy: 12000

12 000,00

44

rozpracováno

propagační materiály
rolba - hrazeno z dotace
rolba - vlastní zdroje
dotace na rolbu

správní poplatky

Výdaje: 0
Financování: 0
800

1111

21 500,00

800

1112

6 900,00

800

1113

1 150,00

800
800
800
800

1121
1122
1211
1332

22 500,00
18 500,00
35 200,00
16,00

800

1334

2,00

800

1337

4 400,00

800
800

1341
1343

300,00
3 300,00

800

1345

120,00

800

1347

3 000,00

800

1351

1 400,00

800

1353

650,00

800
1511
Za 0800 Příjmy - daně a poplatky:
Příjmy: 124 938,00
Výdaje: 0
Financování: 0

6 000,00

810

4111

98116

706,04

810

4111

98216

492,00

810

4112

810

4116

13235

24 711,32

810

4116

13306

17 162,94

810

4131

3 500,00

29 388,44

DPFO ze závislé
činnosti a funkčních
požitků
DPFO ze samostatné
výdělečné činnosti
DPFO z kapitálových
výnosů
DPPO
DPPO za obce
DPH
poplatek za
znečišťování ovzduší
odvody za odnětí půdy
ze zemědělského
půdního fondu
poplatek za likvidaci
komunálního odpadu
poplatek ze psů
poplatek za užívání
veřejného prostranství
poplatek z ubytovací
kapacity
poplatek za
provozovaný VHP
odvod výtěžku z
provozování loterií
příjmy za zkoušky řidičská oprávnění
daň z nemovitostí

dotace na výkon státní
správy - příspěvek na
péči
dotace na sociálněprávní ochranu dětí
dotace v rámci
souhrnného dotačního
vztahu
dotace na příspěvek na
péči
dotace na dávky sociální
péče
odpisy z hospodářské
činnosti

Za 0810 Příjmy - dotace:
Příjmy: 75960,74
Výdaje: 0
Financování: 0
820

2219

2111

4 300,00

820

3722

2111

1 965,00

820
820

6310
6310

2141
5163

200,00
130,00
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příjmy z parkovacích
automatů a karet
příjmy za svoz odpadu
PO a FO podnikající
příjmy z úroků
bankovní poplatky

820
820

6399
6402

5362
5366

820
8115
Za 0820 Příjmy a výdaje ostatní:
Příjmy: 6 465,00
Výdaje: 23189,97
Financování: 13192

20 800,00
2 259,97
13 192,00

Celkem za rok 2007:

Příjmy:
Výdaje:
Financování:

291 064,61
301 064,61
10 000,00
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daň z příjmu a DPH
finanční vypořádání za
rok 2006
běžné účty

IV. MĚSTSKÁ ZAŘÍZENÍ
MĚSTSKÝ ÚŘAD
Městský úřad měl k 31. 12. 2006 celkem 118 zaměstnanců.
Z toho:
tajemnice
kancelář starosty
správní odbor
finanční odbor
odbor správy majetku
odbor investic, strategického
plánování a rozvoje města
odbor výstavby a ÚP
ICIT a GIS
odbor sociálních věcí a zdravotnictví
odbor životního prostředí
odbor dopravy
odbor obecní živnostenský úřad
manuálně pracující
odbor pro projednávání přestupků

17 lidí
9
6
9
8
8
3
15
12
11
7
5
7

Změny organizační struktury, změny na místech vedoucích odborů:
Nově vznikl odbor pro projednávání přestupků. Ke 2. 4. byla jeho vedoucí
jmenována JUDr. Ludmila Krstevová.
K 30. 6. skončil ve funkci vedoucího odboru kancelář starosty Ing. Karel
Hampejs. Funkce vedoucího tohoto odboru zůstala k 31. 12. neobsazena,
pověřenou zastupující vedoucí odboru je paní Dagmar Murinová.
K 31. 7. skončil ve funkci vedoucího odboru investic, strategického plánování a
rozboje města JUDr. Jan Regal. Novým vedoucím tohoto odboru se stal od 1. 8.
Ing. Luděk Hlavatý.
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K 31. 8. odešel do jiného zaměstnání vedoucí finančního odboru Ing. Petr Libra.
Toto místo zůstalo k 31. 12. neobsazeno, zastupující vedoucí odboru je Ing.
Alena Kučerová.
K 1. 8. byl vedoucím oboru správy majetku jmenován Bc. Michal Hájek.
(Pro městskou kroniku zpracovala Jaroslava Bečvářová)

MĚSTSKÁ POLICIE DOMAŽLICE, Náměstí Míru 1
Velitel: Bohuslav Perlovský
Městská policie zaměstnávala v tomto roce 13 strážníků. Ředitelem
městské policie zastupitelstvo města zvolilo místostarostu Dalibora Kubů,
velitelem městské policie je od roku 1991 Bohuslav Perlovský.
Městská policie přispívá k zajišťování bezpečnosti osob a majetku,
dohlíží na dodržování veřejného pořádku a občanského soužití v katastrálním
území města Domažlice a plní i jiné úkoly stanovené zastupitelstvem.
Ve městě je ke zvýšení bezpečnosti instalován Městský kamerový a
informační dohled, který zajišťuje 10 kamer, rozmístěných podle nejnaléhavější
potřeby. Fungování a dohled nad systémem zajišťuje městská policie.
Během tohoto roku řešila městská policie 3 056 přestupků, včetně těch,
které následně předala příslušným správním orgánům k dalšímu řízení. Blokové
pokuty za jednotlivé přestupky, vybrané na místě, činily za rok 2007 604 100 Kč.
Na parkovacích poplatcích přibylo v letošním roce do městských příjmů
4 084 555 Kč.
(Podle podkladů zástupce velitele Městské policie Domažlice Františka Gazdíka)
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Zařízení sociální péče
JESELSKÉ ZAŘÍZENÍ, MICHLOVA 565
Ředitelka Ivana Sauerová
Kapacita zařízení je 15 míst. O děti pečují tři dětské sestry (včetně ředitelky
zařízení). Jesle dále zaměstnávají kuchařku, uklízečku na poloviční pracovní
úvazek a na tři hodiny denně pradlenu.
Během roku 2007 využilo jeselské péče 38 dětí, některé celoročně, jiné
podle potřeby rodičů. Zvýšenou individuální péči věnují v jeslích dětem, které
se opožďují ve vývoji. V tomto roce navštěvovaly jesle i děti, kterým docházku
doporučil dětský lékař buď z důvodů hyperaktivity, nebo pro opožděný vývoj
řeči. Při péči o děti dbají zaměstnankyně na individuální přístup k dětem a na
spolupráci s rodiči.
V roce 2007 nemohly být přijaty všechny děti, jejichž rodiče měli během
roku o docházku do jeslí zájem. 10 žádostí zůstalo nevyřízených.
Zdravotnický dozor v jeslích zajišťuje MUDr. Věra Skočdopolová, která
také připravuje pro zaměstnankyně odborné přednášky. Kontrolu provozu po
stránce hygienické provádí MUDr. Marie Sladká z krajské hygienické stanice.
Dvakrát týdně dochází do jeslí na praxi studenti a studentky střední
zdravotnické školy.
(Zpracováno podle podkladů pí Marie Polívkové )

MĚSTKÉ CENTRUM SOCIÁLNĚ REHABILITAČNÍCH SLUŽEB – DOMOV
PRO SENIORY
Ředitelka Mgr. Venuše Klimentová
Pokračovala běžná údržba objektu – malování bytů a schodišť, oprava
oken objektu a podobně. Zařízení věnovalo zvýšenou pozornost hospodárnosti
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provozu kuchyně, kde cena jednoho oběda dělá průměrně 47,84 Kč, při
důsledném dodržování pestrosti a kvality stravy.
V tomto roce provozovalo centrum denní stacionář. Jedná se o sociální
službu určenou seniorům a zdravotně postiženým, kteří mají sníženou
soběstačnost a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby.
Velmi pestrý je kulturní a společenský život obyvatel centra. Konají se
zde přednášky, uskutečnilo se osm výletů, několik výstav, několikrát posezení
s občerstvením, seniorská odpoledne, Václavská, Mikulášská a Silvestrovská
zábava. Jedenáctičlenný seniorský taneční klub vedený Zdeňkou Hanovou
uskutečnil při různých příležitostech ve městě i na různých jiných místech
(Furth im Wald, Kralovice, Černíkov, Luženičky, Horšovský Týn) 25 vystoupení.
Ve dnech 22. – 25. července se zúčastnil zájezdu do Holandska, kde předvedl
celkem sedm tanců ze svého repertoáru. A protože seniorky umí tančit opravdu
s vervou, sklízejí všude zasloužený obdiv.
Pracoviště pečovatelské služby poskytovalo v tomto roce služby 201
klientům.

Reha-centrum pro zdravotně postižené
Reha-centrum zajistilo zapůjčení rehabilitačních pomůcek pro 120
klientů. Největší zájem je o mechanické vozíky, toaletní a sprchovací židle,
čtyřkolová chodítka a polohovací postele.
Počátkem roku 2007 oslovilo Reha-centrum 57 podniků, podnikatelů,
firem a úřadů se žádostí o finanční pomoc na provoz, údržbu a nákup nových
kompenzačních pomůcek. Díky pochopení sponzorů obdrželo centrum v tomto
roce dary ve výši 21 200 Kč.
(Podle podkladů ředitelky zařízení Mgr. Venuše Klimentové)
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Další zařízení zřizovaná městem
MĚSTSKÉ LESY DOMAŽICE
Ředitel Ing. Jan Benda
Rok 2007 byl třetím rokem platnosti lesního hospodářského plánu.
Slibný nástup do počátku roku 2007 byl umocněn cenou dřeva, která se
pohybovala na velice slušné úrovni.
Příznivý trend pro hospodaření lesů netrval dlouho, byl zcela narušen
větrnou kalamitou, která náš region postihla v noci z 18. na 19. ledna, tak
zvaným orkánem 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 v důsledku dalších
poryvů silného větru během celého roku překročen o 8756 m3 dřeva. Celkové
množství poškozeného dřeva ve výši 23 756 m3 představuje nejrozsáhlejší
kalamitu v novodobé historii Městských lesů Domažlice. Na její likvidaci byly
urychleně nasazeny všechny prostředky a díky tomu větší část této pohromy
městské lesy zpracovaly už v prvním pololetí roku 2007. Následkem kalamity
došlo ovšem v průběhu roku k prudkému snížení cen dřeva, zejména kulatiny.
Během roku opravily městské lesy několik lesních cest v oblasti Dmoutu,
které v roce 2006 vážně poškodila povodeň. Šlo o lesní cesty (LCV) „Široká“,
Hadrovec-Babylon, LC Zámek, LC Zelenov a o celkovou rekonstrukci svážnice
Hadrovec, Viadukt – koupaliště Babylon, která vede kouzelnými lesními
partiemi při kanále Teplé Bystřice, navazuje na cyklostezku Domažlice –
Babylon a je využívána k procházkám z Domažlic na Babylon.
(Pro městskou kroniku poskytl ředitel městských lesů Ing. Jan Benda)
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DOMAŽLICKÉ TECHNICKÉ SLUŽBY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Ředitel Jaroslav Zavadil
Dne 31. 05. 2007 byla na základě rozhodnutí zastupitelstva města
společnost Domažlické Technické služby, spol. s r. o. prodána příspěvkové
organizaci DTS Domažlice, se sídlem Chrastavická 170, Domažlice. Zřizovatelem
této příspěvkové organizace je Město Domažlice, které DTS stanovilo jako
předmět činnosti:
-

opravy a údržba chodníků, komunikací, mostů, parkovišť, cyklostezek a
ostatního veřejného prostranství v majetku zřizovatele
-čištění a úklid chodníků, komunikací, parkovišť, cyklostezek a ostatního
veřejného prostranství v majetku zřizovatele
zimní údržba chodníků, komunikací, parkovišť, cyklostezek a ostatního
veřejného prostranství v majetku zřizovatele
opravy a údržba svislého a vodorovného značení na komunikacích,
chodnících, cyklostezkách v majetku zřizovatele
opravy a údržba mobiliáře v majetku zřizovatele (zejména dětská hřiště,
pískoviště, lavičky, autobusové zastávky, odpadkové koše)
údržba kašen, vodotrysků, pítek a veřejných studní v majetku zřizovatele
opravy a údržba světelné signalizace v majetku zřizovatele
opravy a údržba parkovacích automatů v majetku zřizovatele
opravy a údržba veřejného osvětlení v majetku zřizovatele
zajištění vánoční výzdoby ve městě Domažlice
údržba veřejné zeleně (sekání trávy, údržba stromové zeleně, pěstování
a výsadby zeleně apod.) v majetku zřizovatele
provozování hřbitova v Domažlicích
zajišťování mobilních WC na akce pořádané nebo spolupořádané
zřizovatelem (trhy, kulturní a sportovní akce apod.)
sběr a odvoz komunálních odpadů pro zřizovatele, pro občany s trvalým
pobytem na území města Domažlice a pro občany vlastnící ve městě
Domažlice stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci

V čele společnosti stojí jako statutární orgán ředitel Jaroslav Zavadil.
V DTS pracovalo v roce 2007 46 průměrných fyzických pracovníků.
(Pro městskou kroniku zpracoval Jaroslav Zavadil)
Z dalších oslovených organizací města podklady pro zápis nedodaly Domažlická
správa nemovitostí a Plavecký bazén.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA BOŽENY NĚMCOVÉ
Ředitelka Bc. Lenka Schirová,
zastupující ředitelka Mgr. Hana Mlnaříková
Počet zaměstnanců knihovny k 31. 12. 2007: 13,25
Hlavní činností knihovny je zajišťování a poskytování služeb v oblasti informací,
bibliografie a knihovnictví občanům města a ve stejných oblastech vykonávání
regionálních funkcí pro region Domažlice.
Knihovní fond celkem
- fond městské části
- fond okresního střediska
z toho knihy
audiovizuální dokumenty
Přírůstek fondu v roce 2007 celkem
úbytek celkem

105 944 svazků
82 724
23 220
101 097
4 847
4 655
3 591

Počet exemplářů docházejících periodik
Výpůjčky celkem
z toho: naučná literatura
beletrie
naučná literatura pro děti
beletrie pro děti
ostatní dokumenty
výpůjčky časopisů

121
115 823
53 895
47 404
4 340
9 798
386
30 639

Meziknihovní výpůjční služba (MVS)
požadavky celkem
kladně vyřízeno

395
321

Čtenáři celkem
z toho: dospělí
děti

2 747
2 061
686

Návštěvníci celkem
oddělení pro dospělé
oddělení pro děti a mládež
oddělení speciálních služeb
čítárna
internetová studovna
Havlovice

42 340
22 201
5 623
363
3 435
….3 410
55
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besedy a přednášky, informatika
prezentace databází a podobné
výstavy
burzy knih a časopisů
publikační činnost
Bibliograficko-informační služba
počet poskytnutých bibliografických informací
informace z ON-LINE katalogu
návštěvníci internetových stránek

244
13
2
24
394
163 985
27 900

Kulturní a vzdělávací činnost
Celostátní akce:
- 10. ročník akce Březen – měsíc internetu a knihy
- Noc s Andersenem – program pro děti ve věku 9 – 11 let ve večerních a
nočních hodinách, pořádaný s Domem dětí a mládeže Domino
- Den dětí
- Velké říjnové společné čtení – non stop čtení knihy J. Š. Baara Chodské
pohádky pro žáky základních škol a knihy Marie Majtánové Chodové
v pověstech pro studenty středních škol. Zahájení se zúčastnil starosta města
Miroslav Mach.
- Týden knihoven
Výstavy ve vestibulu knihovny
leden: E. Roubalová: počítačová grafika
10 let penzionu Baldovská 638
únor: Talentované mládí – výstava fotografií
členů fotokroužku GJŠB
březen: Paličkovaná krása Vlasty Benešové –
výstava unikátních paličkovaných krajek
duben: Velikonoce a jaro očima dětí – výstava výtvarných prací dětí MŠ
Poděbradova ul.
květen: Výstava fotografií a dokumentů k nedožitým osmdesátinám Otomara
Hany
červen: Den země – výstava prací dětí soukromé školy Adélka
červen: Inspirace na dovolenou – výstava průvodců na cesty a fotografií
červenec - srpen: Maroko ve fotografii Karla Beneše
září: Republika Jižní Afrika – výstava fotografií Ladislava Lešického
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říjen: Chodské trio v dokumentech
listopad: Výstava unikátních dřevěných objektů Karla Beneše PŘÍRODNINY
prosinec: Do dveří vchází podzim – výstava prací žáků výtvarného odboru ZUŠ
Domažlice
Přednášky a besedy
pořádané ve spolupráci s Muzeem Chodska a Galerií bratří Špillarů
leden: Za krásami Indie s Jaroslavou Wollerovou
únor: Izrael od severu k jihu – přednáška Jaroslavy Wollerové
březen: Putování po Malajsii a ostrovu Bali s Jaroslavou Rajchrtovou
březen: křest knihy Marie Majtánové CHODOVÉ V POVĚSTECH a autorské čtení
duben: přednáška profesora Viktora Viktory Dvojí mládí v Domažlicích – dvě
básnické generace
říjen: beseda s redaktorkou Českého rozhlasu Plzeň PhDr. Marií Rozlosníkovou
o médiích
listopad. Peru a Bolívie aneb Po stopách Inků s Jaroslavou Wollerovou
listopad: přednáška profesora Viktora Viktory Eliška Krásnohorská – žena ostrá
jako meč
(Z podkladů pro městskou kroniku zpracovaných Mgr. Hanou Mlnaříkovou)

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO
Činnost MKS viz KALENDÁRIUM

MUZEUM CHODSKA
Činnost muzea viz KALENDÁRIUM

GALERIE DORKA
V tomto roce podklady pro zápis nedodala, rok 2007 bude zahrnut do zápisu za
rok příští, zájemce jej proto najde v KRONICE 2008.
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V. ŠKOLSTVÍ
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
Anna Rojtová, vedoucí vychovatelka školní družiny
Anna Hrušková, vedoucí školní jídelny
Počet žáků: 716
Počet tříd: 29
Počet zaměstnanců (z toho pedagogických): 83 (50)
Počet žáků vycházejících z 9. tříd: 67 z toho do gymnázia: 10
do SOŠ:
45
do SOU:
12
Počet žáků, odcházejících na víceletá gymnázia:
26
Prospěch žáků:
prospělo s vyznamenáním: 378
prospělo: 333
neprospělo: 5
Počet žáků ve školní družině: 112
Škola je umístěna ve dvou historických budovách, spojených přístavbou.
Součástí areálu školy je i nově vybudovaná sportovní hala s tělocvičnami,
příslušenstvím a venkovním sportovním areálem. Ve škole je 27 tříd a 12
odborných učeben. Pro výuku informatiky jsou k dispozici dvě učebny, v nichž
se průběžně obnovují a modernizují počítače. Počítače v učebnách jsou

56

napojeny na síť internetu. Na internet jsou napojeny i počítače, které
v kabinetech a sborovnách využívají učitelé.
Ve všech třídách jsou nové stavitelné lavice. Třídy jsou světlé a čisté,
jejich vzhled se snaží žáci i učitelé vylepšovat svými výtvarnými pracemi.
Velikost většiny tříd 1. stupně není vyhovující, přes to ve velkém počtu těchto
tříd nechybí dětský koutek s kobercem jako vhodné místo k relaxaci dětí. Je
rozestavěná místnost pro jednání s rodiči. Na každém stupni pracuje žákovská
knihovna, ve škole je i učitelská knihovna s odbornou literaturou.
Žáci se mohou stravovat ve školní jídelně, většinou s možností výběru ze
dvou jídel nebo dietní alternativy. Škola zakoupila salátový bar, kde si žáci i
ostatní strávníci mohou vybírat z několika druhů zeleninových a ovocných
salátů či kompotů. K dispozici jsou dva nápojové automaty a školní bufet, kde si
žáci o přestávkách mohou zakoupit občerstvení.
Po celý školní rok ve škole prohlubovali klidnou pracovní atmosféru,
podporovali osobní aktivitu žáků i zaměstnanců, zlepšovali vztah učitel – žák,
škola – rodina, spolupracovali s Radou školy, která se pravidelně scházela,
zajímala se o chod školy a aktivně se svými připomínkami podílela na
schvalování rozpočtu školy.
Vedení školy preventivně působilo proti vandalizmu, násilí a šikaně mezi
žáky a neodkladně řešilo problémy. Žáci se zapojovali do řešení problémů školy
a škola brala v úvahu jejich přání a názory. Přes to bylo během roku uděleno
419 kázeňských trestů a jen 142 pochval.
V tomto školním roce se uskutečnilo setkání učitelů školy se zástupci
školy ve Furth im Wald ohledně partnerské spolupráce mezi dětmi obou škol.
Byla dojednána spolupráce v jednotlivých oblastech (výtvarná, hudební,
sportovní, technická, jazyková, turistická a přírodovědecká). Jako první přijely
děti z německé školy na školní sportovní den.
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Škola pořádala různé sportovní turnaje, koncerty, pěvecké soutěže,
návštěvy divadel pro různé skupiny žáků školy. K organizačně nejnáročnějším
patřily každoroční lyžařský výcvik v Krkonoších a zájezd do Anglie pro žáky,
studující anglický jazyk.
Škola aktivně spolupracovala s mnoha domažlickými institucemi –
s městským kulturním střediskem, domem dětí a mládeže, Knihovnou Boženy
Němcové, Galerií bratří Špillarů, s muzeem, základní uměleckou školou, odbory
životního prostředí a sociálním městského úřadu, okresním soudem,
tělovýchovnými jednotami, úřadem práce, policií a s dalšími.
Téměř třicetičlenný školní pěvecký sbor pravidelně vystupoval při
různých společenských a kulturních událostech ve městě.
Na velmi dobré úrovni byla spolupráce se zřizovatelem.
(Podle podkladů pro kronikářský zápis poskytnutých vedením školy)

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOMAŽLICE, MSGRE B. STAŠKA 232
Ředitel školy Václav Bufka
Počet žáků: 579
Počet tříd: 24
Počet žáků v 1. třídách: 50
Počet vycházejících žáků: 78
Počet žáků ve školní družině: 124 v pěti odděleních
Počet žáků ve školním klubu: 50 ve čtyřech odděleních
Počet pedagogických pracovníků školy:44
Prospěch: prospělo s vyznamenáním 268 žáků, prospělo 299, neprospělo 11 a
neklasifikován 1.
Úspěchy školy a žáků: V okresním kole olympiády v českém jazyce Gabriela
Haladová na 2. místě, v zeměpisné olympiádě Rostislav Kohout 2., Filip Cenefels
3., mladší žáci 1. v Poháru rozhlasu v atletice, starší žáci 1. v atletickém čtyřboji,
mladší žáci 1. v okresním přeboru základních škol v přespolním běhu, výběr 4. a
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5. tříd první v McDonald Cupu v malé kopané, mladší žákyně 1. v Přeboru
základních škol v plavání, starší žáci i starší žákyně 1. v Přeboru základních škol
v odbíjené, starší žáci 3. v krajském finále atletického čtyřboje.
Škola pořádala řadu kulturních a vzdělávacích akcí jako Svátek slabikáře
v prvních třídách, Masopustní rej v maskách na I. stupni, předvedení dravých
ptáků na školním hřišti, vyhlášení nejlepších sportovců, sportovní dny I. a II.
stupně, Den Země s vysazením 13 stromků na školním pozemku, protidrogový
program v městském kulturním středisku a podobně.
(Pro městskou kroniku zpracoval Václav Bufka, ředitel školy)

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ DOMAŽLICE MSGRE B. STAŠKA 232
Ředitel Mgr. Martin Tomaier
Počet pedagogických pracovníků: 10
Počet žáků: 72
Průměrný prospěch 2,16
Počet dětí v prvním ročníku: 6
Počet vycházejících žáků: 12
Odchody žáků: 6
-

z toho: do SOU Plzeň – Křimice přešly 3 děti
do SOU Planá 2 děti

jeden žák nenastoupil do žádného učiliště
Úspěchy žáků:
3. místo družstva dívek v atletickém čtyřboji v Plzeňském kraji
Škola v tomto roce hospodařila s provozními prostředky ve výši 470 000 Kč.
(Pro městskou kroniku zpracoval Mgr. Martin Tomaier, ředitel školy)
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GYMNÁZIUM J. Š. BAARA
Gymnázium v tomto roce podklady pro kroniku nedodalo, na základě pozdější
dohody budou údaje za rok 2007 zahrnuty do podkladů pro zápis za příští rok a
lze je tedy najít v KRONICE 2008.

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, OBCHODNÍ AKADEMIE A STŘEDNÍ
ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA
Ředitel Ing. Jan Sladký
Základní údaje
Počet učitelů, přepočteno na plné úvazky
Počet žáků celkem
Obor OA (klasická obchodní akademie)
Obor EZ (ekonomika zemědělství)
Obor ZA (zdravotnický asistent)
Obor IVE (informatika v ekonomice)
Obor VS (všeobecná sestra)
VOŠ (vyšší odborná škola)

37,63
399
118
43
77
59
23
79

Počty studentů v 1. ročníku:
OA
32
IVE
32
ZA
30
Počty maturantů:
OA
33
EZ
27
VS
23
Průměrný prospěch ve škole za školní rok 2006/2007: 2,405
Naposledy se maturovalo na oboru všeobecná sestra.
Stále trvá zapojení školy do různých dobročinných akcí typu Bílá
pastelka, Světluška.
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Škola poskytuje prostory pro pořádání účetních kurzů a kurzů výpočetní
techniky. Připravovala akreditaci kurzu Pracovník v sociálních službách (jedná
se o přímou péči o klienty) pro zaměstnance domovů důchodců okresu
Domažlice.

Úspěchy školy a žáků za školní rok 2006/2007:
Finále školního kola v psaní na klávesnici se zúčastnilo 17 žáků, 4 žákyně
postoupily na krajskou soutěž, konanou 19. 3. na Obchodní akademii T. G.
Masaryka Plzeň. Veronika Fenclová ze 4. EZ obsadila 2. místo s výkonem 336,0
čistých úhozů za minutu.
19. března proběhla ve škole celostátní soutěž „Matematický klokan“.
Zúčastnilo se celkem 43 žáků oborů OA, EZ, IVE a 5 žáků z oboru ZA.
Ve škole proběhla školní kola olympiád v českém, německém, anglickém
jazyce.
Žáci školy se již tradičně zúčastnili všech sportovních soutěží na
regionální úrovni. Na okresním přeboru v atletice obsadily dívky druhé místo,
na krajském přeboru byly čtvrté.
Krajský přebor v pohybových skladbách dívky vyhrály, na celostátním
přeboru vybojovaly deváté místo.
V tomto školním roce se konaly dva turistické kurzy – jeden v Itálii a
druhý po Chodsku.
Škola vlastní pět školních budov. Jsou to stavby postavené v létech
1880–1926, které vyžadují díky svému stáří průběžnou údržbu, poměrně
pracnou i finančně náročnou. Průběžně je udržován školní park, o který se stará
zahradnická firma.
(Podle podkladů Mgr. Věry Prantlové, zástupkyně ředitele školy)
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Střední odborné učiliště Domažlice, Prokopa Velikého 640
(SOU)
Ředitel Mgr. Jan Žána
Zástupce ředitele pro ekonomiku Pavla Riedlová
pro teoretické vyučování Mgr. Zdeňka Buršíková
pro praktické vyučování Jaroslav Sokol
Počet pracovníků učiliště celkem: 74
Počet pedagogických pracovníků: 56
Počet pedagogických pracovníků s vysokoškolským/středoškolským vzděláním:
29
Ve čtrnácti oborech vyučovalo učiliště ve školním roce 2006/2007 celkem 580
žáků.
Obory: mechanik seřizovač, obchodník, kosmetička, obráběč kovů –
soustružení, krejčí, truhlář, truhlář – výroba nábytku (dobíhající obor), truhlář –
dřevěné konstrukce (dobíhající obor), kuchař – číšník pro pohostinství, kuchař,
prodavač – smíšené zboží, kadeřník, dřevařská a nábytkářská výroba, společné
stravování
Prospěch žáků v %
prospěli s vyznamenáním
prospěli
neprospěli

3,25 %
93,50 %
3,25 %

Učiliště ve sledovaném roce nezaznamenalo žádné výraznější kázeňské
problémy. Nevyskytl se žádný případ užívání drog nebo alkoholismu. Kázeňsky
byly řešeny případy kouření před školou a náznaky šikany
V tomto roce se žáci školy účastnili 18 soutěží v odborných
dovednostech. Z regionálních kol přivezli jedno první a jedno druhé místo.
Úspěšně si vedli ve sportovních kláních. Chlapci i dívky zvítězili v okresním kole
přeboru škol v přespolním běhu, v krajském kole této soutěže obsadili chlapci
první a dívky druhé místo. V okresním kole středoškolského poháru v odbíjené
byli chlapci druzí a dívky třetí.
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Velký úspěch měly u žáků učiliště zájmové soutěže o MISS SOU a
o Šviháka SOU, při kterých žáci prokazovali i své všeobecné a odborné znalosti a
dovednosti.

Jako každoročně i v tomto roce uspořádalo učiliště řadu aktivit pro
veřejnost – prezentace, obsluha při různých příležitostech, příprava
občerstvení, ukázky správného stolování.
(Vybráno z Výroční zprávy o činnosti školy ve školním roce 2006/2007)

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
v tomto roce podklady pro kronikářský zápis nedodala.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE (DDM) DOMINO
Ředitelka Mgr. Ivana Kubová
Zřizovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje
Náplň práce: účelné využití volného času (odpolední hodiny, volné dny)

Ve školním roce 2006/2007 pracovalo v Dominu 48 zájmových útvarů, do
kterých se zapsalo 649 zájemců. Převládaly kroužky z oblasti kulturní, estetické
a společenskovědní.
Příležitostné akce (karneval, diskotéky zájezdy soutěže):
46 akcí
7793 účastníků
Osvětová činnost (divadla, besedy)
Práce s talenty (výtvarné dílny)

77 akcí
31 akcí

4774 účastníků
547 účastníků

Při organizaci větších akcí pro děti spolupracoval dům dětí a mládeže po
celý rok s městským kulturním střediskem, Galerií bratří Špillarů, městskou
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knihovnou. Spolupracuje také se Sokolem Domažlice, s celou řadou organizací
občanů, s místními penziony pro seniory.
Z pověření Krajského úřadu Plzeňského kraje organizoval dům dětí
okresní kola předmětových soutěží a přehlídek zájmové umělecké činnosti.
Celkem se v tomto roce uskutečnilo 144 školních kol ve 46 kategoriích s 6610
účastníky. Okresních kol bylo 18 s účastí 717 žáků a studentů.

Akce na úseku prevence negativních jevů:
Projekt § 11/55 – vědomostní soutěž žáků základních škol ve znalosti zákonů.
Uskutečnilo se 7 školních kol s 1613 účastníky a jedno okresní kolo s účastní
281 žáků.
Akce o vedlejších prázdninách (podzimní, jarní, pololetní velikonoční): 10 akcí,
236 účastníků
Aktivity o letních prázdninách: 8 táborů, 202 účastníků.
(Pro kroniku zpracovala Mgr. Ivana Kubová, ředitelka zařízení)
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VI. VEŘEJNÝ ŽIVOT
Politické strany, organizace občanů
Politické strany
V Domažlicích mají svoje místní organizace registrovány tyto strany a hnutí
(podle abecedního řazení): ČSSD, KDU-ČSL, KSČM, ODS, Strana zelných, Unie
svobody. Ostatní politické stany a hnutí registraci svých místních organizací
nebo sdružení přímo v Domažlicích neuvádějí.

ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ (ČSSD)
Místní organizace ČSDSD v Domažlicích má 43 členy. Předsedou je Jan
Látka, poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, místopředsedy jsou:
Jaroslav Bauer, Ing. Jitka Heřmanová, Jan Hruška a Jaroslav Kliment, členy
výboru: Ing. Vítězslav Brody, JUDr. Milan Mrázek, Vlasta Panošová a Mgr. Jana
Terelová.
Akce pro členy a veřejnost:
8. února: Centrum sociálních služeb: beseda pro veřejnost na téma „Domácí
násilí“. Besedu vedla policistka Jitka Schweinerová z Okresního ředitelství
policie ČR v Domažlicích.
9. března uspořádal Klub sociálně demokratických žen ve spolupráci se Svazem
tělesně postižených ve velkém sále MKS Domažlice oslavy MDŽ.
29. března: přednáška v Centru sociálních služeb na téma Velikonoční
dekorace. Přednášela květinářka Lenka Fuchmanová ze Kdyně.
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31. srpna – 1. září: zájezd pro členy ČSSD a jejich rodinné příslušníky na zámek
Náměšť na Hané, hrad Bouzov, zámek Velké Losiny a hrad Štemberk

20. října uspořádal Klub sociálně demokratických žen v penzionu Viola
seniorské odpoledne při harmonice. K poslechu hrála kapela Melodie ze Kdyně.

6. prosince odpoledne uspořádal Klub sociálně demokratických žen pro Svaz
tělesně postižených ve velkém sále MKS setkání s Mikulášem a čertem.
(Pro kroniku zpracovala tajemnice OVV ČSSD Eva Lorencová)

Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
(KDU ČSL)
Předsedkyní městské organizace je Anna Procházková - Černá
Ve vedení městské organizace strany nedošlo v tomto roce k ţádným
změnám.
Lidovci jako strana tradičního křesťanského zaměření směřují svoje
aktivity v našem městě především na rodinný život a sociální služby. Úzce
spolupracují s domažlickou Jednotou Orla, podporují akce, pořádané pro
veřejnost místní římskokatolickou farností. KDU-ČSL se i u nás, jako po celé ČR,
potýká s věkovým složením svých členů. Působí v ní převážně starší lidé.
Největší akcí pořádanou zdejší KDU-ČSL pro veřejnost je horská mše
svatá na Čerchově, vždy poslední neděli v srpnu, které se pravidelně účastní
několik set věřících od nás i z bavorské strany hranice. Pro svoje členy
organizují lidovci zájezdy na zajímavá historická a poutní místa u nás i
v zahraničí, oslavy Svátku matek, společná posezení a debaty nad duchovními i
politickými tématy.
(Podle údajů tajemnice KDU-ČSL pí Marie Johánkové.)
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KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY (KSČM)
V Domažlicích působí 10 základních organizací KSČM. Předsedy ZO
KSČM jsou: Jaroslav Horák, Marie Břízová, Marie Heroldová, Luboš Minařík, Jan
Pankrác, Václav Bešta, Josef Váňa, Rudolf Šturm, Vlastimil Sladký a Ladislav
Urban. Práci ve městě koordinuje městský výbor KSČM, jeho předsedou je Jan
Pankrác.
(Vlastní podklady KSČM)

OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA (ODS)
Místní sdružení ODS je součástí oblasti Domažlice, jež měla v roce 2007
141 členů. Předsedou byl Ing. Vladislav Vilímec, 1. místopředsedou Pavel Wolf,
2. místopředsedou Jiří Šlejmar. Oblast se skládala z 8 místních sdružení:
Domažlice, Horšovský Týn, Kdyně, Holýšov, Staňkov, Meclov, Klenčí pod
Čerchovem a Bělá nad Radbuzou.
V Domažlicích mělo MS ODS 29 členů - předseda Dalibor Kubů,
místopředsedové Pavel Wolf a Václav Pelnář. Na 18. kongres ODS, který se
konal v Praze, byl delegován Pavel Wolf.
(Vlastní podklady ODS)

STRANA ZELENÝCH
Je nejmladší politickou stranou působící ve městě. Podle svého
předsedy Jana Sladkého chce v městské politice prosazovat zejména zvyšování
kvality a ochranu životního prostředí.
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Organizace občanů
OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE DOMAŽLICE (ČČK)
Oblastní výkonná rada ČČK
Oblastní výkonná rada ČČK:
předsedkyně. Jitka Wogelová
místopředseda: MUDr. Jiří Skočdopole
členové:
MUDr. Jan Pokštefl
MUDr. Jiřina Pabiánová
PhDr. Anna Kuželková
Mgr. Vendula Klimentová
Marie Hronková
Marie Kestová
Jiří Frei
Klára Makulová
Hana Jindřichová
Marie Šindelářová
V Domažlicích pracuje jedna místní skupina ČČK, předsedkyní je Helena
Gruberová.

Jako každoročně, i letos ocenila oblastní rada ve spolupráci s městem
Domažlice a Domem penzionem v Baldovské 638 bezpříspěvkové dárcovství
krve.
Z občanů Domažlic obdrželi:
Zlatý kříž 3. třídy za 80 odběrů
1 dárce
Medaile profesora Jánského:
zlaté medaile
7 dárců
stříbrné
3 dárci
bronzové
7 dárců
za 50 odběrů oceněni 2 občané města
za 60 odběrů
1 občan
za 70 odběrů
2 občané
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9. května se v Základní škole Msgre B. Staška uskutečnilo okresní kolo
soutěže hlídek mladých zdravotníků za účasti 12 hlídek I. stupně a 5 hlídek II.
stupně.
V době letních prázdnin uspořádal oblastní spolek ve svém areálu na
Rudolfově Pile u Pece pod Čerchovem Okresní studijní středisko pro 29 dětí,
týdenní tábor „Spolku pro děti“ Praha, letní tábor pro 40 dětí s ortopedickými
vadami a tábor Škola malých doktorů pro 82 dětí.
12. září uskutečnil Oblastní spolek ČČK u příležitosti Světového dne první
pomoci na Náměstí Míru u kašny veřejnou ukázku záchrany lidského života.
18 listopadu uspořádal oblastní spolek ve spolupráci s Klubem českých
turistů v Domažlicích poprvé „Pochod proti diabetu“ po trase Domažlice –
Havlovice s měřením krevního tlaku a glykemie v havlovickém kuželníku.
Pochodu se zúčastnilo 34 Domažličanů.
(Podle podkladů oblastního spolku ČČK)

ČESKÝ SVAZ BOJOVNÍKŮ ZA SVOBODU
Předseda Vladimír Ledvina
Okresní organizace svazu eviduje v roce 2007 v Domažlicích celkem 7
členů, 1 bojovníka z Pražského povstání a 6 pozůstalých.
V tomto roce proběhla v Domažlicích okresní konference Svazu
bojovníků za svobodu. Mezi pozvanými hosty se jí zúčastnil i místostarosta
Domažlic Pavel Wolf, jehož prastrýce Jana Procházku, účastníka domažlického
evangelického protinacistického odboje, popravili nacisté v sekyrárně berlínské
věznice Plötzensee.
Město Domažlice poskytlo v tomto roce Svazu bojovníků za svobodu
příspěvek na činnost ve výši 7 000 Kč.
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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 2007_:
 3. – 4. 3.: Chodské halové závody
 27. a 28. 4. a 5. 5.: Výchovný kurz pro mladé psy
 7. 5.: ukázka agility a psí povídání pro 5. ročníky základní školy
Komenského 17
 6. 6.: ukázka agility a psí povídání pro 3. ročníky základní školy
Komenského 17 ve spolupráci s ČSOP
 6. 6.: účast na Dni dětí v Janovicích nad Úhlavou – ukázka dogdancingu,
agility
 6. – 1. 7.: letní závody agility v Zahořanech
 6. 7.: ukázka agility na dětském táboře v Újezdě
 16., 20. a 27. 7.: výcvikový kurz pro mladé psy
 9. 8.: ukázka agility a sportovního výcviku pro děti, postižené
Downovým syndromem na zámku v Koutě na Šumavě
 1. 9.: ukázka agility v Kolovči
 22. 9.: 3. Chodská Voříškiáda
 13. – 14. 10.: 2. halové závody „O Kozinův čakan“
(Pro městskou kroniku sestavila Ing. Hana Slachová)
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FUN SPORT CLUB Domažlice o. p. s.
Předmětem činnosti je zajišťování provozu sportoviště pro extrémní sporty a
provozu dopravního hřiště.
Předsedou obecně prospěšné společnosti FUN SPORT CLUB je Jonáš Hartl
Členové správní rady: Jonáš Hartl, Matyáš Latner, Pavel Wolf
Členové dozorčí rady: Milan Latner, Jan Šámal, Miroslav Plichta

Klub českých turistů, odbor Domažlice
Předseda Mgr. Petr Matějka
K 31. 12. měl domaţlický odbor 194 členů. Během roku se do odboru
přihlásilo 8 nových členů, 4 členové se odhlásili. Odbor se rozloučil s 5 členy,
kteří zemřeli (Marie Cenefelsová, Vladimír Hojda, Václav Křepel, Milan
Němeček, Anna Tomková). Činnost odboru řídil jedenáctičlenný výbor, který se
scházel vždy jednou měsíčně.
Nejčastější formou akcí pro veřejnost jsou turistické vycházky. V tomto
roce jich turisté uspořádali 33 s účastí 480 osob. Trasa všech vycházek
dohromady měřila 246 kilometrů. Během roku se turisté účastnili řady
turistických akcí sousedních odborů, uskutečnili 5 zájezdů a v zimním období
uspořádali 5 turistických besed, kterých se zúčastnilo 194 osob.
Odbor

se

snaží o propagaci Čerchova a

Chodska, zejména

prostřednictvím článků v turistickém tisku.
V letošním roce uskutečnili turisté rozsáhlé opravy v chatce na
Čerchově, kde vysušili a natřeli strop, položili novou dlažbu, vybudovali dvě
nové WC.
Orgán Kyrill si zařádil i na Čerchově, turistům způsobil škody na
rozhledně, terase i chatě za celkem 56.218 Kč.
Rozhlednu na Čerchově navštívilo letos 7 617 turistů.
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Další oblastí činnosti klubu je péče o značení a turistickou orientaci. Jeho
značkaři letos obnovili, opravili a doplnili značení na celkem 95,5 km
turistických cest.
Větší akce turistů viz kalendárium

VII. PRŮMYSL – OBCHOD – ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ
viz jednotlivé měsíce kalendária
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Kalendárium
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LEDEN
Ohňostroj
Nový rok uvítaly Domažlice ohňostrojem na domažlickém náměstí 1.
ledna odpoledne v 16 hodin. Jako vždy pěkná podívaná, zážitek pro malé, pro ty
zvlášť, i velké.

Novoroční turistické výšlapy
Už tradičně prvními, kdo v Domažlicích vítá nový rok jinak než sklenkami
alkoholu či posezením u televize, jsou domažličtí turisté. I letos vyrazili na
Novoroční setkání na Vavřinci sotva hodiny odbily půlnoc. Půl hodinu po půlnoci
se jich na vršku nad městem sešlo 102. Letos se tenhle výšlap uskutečnil už po
čtyřiatřicáté.
V 10 hodin ráno se 70 turistů zúčastnilo Novoročního výstupu na
Čerchov. Účastníci této akce mezi sebou vybrali 1516 Kč na Novoroční veřejnou
sbírku „Světluška“, určenou lidem s těžkým zrakovým postižením.
A do třetice se na Nový rok uskutečnila už také tradiční turistická
vycházka na Díly a do Postřekova, na kterou vyrazilo 14 osob.
Celkem se novoročních turistických akcí zúčastnilo 186 turistů.
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Tříkrálová sbírka
Slavnostní průvod koledníků a následující požehnání v arciděkanském
kostele zahájily v sobotu 6. ledna letošní Tříkrálovou sbírku. Koledníkům
požehnal biskup Plzeňské diecéze Mons. František Radkovský. V samotných
Domažlicích koledovalo 27 skupin, občané jim do kasiček přispěli dary ve výši
63 078 korun. Největší část darovaných prostředků dostane letos opět Dům pro
matky s dětmi v tísni sv. Zdislavy v Havlovicích.

Hodeta v konkurzu
Na domažlickou továrnu Hodeta, v současnosti výrobce dámských
halenek, byl koncem tohoto měsíce vyhlášen konkurz. Hodeta, zaměstnávající
nyní devadesát šiček, je jednou z posledních dvou českých textilních firem
v Plzeňském kraji. Zatím pracuje pro německou firmu Eterna z Frankfurtu, ta ale
už deset let platí Hodetě za odvedenou práci stejné ceny, přes to, že se kurz
koruny a eura v poslední době už několikrát změnil ve prospěch koruny.
Dlouhodobě špatně nastavené cenové vztahy s odběratelem jsou, podle
konkurzního správce, příčinou současných problémů firmy. Navíc Eterna prý
bude s Hodetou spolupracovat jen do konce tohoto roku. Obchodní oddělení
shání proto nové odběratele.

Výstava v Galerii bratří Špillarů
Od 11. ledna do 28. února vystavují v Galerii bratří Špillarů manželé
Miloslav a Olga Hejných. Sochař Miloslav Hejný vystavuje plastiky, kresby a
fotografie. Spisovatelka a sochařka Olga Hejná představuje především své
koláže a ilustrace k dětským knížkám. Manželé Hejných žijí už sedm let
v domažlickém penziónu pro seniory. V Galerii bratří Špillarů je to již jejich
druhá výstava. Vernisáž se konala ve čtvrtek 11. ledna, výstavu uvedl pražský
historik umění Jaromír Zemina.
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REGIONTOUR ´07
Ve dnech 11. až 14. ledna se v Brně uskutečnil další ročník výstavy
cestovního ruchu Regiontour a GO 2007. Domažlice se prezentovaly v rámci
expozice Plzeňského kraje především novou edicí průvodců po Domažlicích a
okolí. Ve čtvrtek 11. ledna, v tradiční den setkávání představitelů státní správy a
samosprávy, naše město v Brně zastupovali starosta Ing. Miroslav Mach a
místostarosta Dalibor Kubů. U domažlické expozice vyhrávali na dudy Kamil
Jindřich a Josef Kuneš, návštěvníky zaujala i krajkářka Eliška Tauberová.

Představitelé města ve Furthu
Starosta města Ing. Miroslav Mach a místostarosta Dalibor Kubů
navštívili radnici v bavorském partnerském městě Furth im Wald. Oplatili tak
prosincovou návštěvu furthského starosty Johannese Müllera v Domažlicích.

Vodné a stočné opět zdražuje
Městská rada rozhodla o zvýšení vodného a stočného pro rok 2007 na
částku 52,42 Kč plus DPH za jeden krychlový metr vody. Důvodem je plánovaná
rozsáhlá rekonstrukce kanalizace ve městě. Občané města samozřejmě další
zvýšení ceny nijak nadšeně neuvítali. Problematika se objevila i na webových
stránkách města. Na dotaz proč cena roste, vysvětlil starosta města Ing. Mach,
že město záměrně rozložilo vysoké náklady na rekonstrukci kanalizačního řadu
a čistírny odpadních vod, aby po ukončení těchto prací nedošlo ke skokovému
zdražení vodného a stočného. Ani toto vysvětlení ale některým nespokojencům
nestačilo. Lapidárně svoji nespokojenost vyjádřil jeden občan středního věku
slovy: „Šetříme, šetříme a stejně nic neušetříme. O co míň vody spotřebujeme, o
to víc se zdražuje“.
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Dětský karneval
Městské kulturní středisko ve spolupráci s Domem dětí a mládeže
Domino uspořádalo v neděli 28. ledna od 14 hodin ve svém velkém sále dětský
karneval. Téma karnevalu: Znáte hezkou pohádku, popředu i pozpátku?

Maturitní plesy
Leden je už klasicky měsícem, ve kterém začínají plesy. Tento rok se
v sálech městského kulturního střediska konaly plesy hned čtyři, všechny
maturitní

Divadla a koncerty:
Pořadatel městské kulturní středisko ve velkém sále MKS v 19.30 hod.:

pondělí 22. ledna
divadelní představení v rámci předplatného
zpěvohra Járy Beneše RUŽE Z ARGERNTINY
v podání Pražské komorní zpěvohry
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ÚNOR
Zrušení poplatků ze vstupného
Pořadatelé kulturních, sportovních a dalších akcí v Domažlicích nebudou
městu platit místní poplatek ze vstupného. Rozhodlo o tom zastupitelstvo na
návrh rady města. Obecně závazná vyhláška stanovila poplatek ze vstupného ve
výši deseti procent. Pořadatelé ale vesměs žádali o odpuštění poplatku, a tak
tyto poplatky nebyly pro městskou pokladnu žádným přínosem. Odpuštění
poplatků se týká všech pořadatelů, domažlických i cizích.

Zvýšení jízdného městské dopravy
Městská doprava zvyšuje jízdné – u dospělých o korunu, u dětí a seniorů
o 50 haléřů. Plné jízdné tak bude stát 7 Kč, děti do 15 let a důchodci do 70 let
zaplatí 3,50 Kč, děti do 6 let a důchodci nad 70 let budou i nadále jezdit zdarma.

Přejezd Gibacht – Capartice
Jubilejní 10. ročník běžkařského přejezdu hranice z německého Gibachtu
do Capartic se uskutečnil v neděli 4. února. Závěrečné posezení s předáním cen
všem účastníkům se tentokráte konalo v Domažlicích, v sále městského
kulturního střediska.
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Dvě přírodovědné přednášky
Český svaz ochránců přírody Libosváry a Enviromentální informační
centrum Domažlice připravily pro zájemce v tomto měsíci hned dvě přednášky.
První, „Galapágy – ztracený ráj Tichomoří“, se uskutečnila v sobotu 10. února.
Přednášel Mgr. Petr Kuneš. Na druhé přednášce „Kvalita ovzduší aneb Co
dýcháme“ seznámil Ing. Zdeněk Roubal přítomné posluchače se stavem ovzduší.
Obě přednášky pořádalo centrum v jídelně Gymnázia J. Š. Baara.

Devadesátka Jiřiny Paroubkové
Ve středu 21. února se v plné fyzické i duševní svěžesti dožila devadesáti
let paní Jiřina Paroubková, dcera domažlického malíře a grafika Jana Paroubka,
učitelka, dlouholetá činovnice domažlického dívčího skautingu, turistka,
zahrádkářka, vlastivědná pracovnice. Výčet celoživotních aktivit paní učitelky
Paroubkové by byl ještě dlouhý a téměř vždy by se nějak týkal našeho města,
pro které udělala mnoho dobrého. S jejími zápisy a vzpomínkami (skauting,
zahrádkáři, historie Domažlic) se můžeme často setkat i na stránkách městské
kroniky.

Počítačové kurzy
Počítačová gramotnost patří dnes už nesporně k všeobecnému vzdělání.
Děti a mládež počítač berou za samozřejmost, jejíž ovládání jim nedělá
problémy. Mnoha lidem pokročilejšího středního věku a starším ročníkům však
počítač nemusí říkat vůbec nic nebo jen velmi málo. Při tom právě znalost práce
s počítačem je dnes často podmínkou k získání mnoha druhů zaměstnání.
Jednou z cest, jak počítač zvládnout, jsou počítačové kurzy, které v našem městě
už několik let pořádá Mgr. Martina Přibylová. Také pro letošní rok připravila
dva kurzy – kurz pro začátečníky (zahájení 21. února) a pro mírně pokročilé
(zahájení 22. února).
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Dětský karneval
Tak jako každý rok v únoru pořádala i letos Pionýrská skupina Mír Dětský
karneval, tentokrát v sobotu 24. února od 14 hodin v městském kulturním
středisku. Návštěvníci karnevalu si prý spolu s „dýdžeji“ Michalem Karolyim a
Radkem Krutinou zažili spoustu legrace. Maškarní rej skončil v 18 hodin.

.Zemřela PhDr. Ludmila Karlíková - Prunarová
25. února zemřela v Praze ve věku 86 let historička umění PhDr. Ludmila
Karlíková – Prunarová. Pocházela ze známé domažlické rodiny nakladatelů a
knihařů Prunarů. Její předkové se do Domažlic přestěhovali na konci třicátých
let 19. století. Rodina od svého příchodu do našeho města pěstovala čilé styky
s představiteli tehdy se probouzejícího národního života. Častými hosty bývali u
Prunarů za svého pobytu v našem městě i spisovatelka Božena Němcová a její
manžel. Paní doktorka Karlíková byla poslední z přímých potomků rodiny
Prunarovy. Maturovala na domažlickém gymnáziu v roce 1941, po válce
vystudovala dějiny umění na Filozofické fakultě UK v Praze. Pracovala v pražské
Národní galerii, do Domažlic však pravidelně zajížděla za svojí ovdovělou
maminkou. Po odchodu na odpočinek pobývala v Domažlicích ve svém malém
bytě v domě své rodiny na náměstí, s výjimkou zimních měsíců, prakticky stále.
Říkávala, že Prahu má ráda, ale své rodné město, Domažlice, že miluje. A
Domažlice na ni snad nezapomenou.

Hasiči otvírali byt
Menší poplach vznikl v úterý 27. února v domě v ulici Msgre B. Staška,
když děti z jednoho tamního bytu zabouchly vstupní dveře s klíčem v zámku a
s hořícím plynovým sporákem. V bytě v té době byl jenom pes, a tak nezbylo než
zavřít přívod plynu v celém domě a zavolat hasiče, kteří po chvíli byt otevřeli.
Ještě že ty hasiče máme.
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10 let městského penzionu
Ve středu 28. února oslavil domažlický městský Dům penzion první
desetiletí své existence. Oslava začala v 10 hodin dopoledne vystoupením
seniorského tanečního klubu pod vedením Zdeňky Hanové a vyvrcholila ve 14.30
hodin kulturním odpolednem.
Od 1. ledna letošního roku působí městský penzion pod novým názvem:
Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb-domov pro seniory, Baldovská
63.

Divadla a koncerty:
Pořadatel městské kulturní středisko ve velkém sále MKS v 19.30 hod.:

čtvrtek 15. února
I. abonentní koncert
KOCIANOVO KVARTETO

pondělí 19. února
divadelní představení pražské VIOLY (mimo předplatné)
Jitka Škápníková: DOBŘE, PANE GUTHE

Totéž představení v úterý 20. února dopoledne pro střední školy

úterý 27. února dopoledne
divadelní minimuzikál pro základní školy a nižší třídy základních škol
DOBRODRUŽSTVÍ HASTRMANA TATRMANA v nastudování herců Divadelní
společnosti Julie Jurištové z Prahy
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Klubová scéna
pátek 9. února - klubový večer od 21 hodin
Pavel Fajt – DRUM TREK II
Sólový koncert našeho neortodoxního bubeníka, jehož vystoupení se
v Domažlicích, podle pořadatelů večera, setkalo s až nečekaným ohlasem.
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BŘEZEN
Návštěva v Chorvatsku
Zástupci města Domažlic, starosta Ing. Miroslav Mach a místostarosta Pavel
Wolf navštívili v březnu chorvatskou obec Pakrac. V této obci žije velká česká
menšina, která projevila zájem o spolupráci s naším městem. Na přátelském
setkání se starostou Pakrace Davorem Huškou se zástupci obou obcí dohodli, že
obě strany podpoří vzájemné kontakty mezi kulturními a sportovními
organizacemi Pakrace a Domažlic. V Pakraci je čilý kuželkářský oddíl, a tak jako
první by se mohli vzájemně navštívit kuželkáři.

Závody agility
Domažlický kynologický klub uspořádal 3. a 4. března vůbec poprvé
halové závody agility. Zúčastnilo se jich na sedm desítek psů různých plemen.
Nejmenším závodníkem byla čivava.
Závody agility jsou vlastně překážkovým během pro psy a jejich psovody.
Psi musí zdolat chůzi po 30 cm široké kladině, „houpačku“ (překlápěcí prkno),
prolézt „tunelem“, proskočit kruhem a podobně. Nejobtížnější trať má až 20
překážek, soutěží se ve třech velikostních kategoriích.
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Výstava v Galerii bratří Špillarů
Ve čtvrtek 8. března měla v galerii vernisáž výstava obrazů Leo Schötze
LEŤ PTÁKU I. Výstavu, která potrvá do 27. dubna, uvedl vedoucí galerie Václav
Sika. Spolupořadatel výstavy: Město Domažlice.

9. Chodský bál
Bálů opravdu rok od roku ubývá. Jedním z těch, kdo si ovšem vybudovaly
už svoji tradici a nemíní ji opustit, je Chodský bál. Letos se konal v sobotu 10.
března v městském kulturním středisku. Vystoupily na něm Konrádyho dudácká
muzika, Chodský soubor Mrákov, Mužský pěvecký sbor Haltravan z Klenčí,
Národopisný soubor Postřekov. K tanci hrála dechovka Hájenka Miroslava
Palečka, celý večer provázel slovem Josef (Pepa) Kuneš.
Už počet účinkujících je síla, která by sama stačila zpola zaplnit sál MKS,
bál ale neztrácí na oblibě ani mezi Domažličany a příznivci chodského
národopisu z celého Chodska.

Václav Sika vystavuje v Praze
Vedoucí domažlické Galerii bratří Špillarů Václav Sika mohl v tomto
měsíci oslavit další osobní úspěch – 19. března v 18. hodin měla ve výstavních
prostorách Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků v pražském Paláci Adria
v Jungmannově ulici vernisáž výstava Sikových obrazů REZONANCE. Kurátorkou
výstavy byla Vlasta Čiháková-Noshiro, výstava potrvá do 14. dubna. Výstavní
prostory v paláci Adria jsou jedněmi z nejprestižnějších v Praze a Sikovi se tak
dostává významného ocenění jeho malířského díla.
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Cvičení pro zdraví
Víkendový výukový kurz PĚT TIBEŤANŮ zorganizovala cvičitelka této
metody obnovy životních sil v sobotu a neděli 31. března – 1. dubna
v Domažlicích. PĚT TIBEŤANŮ je cvičení, vycházející z prvků jógy, budhistické a
taoistické meditace, tedy z východních nauk. Podle svých cvičitelů je vhodné pro
každý věk, podporuje samoléčebné schopnosti lidského těla. I v našem městě
jsou již lidé, kteří Pět Tibeťanů cvičí soustavně a tvrdí, že jim cvičení velmi
pomáhá.

Jak budeme přijímat televizní signál
Domažlice a Domažlicko se zase jednou staly „pokusnými králíky“.
Televizní vysílač Vraní vrch totiž jako první v České republice ruší od 1. července
analogové vysílání televizního signálu a od stejného data přechází plně na
vysílání digitální. Což o to, digitální televizní signál je proti analogu pokrok,
divákům přináší nesrovnatelně kvalitnější obraz, ale – celá věc má jeden háček:
pokud nemá televizor zabudovaný turner pro příjem pozemního digitálního
vysílání, nelze na něj digitální vysílání přijímat. A zabudované turnery mají zatím
jen ty nejnovější a nejdražší televizory, kterých je zejména pro jejich cenu dosud
jako šafránu. Majitelé většiny televizorů si tak budou muset pořizovat
k televizoru dodatečné zařízení, tak zvaný set-top-box. Ve většině případů bude
třeba upravit i antény, ať už individuální nebo společné. O tom, že Vraní vrch
přejde na digitální vysílání, se mluví už od poloviny minulého roku. Původní
termín tak zvané „analogové tmy“ byl dokonce k 1. dubnu letošního roku. Stejně
dlouho se mluví i o informační kampani, která by lidem měla vysvětlit, co je čeká
a co budou muset pro kvalitnější příjem televizního signálu udělat. Mluví se,
mluví, ale zatím kde nic, tu nic, navíc se ještě mezi sebou přou provozovatelé
veřejnoprávní televize a komerčních televizí, zkrátka chaos a zmatek. Minulý rok
v prosinci sice zástupci Českých radiokomunikací a České televize uspořádali
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besedu o digitalizaci v sále městského kulturního střediska, podle jejích
účastníků se ale na ní, mimo všeobecně známá fakta, nikdo nic moc konkrétního
nedozvěděl.
Jediným, kdo neinformovanosti občanů zatím perfektně využívá, je
kabelová televize UPC, která kdysi, dobře už před patnácti léty, vybudovala
svoje rozvody na území města, tehdy ještě jako Kabel +. Na kabelový příjem
přešla hlavně městská sídliště. Pak ale Kabel a hlavně potom UPC, pod které
Kabel přešel, začaly zvedat ceny, které v krátké době vyšplhaly měsíčně až na
sedmi – osminásobek ceny původní. Díky tomu začali koncesionáři houfně
přecházet zpět ke společným televizním anténám a „kabelovku“ odříkali. Ta se
teď přímo agresivně snaží využít situace a získat ztracené pozice. S heslem
„návrat domů“ přímo zahlcuje domažlické domácnosti na křídovém papíře,
s krásnými barevnými obrázky vyvedenou propagací svých služeb. Příliš velký
úspěch prý ale nemá. Zato prodejci satelitních přijímačů se mohou radovat.
Satelitů ve městě přibývá tempem nebývalým. Například na sídlišti Kavkaz se
na fasádě jednoho osmnáctibytového domu objevilo během dvou týdnů 11
satelitních talířů.
Právě díky neexistující informační kampani se termín „analogové tmy“
přesunul z 1. dubna na 30. červen. To prý je už nejzazší termín, protože v té
době by kanál, na kterém vysílá analogová ČT2, rušil digitální vysílání
bavorského rozhlasu, a to je podle mezinárodních dohod nepřípustné. (Později
bylo ovšem toto datum opět posunuté až na 31. srpen).
A konečně došlo i na slíbenou kampaň. V pondělí 5. března byla
v prostorách městského úřadu v Domažlicích, v mezipatře před podatelnou,
otevřena expozice Vítejte v digitálním světě. Obsahuje tři velkoplošné
obrazovky, na kterých běží digitální vysílání a informátorka paní Jonášová tu
podává informace a rozdává všeobecné poučení o digitalizaci. Návštěvníci
prezentace se mohou seznámit s tím, jak bude přechod na digitální vysílání
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vypadat, vidět digitálně přijímané programy a podobně. Expozice má trvat až
do skončení analogového vysílání v regionu Domažlicka. S výjimkou prvního
týdne ale zájem o ni příliš veliký nebyl. Alespoň podle tvrzení pořadatelů
výstavy, agentury Liberal Consulting, která na informační kampaň vyhrála
výběrové řízení a má za úkol „dostat informace různými formami ke každému
občanovi až do bytu“, jak při zahájení informační kampaně řekl David Stádník,
ředitel sekce elektronických komunikací a poštovních služeb a bývalý předseda
Českého telekomunikačního úřadu. V sobotu 17. března se od 15 hodin konala
v kině Čakan další beseda o digitalizaci s občany města. Tématem besedy už
byly konkrétní problémy, například úprava televizních antén a podobně.
Symbolem kampaně se stala kreslená postavička jakési oživlé televizní
obrazovky tak zvaný „Digi Boy“. Na obrazovkách televizorů na Domažlicku se
pak u ČT1 a ČT2 objevil piktogram, který diváky stabilně upozorňuje, že obě
stanice přecházejí na digitální vysílání.
Odborníci z České televize a akciové společnosti Radiokomunikace
navázali úzký kontakt s prodejci spotřební elektroniky a zástupci servisních
organizací z domažlického regionu, pro které digitalizace znamená příležitost
k rozšíření služeb zákazníkům. Ve čtvrtek 29. března uspořádala Česká televize
v Domažlicích diskuzi o digitalizaci vysílání na Domažlicku. Pozvala na ni
profesionály, kteří se zabývají prodejem a servisem techniky potřebné pro
příjem a reprodukci televizního signálu. Za Českou televizi se debaty zúčastnil
ředitel techniky Ing. Rudolf Pop, vedoucí projektu Digitalizace Ing. Pavel Hanuš
a tiskový mluvčí Ing. Martin Krafl. Akciovou společnost Radiokomunikace
zastupoval ředitel úseku vysílacích služeb Ing. Martin Roztočil, v doprovodu
technických expertů. Převážnou část z téměř tříhodinového semináře vyplnily
konkrétní připomínky a dotazy prodejců a servisních specialistů z Domažlic a
přilehlých obcí. Ohlas na celou akci byl od místních účastníků mírně skeptický.
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Z CHODSKÉ RYCHTY další herna
Chodská rychta, nejstarší zájezdní hostinec v Domažlicích, se přeměnila
na hernu a casino. Na historické budově, chráněné památce, na jejíž obnovu,
včetně obrazu nad vchodem, přispěl nemalým penízem stát, se v těchto dnech
objevila obrovská a nevkusná cedule – „herna, casino“, která mimo to, že zcela
zakryla nedávno obnovenou malbu, dokonale zničila pohled na fasádu i celkový
pohled na barokní hostinec. Někteří občané města a hlavně jeho návštěvníci si
tu hrůzu fotografují a mluví o naprostém barbarství. Mají pravdu.

Prodejna kuchyňského vybavení rozšiřuje sortiment
Prodejna kuchyňského vybavení na náměstí 123 rozšířila sortiment –
v mezipatře prodává domácí potřeby. Poté, co se Myjava přestěhoval pod
bránu, to může být docela lukrativní.

Nová cukrárna
Nová, vcelku příjemná cukrárnička vznikla ve Školní ulici. Po všech těch
hernách a vietnamských textilech, které pomalu zaplňují historickou část města,
je to milá zpráva.

Divadla a koncerty:
Pořadatel městské kulturní středisko ve velkém sále MKS v 19.30 hod.:

pátek 2. března
divadelní představení v rámci předplatného
Esther Vilarová: ŽÁRLIVOST
(Umělecká agentura Česká lípa)
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úterý 6. března
koncert v rámci předplatného
VEČER OPERNÍCH ÁRIÍ
v přednesu sólistů Národního divadla a Státní opery Praha

neděle 18. března
divadelní představení v rámci předplatného
Agentura AP-PROSPER Praha uvádí
DVEŘE ANEB PANE, VY JSTE NÁHODA autora Milana Kopeckého
Klubová scéna
pátek 30, března - klubový večer od 21 hodin
pořad kytaristy, skladatele poporocku Michala Pavlíčka TOUR 2007

Hudba na radnici
sobota 24. března od 18 hodin na schodech radnice
Koncert dětského pěveckého sboru ROLNIČKA z Prahy a dívčího pěveckého
sboru DUHA Základní umělecké školy Domažlice
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DUBEN
Dvě výstavy v Chodském hradu
Muzeum Chodska připravilo na zahájení letošní sezóny dvě velice pěkné
výstavy. První, KAPLE A KAPLIČKY DOMAŽLICKA, uspořádaná ve spolupráci
s nakladatelem a regionálním historikem Zdeňkem Procházkou, zájemce provází
řadou dnes již mnohdy zaniklých památek, které bývaly od dob baroka ozdobou
obcí i krajiny a z nichž některé se v posledních létech, po létech devastace,
vracejí k původnímu lesku. Zajímavá je i VELIKONOČNÍ VÝSTAVA, na které
mohou návštěvníci mimo jiné obdivovat starodávné i současné velikonoční
kraslice. Obě témata, pečlivě a poutavě zpracovaná co do vypovídající hodnoty i
instalace, se vzájemně výborně doplňují a jistě návštěvníky muzea osloví.
Výstavu uvedl na vernisáži v pondělí 2. dubna ředitel muzea Mgr. Josef Nejdl.

Febiofest také v Domažlicích
Filmový festival Febiofest, pořádaný každoročně v krajských městech,
letos zavítal i do Domažlic. Organizátoři si Domažlice zvolili pro uspořádání
závěrečného dne letošního filmového festivalu „Ozvěny Febiofestu v regionech
ČR“. "Domažlice jsem vybral proto, že jde o první město v republice, kde se
spouští digitální televizní vysílání. Motivoval mě tak trochu i můj osobní zájem,
protože jsem plně ponořen do problému televizní digitalizace." To jsou slova
pořadatele Febiofestu, režiséra a dokumentaristy Fera Feniče, který je i
majitelem připravované digitální televize Febio.
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V Domažlicích se návrh Fera Feniče setkal s nadšeným přijetím, a tak se
sobota 14. dubna stala v našem městě doslova filmovým svátkem. Od 12 do 22
hodin mohli návštěvníci festivalu shlédnout celkem pět filmů:

Mahral –

tajemství talismanu, Tři kraťasy (tři absolventské filmy studentů pražské
FAMU), Marcela, Bestiář a Kvaska. Promítání byl osobně přítomen ředitel
festivalu Fero Fenič a někteří z tvůrců a herců filmů. Diváci se setkali s režiséry
Zdeňkem Troškou, Irenou Pavláskovou, Helenou Třeštíkovou, která do Domažlic
přivezla i paní Marcelu, jejíž osud zaznamenala ve stejnojmenném snímku.

Taneční akademie Venduly Hruškové
Učitelka základní umělecké školy v Domažlicích Vendula Hrušková
představila na taneční akademii svoje žáky od pětiletých dětí až po dospělé a
rozsáhlý repertoár tanečních žánrů – klasický balet, moderní a jazzový tanec,
hip-hop, orientální tance, aerobic.

Úspěch Lukáše Sadílka
Dnes třináctiletý Lukáš Sadílek od narození nemůže chodit a je plně
odkázán na invalidní vozík. Přes svůj těžký handicap už od svých 4 let sportuje –
plave. Tento měsíc se zúčastnil plaveckých závodů, Sokolovského poháru, 1.
závodu Českého poháru 2007 paralympioniků a paralympijských nadějí, kde
zaplaval 25 metrů prsa v čase 0:50,40 sec a skončil ve své kategorii jako třetí.
Jeho výkon navíc rozhodčí označili za osmý nejlepší mezi dvěma stovkami
tělesně či zrakově postižených plavců, kteří na závodech startovali.
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Šebek se přestěhoval zpět do muzea
Velkoformátové plátno malíře a ilustrátora Jana Šebka „Příjezd Prokopa
Holého do Domažlic“ se od počátku této muzejní sezóny přestěhovalo
z Gymnázia J. Š. Baara, které je mělo dlouhodobě zapůjčené, zpět do Chodského
hradu. Návštěvníci muzea je uvidí v hlavní expozici, při cestě na věž hradu.
Gymnázium se Šebkova obrazu ujalo po požáru Chodského hradu v roce
1995, když pro něj při evakuaci sbírek nemělo muzeum pro jeho velikost vhodné
umístění. Obraz visel v jídelně ústavu. Nyní se ale jídelna rekonstruuje, hrad už
je dávno opravený, a tak se plátno vrátilo do muzejní expozice.

Místo kaprů pneumatiky
„Psí rybníček“ při cestě od benzinové pumpy na okraji města směrem na
Havlovice k Jezeru je nejmenším rybníkem, který obhospodařují rybáři
městských lesů. Starostí s ním mají ale pomalu nejvíc. Při dubnovém jarním
výlovu vylovili z rybníčka mimo kapří násady 50 pneumatik. A to je, vzhledem
k jeho miniaturní rozloze počet, který šokoval nejen rybáře, ale i městskou
policii a ekology. Nejedná se sice o nebezpečný odpad, ale číslo vylovených
pneumatik prý rok od roku roste (loni jich bylo ke čtyřiceti). Při velikosti zmíněné
vodní plochy se může stát, že příští rok pro pneumatiky už v rybníku nezbude
místo na kapry. Celý problém vznikl patrně tím, že nedaleko od rybníčka je
skate-park a motokárový areál, kde jsou tratě vyznačeny stovkami pneumatik.
A najdou se tací, kteří přemístění pneumatik z tratě do rybníka považují za
vynikající vtip. Rybáři si s tím sami neporadí, pomoc přislíbil odbor životního
prostředí městského úřadu, který slíbil zajistit úklid pneumatik z minikárové
tratě. Pak snad bude klid.

93

Nová obřadní síň. Už dlouhou řadu let
postrádají Domažlice důstojné místo pro
rozloučení se zesnulými. Snaha o postavení
obřadní síně se táhne už od počátku
sedmdesátých let, kdy se o ní začalo vážně
jednat. V plánech města se od té doby její výstavba objevila mnohokrát, ovšem
stejně mnohokrát k realizaci plánů nedošlo. Na počátku devadesátých let,
v souvislosti s havarijním stavem kostela a hřbitova „U Svatých“, na jehož
údržbu neměla církev peníze a ani se k ní nehlásila, naopak, mínila areál i
s kostelem předat státu či městu, vznikla myšlenka, upravit na smuteční síň
zdevastovaný kostel. Díky tomuto předpokládanému využití začal v roce 1990
tehdy ještě Okresní národní výbor, od roku 1991 Okresní úřad Domažlice shánět
peníze na opravu památné stavby. Postupně v létech 1992 až 1994 získal dílem
z programů ministerstva kultury, dílem ze svých prostředků přes 4 miliony
korun, za které celý areál i část parkoviště před ním opravil. Brzy se ale ukázalo,
že ani toto řešení nevyhovuje, částečně pro zvýšené náklady na pohřeb,
vypravený z kostela, částečně z jiných příčin. Stav kostela a hřbitova sice oprava
vyřešila, problém obřadní síně ale zůstal dál. Nyní snad obřadní síni konečně
blýská na lepší časy. Rada města schválila projekt Davida Všetečky, který
předpokládá zbourání nevyhovujících staveb (márnice) přímo na hřbitově a
postavení objektu nového. Bourat by se mělo začít příští rok na jaře. V nově
postaveném objektu mají být chladírny, zázemí pro zaměstnance, vlastní síň pro
rozloučení s dostatkem míst k sezení pro pozůstalé, a také přijímací kancelář.

Opět Smolovský rybník
Město Domažlice podalo další žalobu k soudu na určení vlastnictví
Smolovského rybníka, kterému hrozí privatizace. O problematice tohoto rybníku
se zmiňuje kronika už po několikáté, první zmínku můžeme najít v kronikářském

94

zápisu p. Aloise Černého z roku 1948, kdy město rybník rozšiřovalo, stavělo hráz
a mínilo v něm vybudovat rezervoár pitné vody pro Domažlice. Až po dostavění
díla se zjistilo, že voda, kterou město chtělo použít, je jako pitná zcela
nevhodná. Je nepochopitelné, proč město už na počátku devadesátých let
nevzneslo na rybník nárok. Doklady ke tvrzení tehdejšího kronikáře musejí být
v městském archivu a navíc: počátkem devadesátých let ještě žili někteří
pamětníci, kteří si „Akci Smolovský rybník“ buď pamatovali, nebo se na ní přímo
podíleli. Sama vím z vyprávění v naší rodině, že tenkrát na akci „Smolov“
pracovali mimo jiné dobrovolní brigádníci (ti bezplatně), kteří tak dokazovali
své, tehdy pro určité skupiny obyvatel, zejména úředníky a jiné „inteligenty“
„dobrovolně povinné budovatelské nadšení“ (jak se v oné době říkalo). Město
jim o odpracovaných hodinách vydávalo potvrzení a oni se jím pak prokazovali
na svých pracovištích.

Odemykání České studánky
V sobotu 21. dubna se už po patnácté sešli turisté z Domažlic a Furth im
Wald v lese pod Čerchovem, aby po zimě slavnostně odemkli Českou studánku.
Jarní turistické slavnosti se zúčastnili starostové obou partnerských měst
Miroslav Mach a Johannes Müller spolu se třemi stovkami turistů (z toho 80 jich
přišlo z Bavorska). Na odemykání České studánky se organizačně podíleli i
zaměstnanci Městských lesů. Shromážděným turistům zazpíval přímo u
studánky klenečský mužský sbor Haltravan.

Jarní koncert základní umělecké školy
se konal v pondělí 23. dubna ve velkém sále městského kulturního střediska.
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Dopravní soutěž
V pátek 27. dubna proběhlo v Domažlicích okresní kolo dopravní soutěže
mladých cyklistů. Soutěžilo 23 družstev ze základních škol domažlického okresu.

Divadla a koncerty:
Pořadatel městské kulturní středisko ve velkém sále MKS v 19.30 hod.:

neděle 1. dubna od 19.30 v arciděkanském kostele
Georg Friedrich Händel: JANOVY PAŠIJE
v přednesu domažlického pěveckého sboru Čerchovan, sólistů a komorního
orchestru MUSICA TUSTA, pod taktovkou Marka Vorlíčka.

pondělí 2. dubna
divadelní představení mimo předplatné
Divadlo Járy Cimrmana Praha: NĚMÝ BOBEŠ

čtvrtek 5. dubna
koncert v rámci předplatného
ČESKÉ KLAVÍRNÍ DUO
klavíristé Helena a Radomír Melmukovi

pátek 6. dubna
domažlický Ochotný divadelnický spolek KAREL při MKS Domažlice připravil
premiéru dvou nových jednoaktovek
BITVA NA KOZINOVO POLI O DOMAŽLICKÝ LEŽÁK, slavná dramatizace
veleslavné skorobitvy husitů s křižáky roku 1431 u Domažlic a
KLÁRKO, UKLIĎ TEN SVINČÍK – což je, jak již název napovídá, klasický western.
Karel je nesporně spolkem recesistů, trochu jako by se shlédl v Cimrmanovcích,
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především lidem své střední generace a mladším přináší ale svojí tvorbou i jejím
provedením celkem inteligentní zábavu. Tentokrát přišlo do velkého sálu MKS
na tři sta diváků a o smích, ba chechot a dobrou náladu nouze opravdu nebyla.

pátek 13. dubna
divadelní představení v rámci předplatného
Richard Alfieri: ŠEST TANEČNÍCH HODIN V ŠESTI TÝDNECH
Jeden z divadelních hitů posledních let v podání Divadla UNGELT Praha

pátek 27. dubna
zábavný pořad Zdeňka Izera DNES VÁS BAVÍ HOLOHLAVÍ

Hudba na radnici
neděle 27. května od 18 hodin na schodech radnice
DOMAŽLICKÉ KOMORNÍ SDRUŽENÍ a flétnový komorní soubor SYRINX z Prahy
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KVĚTEN
Oslavy konce 2. světové války
4. května 2007
10.00 hodin – položení kytic u hrobu „V dáli“ na centrálním hřbitově
10.30 hodin – položení kytic na židovském hřbitově
11.00 hodin – položení kytic u pomníku Obětem nacismu na Chodském náměstí
13.00 hodin – položení kytic a věnců u pamětní desky na radnici na náměstí
Míru
17.30 hodin – položení kytic u pomníku obětem světových válek v Havlovicích
Kulturní program - 12.30-18.30 hod. NA DOMAŽLICKÉM NÁMĚSTÍ
12.30 hodin – Dechový orchestr LIDUŠKA ZUŠ Domažlice
12.30 hodin – Příjezd veteránů na dolní část náměstí
13.00 hodin – Oficiální část programu
(Ke shromážděným občanům promluvili starosta města Ing. Miroslav Mach,
náměstek hejtmana Plzeňského kraje Ing. Vladislav Vilímec, Vladimír Ledvina,
zástupce Svazu bojovníků za svobodu a Václav Kačena z Klubu 3. armády Plzeň.
V průběhu odpoledne položil před pamětní desku na domažlické radnici květiny
ministr spravedlnosti ČR JUDr. Jiří Pospíšil, který naše město navštívil.)
13.20 hodin – Pěvecký sbor ZUŠ Domažlice
13.50 hodin – Folklorní soubory ZUŠ Domažlice
14.30 hodin – Hudební skupina KOMBO ZUŠ Domažlice
15.00 hodin – Západo-Čechův BIG BAND
17.00 hodin – Dechová hudba Horalka
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Prvomájová vycházka
Na prvomájové odpoledne připravili domažličtí turisté 29. ročník Májové
vycházky rodičů s dětmi. Zúčastnilo se jí 75 dětí a 63 dospělých. Spolupořadateli
vycházky byli Dům dětí a mládeže DOMINO a domažlický Junák.

Výstava v Galerii bratří Špillarů
Ve středu 2. května měla v Galerii bratří Špillarů vernisáž výstava obrazů
Anny Wheill „Taťána píše“. Výstavu, která potrvá do 23. června, uvedl ředitel
Galerie Klenová Mgr. Marcel Fišer. Spolupořadatel výstavy: Město Domažlice.

Geologická výstava
Český svaz ochránců přírody Libosváry a Environmentální informační
centrum Domažlice pořádaly ve dnech 3. až 31. května v Muzeu Jindřicha
Jindřicha výstavu "Geologické zajímavosti Plzeňského kraje", Výstava
představila návštěvníkům geologickou strukturu západních Čech.

Hasiči slavili
V sobotu 5. května odpoledne oslavili hasiči už tradičně svátek svého
patrona,

svatého

Floriana.

Oslavy

zahájila

slavnostní

mše

svatá

v arciděkanském chrámu, po ní se hasiči odebrali v průvodu k hasičské zbrojnici,
kde na ně čekalo posezení při dechovce.

Vítání ptačího zpěvu
Už 16. ročník Vítání ptačího zpěvu se uskutečnil v neděli 6. května v 5.30
hodin ráno jako vždy v Hanově parku.
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Zemřel Jan Koptík
V sobotu 12. května zemřel ve věku 79 let Ing. arch. Jan Koptík, autor
projektu obnovy kašny před radnicí. Za svého mládí býval Jan Koptík v našem
městě znám jako jeden z místních bouřliváků, aktivně se zúčastnil zejména dění
v tak zvaném „obrodném procesu“ jara a léta 1968 a protestů proti okupaci
vojsky Varšavské smlouvy. Za tuto svoji činnost byl v dalších dvaceti létech
režimem perzekuován.

Jezdecké závody
44. ročník Ceny Chodska, memoriál Jiřího Rojta, skokové soutěže koní, se
jel v sobotu a v neděli 26. a 27. května v jezdeckém areálu pod Vavřincem.
Zúčastnili se jej jezdci a koně z jihozápadních Čech a z Prahy.

Automotoklub zahajuje sezónu
V neděli

13. května začala letošní sezóna v areálu závodiště

domažlického automotoklubu ve staré, východní, průmyslové zóně.

Divadla a koncerty:
Pořadatel městské kulturní středisko ve velkém sále MKS v 19.30 hod.:

pátek 4. května
koncert v rámci předplatného
Václav Hudeček – housle, Petr Adamec – klavír

pondělí 7. května
Joe Orton: ČISTÁ KOŘIST
detektivní komedie v podání herců agentury HARLEKÝN Praha
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pátek 11. května
módní přehlídka
MODELINGOVÉ AGENTURY PRAHA

pondělí 28. května
divadelní představení mimo předplatné v podání Divadelního ochotnického
spolku z Horšovského Týna
Oscar Wilde: IDEÁLNÍ MANŽEL
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ČERVEN
Návštěva z Europarlamentu
Do Domažlic v tomto měsíci zavítal Hynek Fajmon (ODS) poslanec
Evropského parlamentu. Navštívil radnici, v doprovodu starosty města Ing.
Miroslava Macha pak také výstavu Svazu tělesně postižených v městském
kulturním středisku.

Další změna vypnutí analogu
Vypnutí analogového televizního vysílání z vysílače Vraní vrch se opět
posunulo. Jak jsme se dozvěděli v tomto měsíci, za definitivní termín vypnutí
analogového vysílání z vysílače Vraní vrch je stanovena půlnoc z pátku 31. srpna
na sobotu 1. září, kdy přestane vysílat analogová ČT 1, ČT 2 a televize Nova.
Všechny tyto programy diváci můžou pozemně naladit v digitálním multiplexu
DVB-T, který vysílá rovněž z Vraního vrchu už od loňského listopadu (s Novou od
Vánoc).

Město dětem
Město Domažlice a Městské kulturní středisko připravily na Den dětí, 1.
červen, pro své nejmladší občany zábavní odpoledne v letním kině. Odpoledne
zahájil ve 14 hodin starosta města Ing. Miroslav Mach. Na nejmenší děti čekaly
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kolotoč, houpačky, skluzavka, skákadlo, větší se mohly pobavit na diskotéce.
Zpestřením byly různé soutěže a hry. Na zajištění programu se mimo obou
pořadatelů podílely Dům dětí a mládeže Domino a sdružení Pionýr.

Chodský pohár v chůzi
Sportovní klub B.A.S a Babylon Athletic´s pořádali v sobotu 2. června 9.
ročník Chodského poháru v chůzi. Start a cíl byl jako obvykle u plaveckého
bazénu v Hruškově ulici. Závodníci šli v hlavním závodu tratě 10 a 20 km,
vložené závody měly tratě dlouhé 1, 2, 3 a 5 km.

Sedmdesátiny Jana Prokopa Holého
Ve středu 6. června oslavil sedmdesátiny Jan Prokop Holý (JPH), učitel
hudby, domažlický vlastivědný pracovník. Známý je zejména jako autor
populárně-naučných článků o významných osobnostech Domažlic a Domažlicka,
které publikuje na stránkách nejrůznějších periodik a kterých je, jak sám počítá,
už přes šest tisíc.

Kočárky v Muzeu Chodska
Několik desítek kočárků ze sbírky Miloslavy Šormové představilo
domažlické veřejnosti Muzeum Chodska ve svých výstavních prostorách
v Chodském hradě v letošních letních měsících. Atraktivní výstava KOČÁRKY
Z LET 1880 – 1945 měla vernisáž ve čtvrtek 7. června a potrvá do 30. září. Při
vernisáži vyprávěli po úvodním slově ředitele muzea Mgr. Josefa Nejdla
přítomní manželé Šormovi o tom, jak kočárky získávají, jak je rekonstruují často
z pouhého torza, o používaných materiálech a podobně. Mnozí návštěvníci
vernisáže mezi kočárky našli i model, ve kterém vozili svoje děti, v několika
případech i typ kočárku, ve kterém vozili rodiče je. Nejstarší takový kočárek
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označila paní, narozená v roce 1932. Na důkaz svého tvrzení ukázala paní
Šormové starou fotografii, která ji zachycuje jako nemluvně v kočárku.

Jiskra Domažlice v divizi
Opravdu co slavit měli v tomto měsíci všichni příznivci domažlického
fotbalu. Po celých 35 létech se domažličtí fotbalisté vrátili do divizní soutěže. A
protože příznivců kopané je u nás opravdu dost, slavilo se ve velkém stylu,
včetně ohňostroje.

Desetileté jubileum ANS – STŘECHA
Desáté výročí svého vzniku slaví v tomto roce domažlická firma ANSSTŘECHA. Původně pokrývačská firma patří na trhu služeb k těm úspěšným. Za
desetiletí od svého vzniku se rozrostla na podnik, provádějící kompletní dodávky
střech – počínaje krovy, přes zateplení až k pokrývačským a klempířským
pracím. V poslední době zajišťuje ANS i celkové zateplení objektu. Firma má ve
svém sídle v Masarykově ulici vlastní prodejnu pokrývačského a klempířského
sortimentu. Druhou takovou prodejnu má se Staňkově.

Výstava v galerii bratří Špillarů
Městské kulturní středisko, Muzeum Chodska a galerie uspořádaly
v červnu výstavu obrazů k malířskému sympoziu MĚSTO A PŘÍRODA – PŘÍRODA
VE MĚSTĚ, pořádanému Muzeem Chodska a galerií. Vernisáž se uskutečnila 28.
června, výstavu z děl Aleny Anderlové, Slávky Štrbové, Leo Schötze (SRN) a
Jürgena Hubera (SRN) uvedl Mgr. Josef Nejdl, ředitel Muzea Chodska. Výstava
potrvá do 31. srpna.
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Ponocný
Od pátku 29. června až do 1. září můžeme každý pátek a sobotu ve 21 a
22 hodin potkat na domažlickém náměstí ponocného Romana Holuba.
V současnosti je sice ponocenský zpěv už jen atrakcí pro turisty, ale i tak
můžeme být rádi za to, že se tato tradice v Domažlicích stále uchovává.

Divadla a koncerty:
Pořadatel městské kulturní středisko:

KLUBOVÁ SCÉNA
pátek 1. června v 21 hodin ve velkém sále MKS
JAN SPÁLENÝ & ASPM

HUDBA NA NÁMĚSTÍ
neděle 3. června od 18 do 20 hodin
promenádní koncert u kašny na náměstí. Hraje DUPALKA pod vedením Michala
Jansy

pátek 8. června 19.30 velký sál MKS
koncert mimo předplatné
PLZEŇSKÁ FILHARMONIE
tentokrát s repertoárem „Inspirace Shakespearem“ – Nicolai, Liszt, Dvořák,
Čajkovskij

HUDBA V RAJSKÉ ZAHRADĚ
pondělí 18. 6. od 20 hodin v klášteře augustiniánů
MUSICA DI CUORE
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Markéta Kapustová – příčná flétna, zobcové flétny, Petr Hemmer – housle,
Václav Kapusta – fagot, zobcové flétny, Jan Braun – cembalo

VÍTÁNÍ LÉTA HUDBOU
pátek 22. června od 19.30 hodin v letním kině
BRATŘI EBENOVÉ & muzikanti z ETC
předprogram: vokální kvintet Hlasoplet z Horšovského Týna
Tři bratři Ebenové, Marek, Kryštof a David, jedna z neoriginálnějších skupin
české populární hudby, synové hudebního skladatele Petra Ebena a synovci
skladatele Ilji Hurníka mají zvláštní vztah k našemu městu, ve kterém všichni tři
často pobývali už od svého mládí v rodině akademického malíře Františka
Šlegla. Prostředního bratra, Kryštofa, pak k Domažlicím vázala i rodinná pouta,
když se oženil se Šleglovou dcerou Markétou.

pátek 29. června od 14 hodin v letním kině
PŘIVÍTEJTE PRÁZDNINY
aneb Rozloučení se školním rokem s domažlickým rockem
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ČERVENEC
Kulturní léto 2007
Městské kulturní středisko vydalo přehled všech kulturních akcí,
pořádaných

v Domažlicích

v červenci

a

v srpnu

tohoto

roku.

Čtyřiatřicetistránková brožurka, tištěná na křídovém papíře, s hojností
fotografií, s texty v českém, anglickém a německém jazyce, podrobně informuje
o všech předpokládaných kulturních podujetích, o jednotlivých souborech i
umělcích. Texty doprovází množství barevných fotografií. Atraktivní publikace,
společné dílo městského kulturního střediska, jeho tiskárny a grafického studia
MIREC, bude jistě důstojným reprezentantem našeho města. Jednu vadu ale
přece jen má. Některé pasáže, jmenovitě celý oddíl věnovaný programu
Chodských slavností, je tištěn tak droboučkým písmem, že i člověk s dobrým
zrakem se musí namáhat, aby text přečetl. Tady by asi bylo prospělo větší písmo
i za cenu omezení fotografií. Na stejný problém si stěžovali někteří domažličtí
občané i u programu Chodských slavností – Vavřinecké pouti, uveřejněného
v Domažlickém zpravodaji.

Sochařské sympozium
Od pondělí 2. července do soboty 7. července probíhalo v Domažlicích
před Chodským hradem 2. sochařské sympozium TUSTA LIGNEA. Zúčastnilo se
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ho pět sochařů: Václav Fiala, Tomáš Tichý, Pavel Mizera, Zdeněk Tománek a
Hermann Gscheider (Rakousko). Díla, která umělci vytvořili z dubového dřeva,
mají stát podél nového úseku cyklostezky Domažlice – Babylon, vedoucího od
pasečnické silnice za Havlovicemi pod lesem podél louky na Hadrovec.

Hudba pod hradem
V rámci sochařského sympózia probíhal na pódiu v zahradě u Chodského
hradu prázdninový multižánrový hudební festival HUDBA POD HRADEM. V jeho
rámci vstoupily hudební skupiny: Fregata, Keltská vinice, Vysoká tráva, Zrcadla,
Jazz Mistake, Njorek, Benedikta, V. Mišík a ETC, Tua Borta, Yellow Sisters,
Jarret, Czeltic, Na starý kolena band.

Klarinetové kurzy
Od soboty 7. do neděle 15. července probíhaly v základní hudební škole
1. MEZINÁRODNÍ LETNÍ KLARINETOVÉ KURZY Ludmily Peterkové. V jejich rámci
se uskutečnily i dva koncerty, koncert Ludmily Peterkové a koncert účastníků
kurzů. Kurzů se zúčastnilo 23 klarinetistů a klarinetistek ve věku od 12 do 40 let,
klarinetové kvarteto a dechové kvinteto z České republiky, Slovenska, Bulharska,
Polska a Japonska. Klavírní doprovod na kursech zajišťovala klavíristka Irina
Kondratěnko.

Přeshraniční běh přátelství
8. července se konal 11. ročník Přeshraničního běhu přátelství Domažlice
– Furth im Wald. Jeho vítězem se stal Pavel Faschingbauer.

Nové byty v Petrovické ulici
Domažlická stavební firma STAFIKO staví v Petrovické ulici nové byty,
které míní prodat do osobního a družstevního vlastnictví. Byty 2 + 1 a 1 + 1 o
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velikosti od 36 do 56 m2 mají stát od 769.000 Kč. Hotové budou letos na
podzim, výstavba začala už v roce 2006.

Poštovní noviny
V červenci se ve schránkách domažlických domácností objevila nová
tiskovina Poštovní inzertní noviny. Člověk by si myslel, že když jsou to noviny
poštovní, budou inzerovat především poštovní služby. A zle by se spletl. Většinu
osmistránkové publikace vyplnily „skvělé“ nabídky Přemka Podlahy na venkovní
nafukovací bazény a zahradnické potřeby, rady Jiřiny Bohdalové ke koupi
různých „praktických“ elektrických domácích pomocníků a podobně. O
poštovních službách se čtenář nedozvěděl prakticky nic. Takže další zbytečně
potištěný papír.

Solné jeskyně
Jednou z metod jak předcházet a podporovat léčbu řady chorob
dýchacích cest, kožních chorob, alergie, astmatu i jiných zdravotních potíží,
včetně stresu a neuróz, je pobyt v solné jeskyni. Místnost celá vyložená solí,
relaxační hudba, barevná světla, pohodlná křesla, to vše opravdu může na
lidský organismus působit blahodárně. Solné jeskyně přišly v poslední době
velice do módy a tahle móda se nevyhnula se ani našemu městu. Občané
Domažlic mají k disposici solné jeskyně hned dvě. Jedna, jeskyně Crystal, je
v Husově ulici čp. 41 (poblíž objektu plynáren). Tato jeskyně kombinuje tři druhy
soli: jodovanou sůl, sůl z Mrtvého moře a sůl kamennou. První návštěvníky
přivítala v polovině letošního června. Hned za ní, v červenci, otevřela solná
jeskyně DOMAŽLICE „POD VĚŽÍ“. Ta je v domě na Náměstí Míru 130 a je
postavena výhradě ze soli z Mrtvého moře. Má stálou teplotu 23 °C a
konstantní vlhkost 40%.
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Krádež pomníku A. Žlábka
Šokující zpráva dorazila do našeho města v těchto dnech z Prahy.
V Praze, na smíchovském hřbitově „Na Malvazinkách“, má symbolický hrob
jeden z vedoucích účastníků protinacistického odboje v našem městě, JUDr.
Antonín Žlábek. Totiž spíše by se asi hodilo říci, že míval. Hrob tvořil vápencový
podstavec, nahoře s žulovým kvádrem. Na kvádru stála bronzová socha muže
(JUDr. Žlábka) ve vězeňském oblečení. Stála, několik desítek let, ale už nestojí –
někdo ji totiž ukradl. O tom, že se barevné kovy kradou, ať jsou, kde jsou, jsme
se přesvědčili i u nás na případu desek z pomníku Svobody. Ovšem přece jen –
ukrást sochu ze hřbitova…. Ale čemu se divit, ono se na hřbitově krade i u nás,
zatím ne sochy, ale co není, může být. A člověka jen napadá otázka, v jaké době
to vlastně žijeme a kde to všechno skončí.

Divadla a koncerty:
Pořadatel městské kulturní středisko:

KONCERTY, KONANÉ V RÁMCI 1. LETNÍHO KLARINETOVÉHO KURZU
19.30 velký sál městského kulturního střediska
neděle 8. července
SLAVNOSTNÍ GALAKONCERT
Ludmila Peterková, klarinet, Irina Kondratěnko, klavír
sobota 14. července
SLAVNOSTNÍ KONCERT ÚČASTNÍKŮ KURZU

HUDBA V KOSTELE
středa 4. července v 19.30 hodin, arciděkanský chrám
KONCERT ŠPANĚLSKÉ HUDBY 18. STOLETÍ
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v podání katalánského komorního orchestru Orquestra de Cámara Catalana,
dirigent Joan Pámies a pěveckého sboru Západočeské univerzity v Plzni Nová
Česká píseň, sbormistr Zdeněk Vimr
Program koncertu: Melcior Juncá: duchovní skladby, Francisco Juncá: Mše A dur
pro sóla, sbor a orchestr

neděle 29. července v 19.30, arciděkanský chrám
G. F. Händel: MESIÁŠ
Koncertní sbor z Rapperswillu (Švýcarsko) a Plzeňská filharmonie, dirigent Peter
Loosli

111

SRPEN

10. – 12. srpna 2007
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O slavnostech
-

Hostem letošních slavností byl ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil.

- Všechny vstupy na pořady slavností, s výjimkou nedělního hlavního
pořadu v letním kině, byly letos zdarma.

- Podle pořadatelů slavností byly počty návštěvníků slavností letos vyšší
než v loňském roce.

- V sobotu a v neděli probíhal na kolbišti pod Vavřincem, vždy od 10 do 22
hodin, celodenní program skupin historického šermu, který organizovala
domažlická šermířská skupina KORBEL.

- Slavnosti zahájil v pátek 10. srpna v 17 hodin domažlický starosta Ing.
Miroslav Mach v rámci už tradičního, tentokrát 12. DOMAŽLICKÉHO
FECHTOVÁNÍ, HRANÍ A OHNĚ CHRLENÍ skupiny KORBEL. Televize Nova,
která v Příhodově parku propagovala ve svém stánku digitalizaci,
přinesla ze zahájení slavností přímý vstup. Slavnostnímu zahájení
přihlížel i starosta Furth im Wald Johannes Müller, který v doprovodu
rytířského páru z Furthu pozval přítomné na furthský Drachenstich
(Skolení draka), historickou lidovou slavnost, která ve Furthu probíhá ve
stejném termínu jako u nás slavnosti.

- Podle hodnocení pořadatelů mělo letos největší úspěch vystoupení
Vojenského uměleckého souboru Ondráš z Brna v pořadu ČERTOVINKY
v sobotu v 21 hodin na pódiu pod bránou.

- Starosta města Ing. Miroslav Mach poděkoval ve svém hodnocení
slavností

v zářijovém

Domažlickém

zpravodaji

dvěma

snad

nejzaměstnanějším lidem o slavnostech, řediteli městského kulturního
střediska Mgr. Kamilu Jindřichovi a učiteli základní hudební školy Josefu
Kunešovi, kteří mimo organizace slavností po celé dva dny ještě i
účinkovali v několika pořadech.
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-

Stánek TV Nova v Příhodově parku byl stále v obležení. Zejména proto,
že Nova po oba dny pořádala losování o set-top boxy, potřebné pro
příjem digitálního televizního vysílání. Po oba dny se slavností zúčastnil i
generální ředitel Novy Petr Dvořák, který zástupcům města předal dar
Novy – 23 set-top-boxů pro domažlické školy, školky a penziony. Nova
věnovala set-top-boxy i domažlické nemocnici a mimo ně jí Petr Dvořák
předal i finanční dar ve výši 50 000 Kč.

- V rámci hlavního programu slavností běžely pořady na pěti pódiích.

Rozházené myšlenky Veroniky Němcové
Na pultu Chodského knihkupectví se objevila útlá knížečka životních
postřehů učitelky domažlické Obchodní akademie Veroniky Němcové. Autorka,
rodačka z Domažlic, dcera Jaroslava Klimenta a ředitelky domažlického
střediska sociálních služeb Venduly Klimentové, v ní neotřelou formou vyslovuje
někdy až banální životní pravdy, které všichni znají, ale málokdo si je uvědomuje
a už vůbec se nad nimi nezamýšlí. Devětatřiceti stránkovou knížečku půvabně
ilustrovala Adéla Hrušková. Drobný spisek potěší srdce i oko a rozhodně stojí za
přečtení.
A co o své dceři napsala pro kroniku paní Venuše Klimentová?
„Veronika byla od mala velmi humánně založená, ráda četla. Myslím, že
největší vliv na rozvoj její záliby měla výuka latiny na domažlickém gymnáziu, a
pak následně na Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích. Na její
středoškolské studium mám jednu osobní vzpomínku: ve III. ročníku gymnázia
přijela poslední týden před prázdninami s plně naloženou kárkou knih, které
všechny přes prázdniny přečetla a na konci prázdnin si jela pro další várku. A její
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psaní? Zpočátku psala své myšlenky takzvaně do šuplíku a zdobila jimi různá
blahopřání pro své známé a kamarády. Ti jí posléze přesvědčili, aby svá
zamyšlení vydala tiskem. Tak vyšla malá útlá knížečka "Rozházené myšlenky". A
myslím, že se líbí.
Veroničinou zálibou jsou rychlá závodní auta (nebojí se rychlé jízdy) a
závodů se zúčastňuje i jako divák. Má smysl pro čest, spravedlnost, je
zodpovědná a důsledná. Chce poznávat nové, vyzkoušet a naučit se a má v sobě
vypěstované vlohy pro péči o druhé a jejich ochranu. Není jí zatěžko lidem
pomáhat a zastat se jich, pokud je přesvědčená, že právo je na jejich straně. Je
přátelská a komunikativní, někdy ještě trochu naivní, ale věřím, že s
přibývajícími lety přijde i životní zkušenost a zralost. Tolik v krátkosti - ono je
pro matku velmi těžké, psát o vlastní dceři.“

Nový sport vandalů
Vandalové, kterých je v našem městě stále nějak dost, mají novou
zábavu. Už jim nestačí odpadkové koše, které s oblibou převracejí. Tentokrát jim
nedají pokoj kontejnery na tříděný odpad. Za vynikající vtip patrně považují
kontejner překlopit a vysypat jej na ulici, pokud možno na chodník. Kolemjdoucí
pak jen zírají, když se musí brodit v poházeném papíru, v horším případě ve skle.
Technické služby sice kontejnery kontrolují a binec rychle uklidí, ale nějaký čas
to přece jen trvá, a když zafouká vítr, létají papíry a různé plastové obaly na
metry daleko. Možná ale, že nadávající občané jsou jen zbytečně úzkoprsí a
nechápou, že jde o nový druh posilování. Ono převrátit takový plný kontejner
chce přece jen nějakou sílu…
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Kuní nadělení
Tak nám, zdá se, k vandalům lidským přibyli i vandalové zvířecí. Ve
městě se totiž v hojném počtu usídlily kuny. Nic proti tomu, většině občanů
nevadí, kdo ale naříká a laje, jsou motoristé. Kdo ví, proč si kuny vybírají ke
svým rejům zrovna motory aut. Zejména je prý zajímají kabely, které s oblibou
překusují. A tak už se několika řidičům stalo, že chtěli ráno nastartovat auto,
zaparkované na ulici, a nenastartovali. Je to k zlosti, stojí to peníze, ale
vysvětlujte to kunám.

Divadla a koncerty:
Pořadatel městské kulturní středisko:
HUDBA NA NÁMĚSTÍ
neděle 3. června od 18 do 20 hodin
promenádní koncert u kašny na náměstí. Hraje Domažličanka pod vedením Jana
Mlezivy

HUDBA V RAJSKÉ ZAHRADĚ
pátek 24. srpna, od 20 hodin v klášteře augustiniánů
EDUARD BAYER, housle, MICHAL MONOSZON, klavír

14. srpna v letním kině koncert skupiny
DIVOKEJ BILL
25. srpna od 18 hodin v letním kině koncert skupiny
TŘI SESTRY TOUR 2007
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ZÁŘÍ
Vraní vrch vypnul analog
1 září vypnul televizní vysílač Vraní vrch analogové vysílání a plně přešel
na vysílání digitální. Multiplex A, který mohou diváci na Domažlicku od tohoto
dne sledovat, obsahuje všechny programy veřejnoprávní televize, tedy ČT1, ČT2,
ČT24, ČT4Sport, dále komerční TV Nova a sedm rozhlasových stanic: Praha,
Vltava, Radiožurnál, Rádio Česko, Rádio Wawe, Rádio D-dur a Rádio Leonardo.

Výstava v galerii bratří Špillarů
Výstava kamenných a dřevěných skulptur, nástěnných objektů a
fotografií Toni Scheubeck měla vernisáž 6. září. Umělkyni a její dílo uvedl ředitel
Galerie Klenová Mgr. Marcel Fišer. Výstava potrvá do 30. října. Spolupořadatel
výstavy: Město Domažlice.

Setkání turistů na Čerchově
5. setkání turistů na Čerchově, které se konalo u příležitosti 110. výročí
otevření Pasovského chýše a 80. výročí otevření nové chaty 8. září, bylo pro
domažlické turisty nesporně největší turistickou akcí roku. Poněkud je sice
pokazilo počasí, ale přes mlhu, vítr, déšť a zimu se na Čerchově sešlo 250 turistů
z obou stran hranice. Mezi čestnými hosty byl starosta Domažlice Ing. Miroslav
Mach, předseda KČT oblasti Plzeňského kraje Ing. Václav Zykmund a ředitel
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městských lesů Ing. Jan Benda. Z německé strany to byli starosta
Waldmünchenu a zástupci Waldferein Furth im Wald.

Jazykové kurzy v MKS
Městské kulturní středisko otevírá ve školním roce 2007/2008 čtyři nové
začátečnické kurzy: němčiny, angličtiny, francouzštiny a ruštiny.

Vzpomínková pouť
Jubilejní 15. ročník vzpomínkové pěší pouti z Klenčí do Furthu po stopách
J. Š. Baara se konal v sobotu 15. září. Jako spolupořadatelé se ho zúčastnily Klub
českých turistů Domažlice a městské lesy. Na osmnáctikilometrovou trasu
z Klenčí do Furthu se z klenečského hřbitova od Baarova hrobu vydalo 90
českých a 260 německých poutníků, mezi nimi i starostové Domažlic a Furthu
Ing. Miroslav Mach a Johannes Müller. Při této příležitosti převzal ředitel
domažlických městských lesů Ing. Jan Benda cenu Kruhu přátel českoněmeckého porozumění a dr. Waltera Kotrby „Zlaté srdce pro Evropu“ za aktivní
pomoc při rozvíjení přeshraniční spolupráce a přátelství. Ve Furthu pak účastníci
setkání uctili na místním hřbitově památku zakladatele vzpomínkové pouti
Oskara Köglera a zesnulého furthského starosty Reinholda Macho.

Evropský den bez aut
se uskutečnil v sobotu 22. září dopoledne na domažlickém náměstí. Akci
uspořádalo město Domažlice, její součástí byl i cyklistický výlet po cyklostezce
z Domažlic na Babylon, kterého se zúčastnil i starosta města Ing. Miroslav
Mach. Spolu s ním a s dalšími zastupiteli jej absolvovalo i několik desítek
místních občanů.
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VOŘÍŠKIÁDA
Už 3. Chodská VOŘÍŠKIÁDA se konala v sobotu 22. září od 10 hodin na
kynologickém cvičišti Jirklovka. Pořádala ji Základní kynologická organizace 1
Domažlice.

Toulky zlatem podzimu
19. ročník pochodu rodičů s dětmi Toulky zlatem podzimu se konal 22.
září odpoledne. Procházky podzimní přírodou se zúčastnilo 37 dětí a 33 rodičů.

Divadla a koncerty:
Pořadatel městské kulturní středisko ve velkém sále MKS v 19.30 hod.:

čtvrtek 20. září
koncert v rámci předplatného
DAGMAR HOŠKOVÁ, violoncello, ESTER GODOVSKÁ, klavír

pátek 21. září
divadelní představení mimo předplatné
John Patrick: MANŽEL PRO OPALU
v podání Ochotnického divadelního souboru při Městském kulturním a
informačním centru Poběžovice

pátek 28. září
divadelní představení v rámci předplatného
Wiliam Douglas Home: KACHNA NA POMERANČÍCH
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ŘÍJEN
Ceny bytů skokově rostou i u nás
O tom, že rostoucí poptávka zvedá ceny bytů a nájmů patrně už nad
únosnou mez se mluví téměř dva roky. Přes tvrzení některých odborníků, že
někde se to přece musí zastavit, ceny neustále rostou nejen ve velkých městech,
ale prakticky ve všech regionech. A nemálo, vesměs skokově. Lidové noviny
zveřejnily v tomto měsíci přehled cen bytů ve všech bývalých okresních městech
ČR podle podkladů, které jim dodal institut regionálních informací. Ceny, které
uvádějí, odpovídají standardnímu staršímu bytu o podlahové ploše 68m2 při
40% opotřebení, v běžné lokalitě. A jak z tohoto srovnání vyšly Domažlice? Ve
srovnání s ostatními městy jsme u cen bytů zhruba uprostřed tabulky, dalo by se
říci střední průměr. Pokud se ale týká cen pozemků a rodinných domů, jsou ceny
v našem městě mírně nad průměrem.
Ceny bytů, tržních a regulovaných nájmů, rodinných domů a pozemků
vypadají podle zmíněných tabulek v Domažlicích takto:
cena bytu rok 2006
cena bytu rok 2007
cena tržního nájmu
cena regulovaného nájmu
cena pozemku
cena rodinného domu

792 000 Kč
886 000 Kč
70 Kč/m2
20 Kč/m2
419 Kč/m2
18 739 Kč/m2
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Srovnání:
Klatovy
1 018 000
1 130 000
82
20
551
17 2000

Plzeň
1 205 000
1 421 000
88
31
1023
20 392

Zdražují nejen byty
Nejen ceny bytů rostou. Od léta zdražují velice výrazně i potraviny.
Zdražení mléka, másla, sýrů a dalších výrobků až o 40 procent se nečekaně
razantně promítlo do celkového růstu spotřebitelských cen. Ty se v říjnu zvýšily v
meziročním srovnání o čtyři procenta, což je nejvyšší cenový skok od ledna
2002.
Podle údajů Českého statistického úřadu se v říjnu proti září zvýšily ceny (v %) o:
mléko
sýry
jogurty
máslo
pečivo
mouka
zelenina

14,8
4,1
4,6
15,3,6
11,9
32,1

Stejný zdroj uvádí vývoj meziroční inflace od května do října 2007: květen 2,4 %,
červen 2,5 %, červenec 2,3 %, srpen 2,4 %, září 2,8 %, říjen 4,0 %. A není všemu
konec, růst cen potravin podle předpovědí některých odborníků prý ještě nějaký
čas potrvá.
Začínají se navíc ozývat i jiní - prezident stomatologické komory Jiří
Pekárek nedávno navrhl, aby pacienti v plné výši platili u zubních lékařů
obyčejné plomby. Sice zatím neuspěl, ale všechno tohle dohromady notně děsí
zejména sociálně slabší občany. I v našem městě stále častěji slyšíme nářky na
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rostoucí životní náklady. Obavy z budoucnosti má i dost obyvatel Domažlic,
zejména těch starších.

Setkání osmdesátníků
Výbor kulturní, SPOZ a cestovního ruchu zastupitelstva města uspořádal
ve čtvrtek 14. října odpoledne v městském penzionu v Baldovské ulici setkání
osmdesátiletých a jedenaosmdesátiletých občanů našeho města. Připravil pro
ně kulturní program a malé občerstvení.

Domažlice uvítaly premiéra Mirka Topolánka
V úterý 30. října navštívil Domažlice předseda vlády České republiky
Mirek Topolánek. Premiéra doprovázeli ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil,
hejtman Plzeňského kraje Petr Zimmerman a poslanec Vladimír Vilímec. Mirek
Topolánek se v Domažlicích zdržel zhruba hodinu, kterou v doprovodu
představitelů města věnoval prohlídce domažlické nemocnice. Závěrem
návštěvy předali starosta Domažlic Miloslav Mach a oba místostarostové Mirku
Topolánkovi pozvání k návštěvě Chodských slavností 2008 a drobné dárky.

Výstava v galerii bratří Špillarů
Až do 31. prosince potrvá v Galerii bratří Špillarů výstava grafiky Jana
Vičara LOM, ORUS, LAMPIONY. Výstava měla vernisáž ve středu 31. října,
úvodní slovo přednesl Mgr. Marcel Fišer.

Zakončení muzejní sezóny
Ve středu 31. října v 18 hodin se v prostorách Chodského hradu sešli
příznivci Muzea Chodska na zakončení muzejní sezóny. Členové ochotnického
souboru při městském kulturním zařízení Horšovský Týn, přesněji jeden člen
tohoto souboru, přednesl jeden z monologů z Bláznových zápisků Nikolaje
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Vasiljeviče Gogola. A byly to opravdu pravé herecké etudy, které přítomní
odměnili nadšeným potleskem.

Nový obchod
Specializovaný obchod se sýrem, především holandským, přibyl do ulice
Msgre B. Staška 66, vedle květinářství Vodolenka.

Divadla a koncerty:
Pořadatel městské kulturní středisko ve velkém sále MKS v 19.30 hod.:

pátek 5. října
divadelní představení mimo předplatné
FIMFÁRUM
Tři pohádky ze sbírky Jana Wericha v podání Divadelního spolku KOMEDYJANTI
Tachov

čtvrtek 11. října
koncert v rámci předplatného
SAXOFONOVÉ KVARTETO BOHEMIA

pátek 19. října
Ochotný Divadelnický Spolek Karel při MKS Domažlice
uvádí jednoaktovky
Bitva na Kozinovo poli o domažlický ležák
Klárko, ukliď ten svinčík!
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pondělí 22. října
divadelní představení v rámci předplatného
Divadelní společnost Josefa Dvořáka uvádí představení
STRAKONICKÝ DUDÁK
na motivy hry K. K. Tyla v osobité úpravě Josefa Dvořáka

pátek 26. října
TRAVESTITE EUROTOUR ANEB Z ČECH AŽ NA KONEC SVĚTA…
Zábavná show v podání kabaretního souboru La Provence

úterý 30. října
koncert v rámci předplatného
SEXTETO ČESKÝCH FILHARMONIKŮ
Program: P. I. Čajkovskij, A. Dvořák

KLUBOVÁ SCÉNA
pátek 20. října v 21 hodin ve velkém sále MKS
ROBERT KŘESŤAN A DRUHÁ TRÁVA
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LISTOPAD
Nové periodikum
Ve středu 7. listopadu vyšlo první číslo prvního ročníku nového
regionálního týdeníku NOVÉ DOMAŽLICKO. Vydavatelem je společnost
s ručením omezeným PP Press, jednatelé Milan Pekárik a Milan Pluhař.
Šéfredaktorem se stal bývalý šéfredaktor Domažlického deníku Václav Tauer,
redaktory jsou Zdeněk Mifek a Kristýna Bublová. Redakce sídlí v ulici Msgre B.
Staška čp. 68.
O tom, že jsou v domažlické části regionálního deníku Deníky Bohemia –
Domažlický deník nějaké problémy, se spekulovalo už od poloviny roku. Ať to
byla pravda nebo ne, objektivní skutečností je fakt, že regionální zpravodajství
tohoto listu vykazuje v poslední době klesající úroveň. Zvlášť citelné to pak bylo
po fúzi Domažlického deníku s Týdeníkem Domažlicko, o kterém se, patrně
právem, předpokládá, že jako samostatný list co nevidět zanikne pro chudý
regionální obsah. Podle prvních čísel Nového Domažlicka se zdá, že týdeník,
regionálním zpravodajstvím doslova nabitý, bude, alespoň po obsahové stránce,
Domažlickému deníku konkurencí víc než úspěšnou.
(Název Nové Domažlicko už nesly jedny regionální noviny – od roku 1960
se tak jmenoval týdeník, lidově přezdívaný „Klepálek“ či „Cancálek“, který
vycházel jako jediné regionální periodikum na území tehdejšího domažlického
okresu až do roku 1990.)
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Co dýchají domažlické děti?
Děti, které navštěvují základní školu v Komenského ulici, dýchají ráno, při
chůzi do školy snad nejznečištěnější vzduch z celých Domažlic. Mezi půl osmou a
půl devátou je totiž ranní dopravní špička a Komenského ulicí, vlastně hlavním
tahem Domažlicemi, projíždějí denně touto dobou stovky aut. Měření, které
objednala domažlická radnice, prokázalo, že hodnoty prachu u školy dosáhly
v určitých okamžicích hranice imisního limitu. Naděje na zlepšení situace však
zatím neexistuje. Domažlicemi se jinak projíždět nedá a obchvat města sice
plánoval ještě předchozí režim už někdy počátkem osmdesátých let, zatím na
něj ale nedošlo a pro finanční náročnost asi hned tak ani nedojde.

Divadelní bál
V sobotu 10. listopadu uspořádalo městské kulturní střediska ve svém
velkém sále Divadelní bál. K tanci a poslech hrála MRÁKOVSKÁ 4 Petra Němce,
o zábavu návštěvníků se postaraly Ochotnický spolek Pasečnice sobě, Divadelní
soubor městského kulturního a informačního centra Poběžovice a Ochotný
divadelnický spolek KAREL Domažlice.

Nehoda s tragickým koncem
Tragické následky měla dopravní nehoda, ke které došlo v neděli 11.
listopadu před čtvrtou hodinou ráno v Komenského ulici. Devatenáctiletý řidič
jel s osobním vozem Opel Astra Caravan od ulice U Nemocnice. Pravděpodobně
nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem, stavu vozovky a povětrnostním
podmínkám, v Komenského ulici před budovou státního zastupitelství (bývalá
Orlovna či později pojišťovna) vjel na chodník a srazil při tom 38letého chodce.
Chodec havárii nepřežil, řidič a jeho dva spolujezdci vyvázli jen s lehčími
zraněními.
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Koncert Čerchovanu
V sobotu 17. listopadu uvedl domažlický smíšený pěvecký sbor
Čerchovan se sólisty Evou Müllerovou, soprán, Sylvou Čmugrovou, alt,
Lubomírem Moravcem, kontratenor, Václavem Lemberkem, tenor a Jaromírem
Noskem, bas, od 19.30 hodin v arciděkanském chrámu koncert z děl W. A.
Mozarta – Missa in G a Litaniae Lauretanne, a M. A. Charpentriera – Te Deum.
Čerchovan doprovázel Komorní orchestr Musica Tusta, dirigoval Marek Vorlíček.

Výstava betlémů
Muzeum Chodska spolu se Spolkem českých betlémářů a Betlémářů
Plzeňska připravilo na vánoční čas v prostorách Chodského hradu výstavu
betlémů JÁ BYCH RÁD K BETLÉMU… Zahájení se konalo v pátek 30. listopadu.

Problémy s dostavbou zimního stadionu
Dostavbu

nového

domažlického

zimního

stadionu

nečekaně

zkomplikoval krach hlavního dodavatele prací, Stavebního podniku Klatovy,
který je v konkurzu. Radnice proto musela na dokončení stavby vypsat nové
výběrové řízení a zároveň řešit i některé problémy finančního rázu.
S dokončením stavby a spuštěním zkušebního provozu se počítá příští rok na
jaře. Stavba dosud stála zhruba 80 milionů.

Nový městský sportovní projekt
Pod názvem „Zimní sport na Čerchově a jeho okolí“ připravuje město
program rozvoje zimních sportů, zejména běžeckého lyžování v oblasti
Čerchova. Město Domažlice obdrželo Na tento projekt dotaci z iniciativy
společenství INTERREG III A a státního rozpočtu. Celkové náklady projektu jsou
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1 800 000 Kč, z toho dotace z Interreg IIIA 1 350 000 Kč a ze státního rozpočtu
90 000 Kč. Podíl města Domažlice činí 360 000 Kč. V rámci projektu zakoupilo
město sněžné pásové vozidlo Snow Rabbit 3 na úpravu běžeckých lyžařských
tratí, kterým v této oblasti za příznivých sněhových podmínek upraví 25 km
běžeckých tratí na české i bavorské straně. Město také vydalo 10 tisíc
propagačních skládanek „Kouzelná zima Čerchov – Gibacht“, které jsou volně
dostupné v Městském informačním centru v Domažlicích. Potřebné informace
v nich najdou příznivci lyžování i pěší turistiky.

Divadla a koncerty:
Pořadatel městské kulturní středisko ve velkém sále MKS v 19.30 hod.:

pátek 16. listopadu
divadelní představení v rámci předplatného
Divadelní společnost HÁTA Olgy Želenské uvádí anglickou komedii Noela
Cowarda
ROZMARNÝ DUCH

pátek 23. listopadu
koncert mimo předplatné
Koncert PLZEŇSKÉ FILHARMONIE pod taktovkou Jiřího Maláta

KLUBOVÁ SCÉNA
pátek 9. listopadu v 21 hodin ve velkém sále MKS
newyorská jazzová skupina RUDY LINKA TRIO
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PROSINEC
Rozsvícení vánočního stromu
Vánoční strom na domažlickém náměstí se tentokráte po prvé rozzářil ve
čtvrtek 29. listopadu ve čtyři hodiny odpoledne. O kulturní program se postarali
sbory a sólisté základní umělecké školy. Při této příležitosti zodpovídala městská
kronika dotaz občanů, jaká je tradice rozsvěcení vánočního stromu v našem
městě. Uvádím zde to, co jsem jako městská kronikářka předala městu jako
podklad pro zodpovězení dotazů občanů.
Tradice vánočních stromů republiky vznikla v Československé republice
v roce 1924. Založil ji novinář a spisovatel Rudolf Těsnohlídek s několika přáteli.
Podnětem byla událost, kterou spisovatel prožil o několik let dříve, v prosinci
1919. Na procházce se svými přáteli v okolí Brna našli v lese pod smrkem plačící
novorozeně – holčičku. Holčička, která dostala jméno Liduška, přežila a měla
štěstí. Ujala se jí jistá zámožná brněnská rodina, která ji vychovala a dala jí
vzdělání. Událost nicméně Těsnohlídkem a jeho přáteli otřásla natolik, že od té
doby stále přemýšleli, jak podobně opuštěným dětem, jejichž osud na rozdíl od
Lidušky nebyl v té době zrovna záviděníhodný, pomoci. Inspiraci našli v Dánsku,
kde se každoročně o vánocích konaly v každém tamním městě sbírky pro
opuštěné děti. A tak se na brněnském Náměstí Svobody rozzářil 13. prosince
1924 první vánoční strom. V dalších letech se k Brnu připojila Praha a spolu s ní
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celá řada českých a moravských měst a obcí, a tak vznikla tradice Vánočních
stromů republiky.
K nám, do Domažlic, dorazila tradice těchto dobročinných akcí poměrně
pozdě. Až po začátku hospodářské krize, která dolehla i na nejchudší vrstvy
občanů našeho města. První Vánoční strom republiky se sbírkami peněžních i
věcných darů pro opuštěné a chudé děti rozsvítil v Domažlicích 14. prosince
1930 v 17 hodin odpoledne místní odbor Československé Ochrany matek a dětí,
jehož zástupkyně předaly při té příležitosti strom do péče obce a veřejnosti.
Zdůraznily při tom, že Vánoční strom republiky má „symbolické poslání
sdružovat všechny vrstvy, všechny občany bez rozdílu politického přesvědčení
v jednu rodinu národní, která alespoň u tohoto stromu zapomíná na to, co ji dělí
a připomíná si povinnosti, které má především ke svým dětem“. Po úvodní
slavnostní části koncertovala u stromu vojenská hudba. V dalších dnech od 15.
do 25. prosince se pak (s výjimkou Štědrého dne) vždy od pěti hodin odpoledne
u stromu konaly koncerty, na kterých vystupovali žáci místních škol, domažlické
kapely, pěvecký sbor Čerchovan, vojenská hudba a věžní vánoční hudba
(hudebníci z různých kapel, kteří hráli z věže koledy). Po všechny dny probíhala i
peněžní a věcná sbírka na opuštěné děti a děti místních nezaměstnaných.
Od té doby, až na válečná, léta, stál vánoční strom republiky na
domažlickém náměstí každoročně, i když po roce 1948 se už u něj nekonaly
sbírky ani kulturní akce a byl chápán spíše jako ozdoba náměstí.

Vánoce v Domažlicích
tak se jmenuje přehled všech kulturních akcí s vánoční tématikou, které
se v prosinci uskuteční v Domažlicích. Program vydalo městské kulturní
středisko a mimo vlastní akce v něm uvádí i akce městského domu penzionu,
Domu dětí a mládeže DOMINO a dalších pořadatelů.
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EKOKALENDÁŘ
Odbory správy majetku a životního prostředí města Domažlic vydaly
EKOKALENDÁŘ 2008. Trhací kalendář formátu A 4 (každý měsíc jeden list) má
občanům vysvětlit jak správně třídit odpad. Kalendář, ilustrovaný zdejším
výtvarníkem Josefem Doubkem, byl součástí prosincového městského
zpravodaje a zájemci si jej po předložení „kuponu pro kalendář“, který byl
zveřejněn na titulní straně zpravodaje, mohli vyzvednout buď v obou budovách
městského úřadu, nebo v městském informačním centru.

Muzejní odpoledne a vánoční koncert
uspořádalo v neděli 9. prosince Muzeum Chodska. V 18 hodin se v atriu
Chodského hradu uskutečnil Vánoční koncert s Canzonettou. Předcházelo mu od
14 hodin muzejní odpoledne v restauraci Chodský hrad, která pro zájemce
připravila ochutnávku tradičních jídel Českého lesa „Zapomenuté chutě Českého
lesa“.

Vánoční koncert základní umělecké školy
se konal v pondělí 13. prosince od 17.30 hodin ve velkém sále městského
kulturního střediska.

Vánoční dílny
Ekocentrum Taurus připravilo pro zájemce Vánoční dílny – výrobu
vánočních ozdob z přírodní ovčí vlny. Dílny se konaly v prostorách ekocentra ve
třetím patře budovy na Náměstí Míru 40 v pátek 14. prosince od 15 do 17 hodin
a v sobotu 15. prosince od 9 do 12 hodin.
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Česká republika v „Schengenu“
V pátek 21. prosince skončily na hraničních přechodech hraniční
kontroly. Česká republika tím dnem vstoupila do schengenského prostoru
volného pohybu osob po většině států Evropské unie.

Betlémské světlo v Domažlicích
Už po několikáté předávali domažličtí skauti na Štědrý den ráno u
vchodu do arciděkanského kostela zájemcům Betlémské světlo. Tato tradice
vznikla na počátku devadesátých let. Světlo je opravdu dovezené přímo
z Betléma, a aby přineslo domů na Vánoce požehnání, nesmí po celé dlouhé
cestě zhasnout.

Šikana ve školách
Šikana ve školách se stává docela vážným problémem. Ona bývala asi
vždycky, co je škola školou, i starší a nejstarší generace si pamatují, že se v té či
oné podobě čas od času ve škole objevovala. Nebyla ale tak rozšířená a tak
krutá, jako nyní a dobrý kantor, pokud na ni ovšem přišel, si s ní dokázal
poradit. V naší době by si s ní a s některými typy žáků neporadil patrně ani sám
Jan Amos Komenský. Případy šikany na základních školách v Blížejově a ve
Staňkově se dostaly až na stránky novin. Také mnozí domažličtí rodiče si čím dál
častěji stěžují, že jejich dítě už v nižší třídě základní školy nějaký druh šikany
zažilo. Někteří školní poradci vidí jádro problému v tom, že děti z dobře
situovaných rodin, s exkluzívními mobily a značkovým oblečením nastaví ve
třídě laťku úspěšnosti a společenského statusu, který se snaží dohnat i ti z rodin
méně dobře finančně zabezpečených. Od první třídy se tak někdy děti začínají
dělit podle bohatství. Odtud je k šikaně už jen malý krůček. Nemohu-li vyniknout
značkovou bundou, co mi brání, abych nevynikl silou nebo agresivitou, kterou
ostatní buď budou obdivovat, nebo se jí budou bát. Pokřivené vztahy tak
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narůstají z menších problémů do větších. Řešit šikanu ale nemůže jen škola.
Museli by ji řešit i rodiče, jinou výchovou svých dětí a celá společnost. A k tomu
čas patrně ještě nedozrál.

Drogy
Při noční kontrole podniků, do kterých se chodí bavit mládež, zjistili
policisté mimo několika opilých čtrnáctiletých dětí i marihuanu. Tvrzení, že se
v některých domažlických podnicích dají drogy běžně koupit, které můžeme najít
i v diskusní části internetových stránek města, se tak potvrdilo.

Rozruch v penzionu pro seniory
Značný rozruch a nespokojenost v penzionu pro seniory, který spravuje
Plzeňský kraj, vyvolala aplikace nového zákona o sociálních službách v tomto
zařízení. Senioři, kteří až dosud platí přijatelné nájmy (kolem 1 500 korun za
jednu místnost měsíčně) by měli v budoucnosti platit 160 korun za den pobytu,
tedy 4 600 měsíčně a 130 korun denně za stravu. Dohromady by tak obyvatelé
domu zaplatili za měsíční pobyt zhruba 8 600 korun. A to je pro mnohé celý
jejich důchod. Někteří důchodci již hledají v Domažlicích jiné ubytování. Čtyřem
z nich vyšlo vstříc město a pronajalo každému jeden byt pro sociálně potřebné
v nově postaveném domě v Petrovické ulici.

Obchody ve městě
se mění někdy tak rychle, že to lidé ani nestačí sledovat. A tak jen pár
nejvýraznějších změn z tohoto roku:
 V tomto roce zmizel zase jeden tradiční domažlický obchod, textil U
Budků v ulici Msgre Staška. Jeho vlastníci odešli na odpočinek a místo
svetrů, prádla a galanterie je teď u Budků prodejna brýlí Axel-optik.
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Optika rozšířila služby, přímo v prodejně ordinují několik hodin týdně
oční lékaři MUDr. Kacerovský a MUDr. Svatoňová.
 V sousedství textilu U Budků, ve stejném domě, zanikla také prodejna
rybářských potřeb. Místo ní je teď na rohu domu Staškova 16 prodejna
kabelek a koženého zboží Leather.
 V Hradské ulici otevřela prodejna IDENTITY se značkovým zbožím Pepe
Jeaans.
 11. 6. otevřelo na Náměstí Míru v čp. 144 nové pekařství, které
provozuje Pavel Kotačka.
 Papírnictví v Kostelní ulici omezilo sortiment tapet a místo nich zavedlo
nový sortiment: ochranné pracovní pomůcky – oděvy, obuv, rukavice a
další podobné zboží.
 Místo studia RELAX je na Náměstí Míru v čp. 36 opravna elektrických a
elektronických spotřebičů.
 V ulici B. Němcové je od 18. září prodejna masa a uzenin Vimperské
masny a. s.
 Od 15. října je ve Vodní ulici 29 nová prodejna výpočetní techniky,
pobočka klatovského UNICOSu, který mimo prodeje zajišťuje i servis na
výpočetní techniku a mobilní telefony.
 Pan Houdek otevřel ve svém objektu v horní části Náměstí míru (čp. 66,
67) starobyle laděný „Penzion u Chodského hradu“. A když už jsme u
pana Houdka, jedna zajímavost: v Houdkově potravinářské prodejně
probíhala letos soutěž o osobní auto. Vítězem se stal a auto vyhrál věrný
zákazník prodejny osmasedmdesátiletý pan Hádl. Samozřejmě měl
radost, kterou mu zkalila jen skutečnost, že jako nepřítel aut nikdy
nevlastnil řidičský průkaz. Jeho paní také ne, ale brali to s humorem. Prý
je v jejich novém voze bude vozit někdo z rodiny. Předání automobilu
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šťastnému výherci panu Hádlovi byli přítomni i zástupci města, starosta
Ing. Miroslav Mach a místostarosta Dalibor Kubů.

Divadla a koncerty:
Pořadatel městské kulturní středisko ve velkém sále MKS v 19.30 hod.:
úterý 4. prosince
koncert v rámci předplatného
MUZICA BOHEMICA

středa 19. prosince
VÁNOČNÍ KONCERT Leony Machálkové a její kapely
KLUBOVÁ SCÉNA
čtvrtek 13. prosince ve 20 hodin ve velkém sále MKS
Vánoční klubová scéna – 123 MINUT

KONCERTY V ARCIDĚKANSKÉM KOSTELE
pátek 21. prosince od 18 hodin
XV. CHODSKÝ VÁNOČNÍ KONCERT
Chodský soubor Mrákov

čtvrtek 27. prosince v 19.30 hodin
ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ JAKUBA JANA RYBY
Pěvecký sbor Čerchovan, Muzica Tusta a sólisté
Dirigent: Marek Vorlíček
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Se skokanem zeleným se poslední dobou občas setkávají majitelé zahrádek podél
Zubřiny. Téhle žabce, která bývala kdysi u nás daleko hojnější, se totiž daří nad
zahrádkami, v „divoké přírodě“ „cvičáku“ pod Vavřincem. Skokan prý umí předpovídat
počasí, a protože likviduje plže a jinou škodlivou havěť, kdo ho na zahradě má, ten si ho
chrání.

Počasí
141
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LEDEN
Počasí si s námi tentokrát zašprýmovalo hned první den roku. V pondělí
1. ledna ukazovaly venkovní teploměry v našem městě 11 °C. V pražské měřící
stanici v Klementinu naměřili meteorologové v pondělí odpoledne teplotu 12,5
stupně. Je to nejvíce v historii měření. Dosavadní rekord z roku 1921 byl
o desetinu stupně nižší.
Ve čtvrtek a v pátek 18. a 19. ledna zasáhl území naší republiky orkán,
který k nám přišel ze západní Evropy a dostal jméno Kyrill. Vítr začal ve čtvrtek
18. 1. už od rána, během dne postupně zesiloval z vichru na vichřici. Po druhé
hodině odpolední už prakticky nebylo možné vyjít ven. Větrná pohroma řádila
celé odpoledne, nejsilněji pak po desáté hodině večer. V noci jsme v našem
městě zaznamenali vichřici, která v nárazech dosahovala rychlosti kolem 125
km za hodinu. Na horách až 216 km/hod., což je podle Beaufortovy stupnice síly
větru orkán. Fičelo, i když u nás už ne tak silně, i celý pátek, sobotu a neděli 20.
– 21. ledna.
Vichřice strhla v našem městě několik střech, rozbíjela skleníky
v zahradách, v okolí města vyvrátila několik stromů. Značné škody zaznamenaly
ve svých porostech i domažlické městské lesy. Nejvíce vyvrácených a
poškozených stromů zaznamenaly na návětrných stranách. Celkem popadalo
městským lesům na 15 tisíc kubických metrů dřeva. Po celé zemi způsobil Kyrill
problémy v energetické síti a v dopravě.
Ve čtvrtek 18. ledna padl v Plzeňském kraji 27 let starý teplotní rekord
pro tento den. Dosud nejteplejší 18. leden byl v roce 1975, kdy meteorologové
naměřili v Domažlicích 10,4 stupně Celsia. Tuto hodnotu letos překonaly teploty
na několika místech regionu až o dva stupně. Asi nejtepleji bylo podle informací
meteorologů ve Staňkově, kde se teploměr vyšplhal na 12,6 stupňů. Na jiných
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místech republiky zaznamenali meteorologové teploty ještě vyšší, nejvyšší 14,9
°C na jižní Moravě.
Nejchladněji bylo v lednu v posledním týdnu měsíce, kdy jsme po tři dny
zaznamenali v našem městě denní teploty „jen“ kolem 4 °C. To už ale
průměrnou hodnotu lednových teplot ovlivnilo jen málo.
A tak po loňském nejteplejším podzimu tu máme další rekord: podle
meteorologů byl letošní leden nejteplejším lednem za posledních 46 let.

ÚNOR
Teplotně byl únor opět nad normálem, denní teploty u nás v Domažlicích
vystoupaly až na 8 stupňů, v noci klesaly na 1 °C až mírně pod nulu, ale ve
čtvrtek 22. února ráno bylo 6 stupňů. Od poloviny února jako by už bylo jaro začaly kvést krokusy, sněženky, petrklíče, všechno je narašené, venku ze země
jsou už i tulipány. První polovina února prakticky propršela, pršelo od 3. 2.
téměř neustále až do 17. 2. Povodí Berounky čistilo břehy Zubřiny, prořezávalo
stromy, zejména odstraňovalo nízké větve. Bojí se další povodně.
Od soboty 17. února byly krásné, slunečné dny, už opravdu jarní, jen
ráno občas mlhy, které se trhaly až tak kolem 11 hodiny. Místní zahrádkáře
vylákalo pěkné počasí k prvnímu předjarnímu úklidu zahrádek.
Ve středu 28. února celý den pršelo, večer nás postihla další vichřice,
tentokrát o něco slabší než Kyrill.
Český hydrometeorologický ústav uvedl, že všechny tři letošní zimní
měsíce, tedy prosinec, leden a únor, byly teplotně nadprůměrné. Teplé počasí by
podle meteorologů mělo pokračovat, teplotně nadprůměrný má být také
březen. V jeho první části, do 10. března, má být odpoledne 10 až 15 stupňů.
Britští meteorologové zveřejnili předpověď, podle které by se rok 2007 mohl
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stát, kvůli globálnímu oteplování a klimatickému fenoménu El Niňo ( El Ňiňo
vzniká v důsledku prudkých změn v proudění vzduchu a vody v oceánu),
rekordně nejteplejším rokem z několika posledních desetiletí. Uvidíme.
Podle statistik vedených od roku 1961 byl letošní únor od té doby
v pořadí pátým nejteplejším a dvanáctým nejvlhčím rokem. Pro březen je
průměrná teplota 5,5 stupně, pokud se ale budou teploty držet nad deseti
stupni a v noci nebudou padat příliš hluboko, bude zřejmě průměr v březnu
překonán
V únoru přiletěli první poslové jara, špačci a skřivani. Letos je jich prý,
podle ornitologů, více než vloni.

BŘEZEN
Zdá se, že meteorologům tentokrát předpověď pěkného počasí na
březen opravdu vyšla. Hned první březnové dny byly teplé, slunečné, v pondělí a
v úterý 5. a 6. března jsme v Domažlicích naměřili přes den 14 °C. Jarní počasí
trvalo až do konce dalšího týdne, v noci sice byly ještě mírné mrazíky (-1 °C), ale
přes den bylo teplo, až +18 °C, slunečno, jen občas mírně pod mrakem.
Krásným slunečným dnem bylo zejména pondělí 12. března, kdy jsme
v Domažlicích zažili počasí téměř z pozdního jara. Začaly rozkvétat botanické
tulipány, fialky, krokusy, zlatý déšť. Ve středu 14. března v 10 hodin večer se nad
Domažlicemi přehnala první jarní bouřka. Od 17. března přišlo ochlazení, pršelo,
foukal silný vítr, teploty kolem 3 až 5 °C. Ochlazení přineslo řadu problémů,
hlavně na silnicích. Nejhorší situace byla na Vysočině. Na 100. kilometru dálnice
D1 se ve směru na Prahu srazilo v několika hromadných nehodách ve sněhové
bouři více než sto aut. Nehody si vyžádaly na tři desítky zraněných lidí.
Zasahovaly vrtulníky, protože sanitky se na mnohá místa vůbec nemohly dostat.
Byla prý to jedna z nejhorších havárií v historii této dálnice. Provoz v obou
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jízdních směrech na Prahu i na Brno se podařilo obnovit až po zhruba jedenácti
hodinách.
V pátek 23. března ráno se i Domažlice probudily pod bílou přikrývkou.
V noci napadla trocha sněhu, ale přes den svítilo sluníčko, teplota vyšplhala až
na 12 °C, a tak sníh dlouho nevydržel. Konec března proběhl opět ve znamení
krásných teplých dní, ráno bylo sice na nule, ale denní teploty se šplhaly až
k 21 °C.

DUBEN
Pěkné počasí vydrželo ještě v prvních dvou dnech dubna, ráno bylo
kolem 5 °C, přes den 20-23 °C, oblačno. V pondělí 2. dubna opět padaly teplotní
rekordy, v Plzni-Bolevci se odpolední teplota vyšplhala na 24,9 °C. Padl tak 26
let starý rekord. Nemilé překvapení přišlo ve středu 4. dubna. Apríl si s námi
aprílově zašprýmoval, v noci byl mráz, ráno ukazovala rtuť teploměrů -5 °C,
foukal ledový vítr. Rozkvetlé květiny na zahrádkách pomrzly, nejen
choulostivější druhy, takže se zdá, že v noci byl mráz ještě větší. Přes den se ale
vyjasnilo a v poledne už teploměr ukazoval 16 °C. Až do konce týdne bylo pod
mrakem, v noci s deštěm, přes den občasné vyjasnění. Déšť přivítali hlavně
zemědělci, protože v některých krajích republiky je vody nedostatek, ostatně ani
u nás jí není zrovna moc. .A protože pravý apríl přináší opravdu značná
překvapení, v následujícím týdnu se jaro změnilo na „třeskuté léto“ a zejména
od středy 11. dubna do úterý 17. dubna padaly další teplotní rekordy. My
v Domažlicích jsme v těchto dnech naměřili 24 - 25 °C, v úterý 17. dubna přes
den dokonce 27 °C. Ještě v 18 hodin večer ukazoval teploměr 26 stupňů, aby
v následujícím dni (18. 4.) teplota poklesla o rovných 14 stupňů na 13 °C.
V dalších dnech bylo sice ráno na nule, někdy přízemní mrazíky, ale přes den
opět až 25 °C. Na tyhle teplotní skoky jsme si sice už zvykli v minulých létech, ale
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mnoha lidem, zejména starším, přinášejí zdravotní problémy. Poslední aprílový
týden byl slunečný, občas mírně podmračený, sem tam zapršelo. Nejvyšší
teplotu jsme v tomto týdnu naměřili v našem městě ve středu 25. dubna – 25 °C.
Srážkově byl duben podprůměrný, za celý měsíc na území Česka napršelo
v průměru jen 14 procent obvyklého měsíčního množství vody

KVĚTEN
Počasí v květnu můžeme rozdělit do dvou skupin – jarní a vysloveně
letní. Průměrné denní teploty se v tomto měsíci pohybovaly v rozmezí od 12 do
31 °C. Nejstudenějšími květnovými dny s denními teplotami od 12 do 16 °C byly
1. 5., 6. 5., 17. 5. a 30. – 31. 5. „Zmrzlíci“ (Pankrác, Servác, Bonifác a Žofie)
tentokrát nepřinesli ani ranní mrazíky, ani výrazněji chladné dny. Citelně se
ochladilo až dva dny po Žofii, na Anetu (17. 5.), kdy jsme naměřili přes den 13
°C. V pátek 11. května postihla území republiky opět vichřice. U nás začala ráno
a trvala do odpoledne, vítr v poryvech dosáhl síly až 72 km/hod., což podle
Beaufortovy stupnice síly větru odpovídá druhému stupni vichru, tak zvanému
„čerstvému vichru“. V noci začalo pršet, druhý den foukal ještě silný západní
vítr, ale intenzity předchozího dne nedosáhl. Teploty po oba dny byly ráno 9 a
přes den 18-19 °C. V předposledním květnovém týdnu jsme si užívali počasí
letního, teploty se vyšplhaly v noci na 15 °C a přes den až na 30 °C. V pátek a
sobotu 25. a 26. května obcházely Domažlice po celý den bouřkové mraky,
vzdáleně hřmělo, ale naštěstí bouřka se nám vyhnula. V posledních čtyřech
květnových dnech se citelně ochladilo, z 30 stupňů 27. května na 17 stupňů 28.
května a na 14 stupňů 30. května. Po celé dny drobně pršelo nebo bylo pod
mrakem, 29. května odpoledne přešla přes město slabá bouřka. Měli jsme
štěstí, protože v těchto dnech na území republiky řádily silné bouřky
doprovázené krupobitím. Nás minuly, jinde nadělaly citelné škody.
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ČERVEN
Červen byl pravým letním měsícem, teploty málokdy poklesly pod 21 °C,
nejnižší noční teploty byly 10 °C. Nejchladněji bylo 2. až 4. června, v neděli 3.
června jsme naměřili „jen“ 18 °C. Podle meteorologů byl červen mimořádně
teplým měsícem.

ČERVENEC
Pěkné léto pokračovalo i v červenci. Denní teploty pod 20 °C jsme
zaznamenali jen ve dvou dnech v měsíci – 10. července bylo přes den 15 °C, 31.
července 17 °C. V týdnu od soboty 14. 7. do soboty 21. 7. postihla republiku
vlna tropických veder, průměrné denní teploty se u nás pohybovaly kolem 30–
31 °C, noční teploty neklesly pod 18 stupňů. Domažlický potok Zubřina v těchto
dnech téměř vyschl, zaměstnanci povodí Berounky to kromě veder přičítali i
zvýšené spotřebě vody na zalévání zahrádek.

SRPEN
Také srpen byl poměrně teplý, od počátku měsíce bylo slunečno, denní
teploty se většinou pohybovaly kolem příjemných pětadvaceti stupňů. V sobotu
11. a v neděli 12. srpna jsme v Domažlicích zažili dva tropické dny, v neděli jsme
zaznamenali až 31 °C. Hned v pondělí 13. srpna se ale počasí prudce zhoršilo,
teplota klesla až na 19 °C, foukal silný vítr, pršelo. Stejné počasí bylo i
v následujících třech dnech, kdy silný severní vítr přinesl ještě větší ochlazení a
déšť.
V dalších dnech se pak opět oteplilo, koncem měsíce přišlo znovu citelné
ochlazení. Srpnové počasí bylo zdá se důkazem pro tvrzení některých
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meteorologů, že totiž oblast Domažlicka se výrazně vymyká počasí v ostatních
částech země a že už patří spíše k sousednímu Bavorsku. Při porovnání
průměrných denních teplot v srpnu, tak jak jsme je zaznamenali v Domažlicích,
třeba jen s blízkým Plzeňskem vidíme, že srpnové denní teploty byly v jiných
částech země ve srovnání s naším koutem Čech citelně vyšší.

ZÁŘÍ
Po třech nadprůměrně teplých měsících bylo září spíše chladnější,
alespoň v první polovině měsíce, kdy se denní teploty pohybovaly v rozmezí 13–
18 °C. Nejteplejšími dny v měsíci byly pátek 21. až pondělí 24. září, kdy se
teploty pohybovaly kolem 20 °C a mírně nad tuto hranici.

ŘÍJEN
Počátek října byl ještě dost teplý, denní teploty kolem 18 °C, ranní
8–9 °C, bylo polojasno. Po 4. říjnu poklesly denní teploty na 12 °C, ve druhém
říjnovém týdnu se pak pohybovaly přes den od 10 do 14 °C. Noční a ranní
teploty se začaly v tomto týdnu přibližovat k nule, od 2 do 4 °C. Předzvěstí
nástupu k chladnějšímu počasí byl i první ranní mrazík, -3 °C, který jsme
v Domažlicích zaznamenali 31. října. Nejteplejšími říjnovými dny byly tři dny od
pondělí 15. října do středy 17. října, kdy denní teploty vystoupily mírně nad 20
°C. Dál do konce měsíce pak byly už jen v rozmezí 5–12 stupňů.

LISTOPAD
Listopad

byl

podle

meteorologů

srážkově

průměrný,

teplotně

podprůměrný. V první dekádě měsíce jsme zaznamenávali ranní teploty na nule,
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denní až 7 °C. Ve druhé dekádě, od 10. do 20. listopadu bylo zataženo,
pošmourno, pršelo, do toho občas padal sníh, ten se ale dlouho neudržel, ranní
teploty na nule, denní 3 až 5 °C. Na závěr měsíce se občas vyjasnilo, ráno nula
stupňů nebo přízemní mrazíky, přes den do 6 °C. Po celý měsíc jsme
zaznamenávali občasné sněhové přeháňky. Dost často nás trápila inverze, která
ztěžuje život zejména lidem s dýchacími obtížemi.

PROSINEC
Prosinec začal silným větrem a deštěm, foukalo a pršelo zejména od 2.
do 4. prosince. Způsobil to příliv teplého vzduchu, který na naše území
postupoval od západu. V Zubřině stoupla hladina vody tak, že téměř naplnila
koryto, jinde v Čechách byly lokální povodně, také Radbuza vystoupila
v Horšovském Týně a ve Staňkově z břehů. Počasí za těch dešťů bylo poměrně
teplé, denní teploty se pohybovaly kolem 7–8 °C. Od 13. prosince teploty prudce
poklesly, do konce měsíce se pak držely kolem nuly, nebo pod bodem mrazu do 1 °C přes den, a do –

5 °C v noci. 15. 12. napadl sněhový poprašek a ten se pak držel až do
Vánoc. Letos nás nepostihla tak zvaná vánoční obleva, která byla v posledních
letech pravidlem. Mrazivé počasí přetrvávalo až do konce roku. V týdnu od 17.
do 23. prosince nás trápila inverze, která trvala ještě i o vánocích. Podle
meteorologů byl letošní prosinec srážkově normální, teplotně mírně
podprůměrný.

Je to zkrátka teď s tím počasím jako na houpačce – chvíli je tam, chvíli
onde. Prudké výkyvy, na které jsme si v posledních létech museli zvyknout, prý
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lidskému zdraví příliš nesvědčí. Jenomže poroučet větru a dešti, jak se kdysi
zpívávalo, budeme sotva kdy umět, a tak nám nejspíš nezbude nic jiného, než se
přizpůsobit jak se dá.

PŘÍRODA TO TAK VYMYSLELA,
ŽE KAŽDÝ NAKONEC NĚJAK DOSTANE,
CO SI ZASLOUŽÍ
ROBERT FULGHUM
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Představitelé města ve Furthu
Vodné a stočné opět zdražuje
Dětský karneval
Maturitní plesy
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Zvýšení jízdného městské dopravy
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Dvě přírodovědné přednášky
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Z Chodské rychty další herna
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Město dětem
Chodský pohár v chůzi
Sedmdesátiny Jana Prokopa Holého
Kočárky v Muzeu Chodska
Jiskra Domažlice v divizi
Desetileté jubileum ANS – STŘECHA
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Kulturní léto 2007
Sochařské sympozium
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