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Tento kronikářský zápis za rok 2010 je psán oboustranně na papíru
formátu A4. Má celkem 265 (slovy dvě stě šedesát pět) číslovaných
stran a 1 (slovy jednu) stranu nečíslovanou.
Obsah zápisu schválilo zasedání zastupitelstva města, konané dne
14. 12. 2011, č. usnesení 472, za a) schvaluje kronikářský zápis za
rok 2010.

Ing. Miroslav Mach

Mgr. Karel Štípek

starosta

1. místostarosta
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Místo úvodu

Nevybral jsem si místo
nezvolil jsem si ve vesmíru
městečko s věží
která trčí jako výhružný prst
Náhoda – řeknete
náhoda – řeknu
a kdo ví?
Ale což jsme si určili svět
svět v kterém platí zákony tíže a zemské přitažlivosti
svět v kterém rostou vlasy nehty tráva a orchideje
svět který je vždy o maličko méně
skutečný než ráj
a o stín určitější nežli nicota?
………………….
Ivan Slavík, básník a filozof, profesor domažlického gymnázia
v letech 1948-1952
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I. OBYVATELSTVO
MATRIČNÍ ZPRÁVA
V roce 2010 se v Domažlicích narodilo 709 dětí, z toho 340 chlapců a
369 děvčat. Proti roku předchozímu – 2009 – je to o 17 dětí méně.
Domažlickým občankám se narodilo 105 dětí, z toho 55 chlapců a 50
děvčat.
Snoubenci uzavřeli 93 sňatků, 11 církevních a 82 občanských. Sňatků
bylo v tomto roce o 10 více než v roce předchozím (v roce 2009 si řekli
snoubenci svoje ano 83 x). Mírně vzrostl podíl církevních sňatků.
V Domažlicích zemřelo 331 osob, z toho 160 mužů a 171 žen. Samo město Domažlice
se rozloučilo s 83 svými občany, s 38 muži a 45 ženami.

Nejčastější křestní jména dětí narozených v roce 2010
ženy:
muži:
Tereza
Jan
Anna
Lukáš
Kateřina
Jiří
Eliška
Matyáš
Karolína
Mezi dívčími jmény si udržují trvalou oblibu Tereza a Anna, na první
příčky žebříčku přibyly opět Kateřina a Eliška, Karolína klesla z prvního až na
páté místo.
U chlapeckých jmen je stálicí Jan, po několika létech opět získává na
oblibě Jiří.
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POHYB OBYVATELSTVA
K 31. 12. 2010 v Domažlicích trvale žilo
Z toho mužů
žen

10 534 občanů
5 015
5 519

Město oproti roku předchozímu zaznamenalo úbytek 29 občanů.
Počty občanů jednotlivých městských částí:
Týnské předměstí
Hořejší předměstí
Bezděkovské předměstí
Dolejší předměstí
Město (historická část)
Havlovice

4 259 občanů
2 698
2 086
604
729
158

Zatímco všechna předměstí zaznamenala mírný úbytek občanů, v historickém
jádru 57 občanů přibylo.
Počet občanů Domažlic za posledních pět let:
rok:
počet občanů
2006
10 689
2007
10 631
2008
10 619
2009
10 572
2010
10 534
Pokles počtu občanů města, byť mírný, se tedy nepodařilo zastavit ani v roce
2010. V roce 2000 měly Domažlice 11 021 občanů, pokles je tedy dlouhodobý.
Věkové složení občanů v roce 2010
Počet mužů a žen do 50 let věku
od 50 do 60 let věku
od 60 do 70 let
od 70 do 80 let
od 80 do 90 let
od 90 do 100 let
nad 100 let věku

6 378
1 582
1 320
816
398
40
0

8

Nejstaršímu domažlickému muži je 97 let
Nejstarší ženě je 99 let
Průměrný věk Domažličané je 40,93 let
Srovnání průměrného věku občanů města za posledních pět let:
Rok:
2006
39,62 let
2007
40,03 let
2008
40,60 let
2009
40,68 let
2010
40,93 let

Cizinci, žijící ve městě:
K 31. 12. 2010 bylo na území města hlášeno:
k trvalému pobytu
423 cizinců
z toho
249 mužů a
174 žen
Počty cizinců, hlášených ve městě k trvalému i přechodnému pobytu, se ale
měsíc od měsíce mění. K tomu je ještě nutné počítat s tím, že se ve městě
pohybuje patrně několik desítek cizinců i občanů ČR, kteří k pobytu hlášeni
vůbec nejsou.
S cizinci měly Domažlice k 31. 12. 2010

10 957 obyvatel

(Vysvětlení ke statistice: občan = pouze osoba se státním občanstvím ČR,
obyvatel = každý, kdo žije na daném území, bez ohledu na státní občanství)
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Údaje Českého statistického úřadu pro obec Domažlice k 31. 12.
2010
(Vysvětlení: poslední číslo, za lomítkem, znamená odkaz k číslu v poznámce, uvedené po konci
tabulky; některé údaje v tabulce neodpovídají skutečnosti, přes upozornění už v roce 2008 je
ČSÚ dosud neopravil, např. skutečný počet sakrálních staveb ve městě je 5 ne 2)
Vybrané statistické údaje za obec
Kód obce
Druhy pozemků

Hospodářská
činnost

Kultura

Kód:MOS ZV01
Území:Obec Domaţlice

Celková výměra pozemku (ha)
Orná půda (ha)
Chmelnice (ha)
Vinice (ha)
Zahrady (ha)
Ovocné sady (ha)
Trvalé trávní porosty (ha)
Zemědělská půda (ha)
Lesní půda (ha)
Vodní plochy (ha)
Zastavěné plochy (ha)
Ostatní plochy (ha)
Počet podnikatelských subjektů celkem
podle
Zemědělství, lesnictví, rybolov
převaţující Průmysl
činnosti
Stavebnictví
Doprava a spoje
Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a
spotřebního zboţí a pohostinství
Ostatní obchodní sluţby
Veřejná správa, obrana, povinné sociální
pojištění
Školství a zdravotnictví
Ostatní veřejné, sociální a osobní sluţby
podle
Státní organizace
právní
Akciové společnosti
formy
Obchodní společnosti
Druţstevní organizace
Peněţní organizace - počet subjektů
Ţivnostníci
Samostatně hospodařící rolníci
Svobodná povolání
Zemědělští podnikatelé
Ostatní právní formy
Veřejná knihovna vč. poboček
Stálá kina
Multikino
Divadlo
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)
Kulturní zařízení ostatní
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553 425
2 462/2
1 090/2
-/2
-/2
95/2
29/2
374/2
1 589/2
295/2
30/2
109/2
438/2
3 010/2
38/3
350/3
229/3
106/3
1 153/3
514/3
6/3
107/3
425/3
20/3
11/2
306/3
13/3
-/3
1 924/2
-/3
163/2
13/3
507/3
2/4
1/4
.
.
2/4
2/4
1/4

Lázně
Obecná
charakteristika

Obyvatelstvo

Školství1

Středisko pro volný čas dětí a mládeţe
Zoologická zahrada
Sakrální stavba
Hřbitov
Krematorium
Smuteční síň
Lázeňské léčebny
Katastrální plocha (ha)
Počet katastrů
Počet územně technických jednotek
Počet částí obce
Ţivě narození celkem
muţi
ţeny
Zemřelí celkem
muţi
ţeny
Přirozený přírůstek celkem
muţi
ţeny
Přistěhovalí celkem
muţi
ţeny
Vystěhovalí celkem
muţi
ţeny
Saldo migrace celkem
muţi
ţeny
Přírůstek/úbytek celkem
muţi
ţeny
Počet bydlících obyvatel k 31.12.
muţi
ţeny
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem
muţi
ţeny
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem
muţi
ţeny
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem
muţi
ţeny
Mateřská škola
Základní škola - niţší stupeň (1 - 5. ročník)
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)
Střední odborné učiliště
Gymnázium
Střední odborná škola (vč. zdravotnické)
Škola speciální
Základní umělecká škola
Vysoká škola-počet
Jazyková škola
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1/4
.
2/4
3/4
.
1/4
-/2
2 462/2
2/2
2/2
6/2
136/5
66/5
70/5
118/5
51/5
67/5
18/5
15/5
3/5
286/5
133/5
153/5
304/5
146/5
158/5
-18/5
-13/5
-5/5
-/5
2/5
-2/5
10 957/2
5 264/2
5 693/2
1 462/2
744//2
718/2
7 731/2
3 835/2
3 896/2
1 764/2
685/2
1 079/2
1
.
2
1
1
1
1
1
.
.

Sociální oblast

Sport

Zdravotnictví

Vyšší odborná škola
Ústavy sociální péče pro dospělé
Ústavy sociální péče pro mládeţ
Domy s pečovatelskou sluţbou
Domovy důchodců
Domov-penzion pro důchodce
Úřad práce - počet úřadoven
Domy pro přechodný pobyt s pečovatelskou sluţbou a
zařízení obdobného charakteru
Koupaliště a bazény
- z toho kryté bazény
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)
Tělocvičny (vč. školních)
Stadiony otevřené
Stadiony kryté
Zimní stadiony kryté i otevřené
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo
správcem)
Sdruţená ambulantní zařízení
Detašované pracoviště sdruţeného ambulantního zařízení
Ambulantní zařízení
Detašované pracoviště ambulantního zařízení
Nemocnice
Detašované pracoviště nemocnice
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě
nemocných)
Léčebna pro dlouhodobě nemocné
Ostatní lůţková zařízení
Detašované pracoviště ostatního lůţkového zařízení
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického
lékaře pro dospělé
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického
lékaře pro děti a dorost
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického
lékaře - stomatologa
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického
lékaře - gynekologa
Samostatná ordinace lékaře specialisty
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře
specialisty
Ostatní samostatná zařízení
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení
Zařízení lékárenské péče
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče
Jesle
Další dětská zařízení
Středisko záchranné sluţby a rychlá zdravotnická pomoc
Detašované pracoviště střediska záchranné sluţby a rychlé
zdravotnické pomoci
Okresní zdravotní ústav
Transfusní stanice
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1
.
.
2/2
1/4
2/4
1/4
.
4/4
2/4
5/4
5/4
1/4
.
.
10/4
-/2
-/2
1/2
-/2
1/2
-/2
-/2
-/2
1/2
-/2
8/2
1/2
4/2
-/2
11/2
1/2
2/2
1/2
22/2
5/2
15/2
2/2
6/2
1/2
1/2
-/2
-/2
1/2
-/2
-/2

Poznámky
1 školní rok 2005/2006
2 období: 31.12.2010
3 období: 31.12.2009
4 období: 31.12.2006
5 období: rok 2010

© Český statistický úřad

Církve a náboženská sdružení ve městě
Římskokatolická farnost Domažlice
Farář P. Miroslaw Gierga
(Veškeré údaje tohoto zápisu jsou převzaty z jednotlivých článků Farních listů I-VIII/2010,
vydávaných Římskokatolickou farností Domažlice a z webových stránek farnosti.)

Tříkrálová sbírka 2010

Hlavním cílem působení domažlické římskokatolické farnosti je
podpora a rozvoj duchovního života farníků. Mimo pravidelné bohoslužby se
věřící scházejí k řadě aktivit na domažlické faře.

Probíhá zde výuka

náboženství dětí i studentů, příprava na biřmování, na přijetí svátosti
manželství, biblické hodiny, každý týden se zde schází modlitební společenství,
kolem 10 lidí, mladých i starších, ke společným modlitbám. Farnost slaví
každoročně několik poutí, v Domažlicích to letos byly poutní mše ke cti sv. Jana
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v sobotu 15. května před kostelíkem sv. Jana, poutní mše u baldovské kapličky
v sobotu 29. května, poutní mše u kaple sv. Anny (bývalé Kloboučnické) po
cestě na Vavřinec

v pondělí 26. července v podvečer (v 17 hodin) a

samozřejmě slavná Vavřinecká pouť, kde v sobotu celebroval mši svatou před
kostelem sv. Vavřince na Vavřinečku Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, ThD. a
v neděli P. Didak Robert Kučka OFM z františkánské farnosti v Plzni. Stále
oblíbené jsou výstavy fotografií, promítání fotografií a cestopisné besedy ve
farním sklípku. Letos zde vystavovali svoje fotografie mimo jiné P. Miroslaw
Gierga, Ladislav Lešický, Jaromír Tippel představil svoje fotografie z loňského
setkání farníků se Svatým otcem ve Staré Boleslavi. Domažličtí farníci se
zúčastnili Týdne modliteb za jednotu křesťanů, od 18. do 25. ledna (společná
ekumenická bohoslužba se letos konala v úterý 19. ledna od 18.30 hodin
v klášterním kostele), každoroční poutní slavnosti v Neukirchen bei H. Blut,
farnost uskutečnila poutní zájezd do Lince a Pöstlinbergu. Největší sportovní
událostí farnosti byl Biskup cup, fotbalový turnaj o pohár plzeňského biskupa.
7. února se na domažlické faře konal Maškarní karneval, určený především
nejmenším farníkům a jejich rodičům.
V domažlických kostelích se i letos uskutečnilo několik koncertů vážné
a církevní hudby (viz kalendárium).

Farní CHARITA
CHARITNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ VEŘEJNOSTI
Jedná se o nízkoprahové kontaktní centrum, kde je poskytováno
základní a částečně odborné sociální poradenství i přímá sociální práce.
Základními kritérii poskytovaných služeb jsou: anonymita, dostupnost pro
všechny bez ohledu na rasu, náboženské vyznání atd., nezávislost, nestrannost,
bezplatnost.
Poskytované služby:
1. Sociálně právní poradenství
- aktuální informace o nárocích, službách a možnostech vyplývajících ze
systému sociálního zabezpečení občana a ze systému zabezpečujícího
zaměstnanost
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2. Poskytování doprovodu na úřady a instituce, pomoc s písemnostmi
3. Zastupování klientů na základě plné moci
4. Pomoc při dojednávání splátkových kalendářů
5. Spolupráce se sociálním kurátorem a Probační a mediační službou ČR
( Akreditován program Denní centrum u Ministerstva spravedlnosti)
- pomoc při hledání bydlení a práce u propuštěných z trestu odnětí svobody
- nabídka volnočasových aktivit a životních způsobů, které nevedou ke
konfliktu se společností
6. Zprostředkování konzultací s odborníky
- právníci, lékaři, psychiatři, psychologové
7. Poskytování informací o odborných pracovištích a zařízeních,
zprostředkování těchto služeb
- rehabilitace, ústavní péče, realitní (odlehčovací) péče, chráněné dílny a
bydlení
8. Poskytování materiální nebo finanční pomoci v odůvodněných případech
- jedná se o situace, kdy vzniká určitá časová prodleva např. mezi přiznáním a
výplatou dávek sociální potřebnosti a byly vyčerpány možnosti širší rodiny
9. Pomoc při vyhledávání vhodných zaměstnavatelů, doprovod na pracoviště a
pomoc s uzavřením pracovní smlouvy, pomoc s řešením případných problémů
ze strany zaměstnavatele i klienta
10. Krizová non-stop telefonická linka – 731433020,731433019
11. Kontaktní krizová pomoc dle dohody
13. Následná péče, konzultace
- zejména stabilizované uživatele s psychiatrickou dg. je potřeba doprovázet a
sledovat po propuštění z léčby, protože často bývají ohroženi sociálním
vyloučením, okolí s nimi neumí adekvátně komunikovat
14. Pomoc handicapovaným a jejich rodinám
Projekt volnočasové kluby pro handicapované a pro dospělé, kteří se cítí
osamělí:
Obsahem volnočasového klubu pro mentálně postižené jsou skupinové
činnosti z oblasti výtvarné výchovy, hudební, pohybové a dramatické výchovy a
práce s přírodním materiálem.
Výsledky činnosti klubu jsou prezentovány na příležitostných výstavách.
Obsahem volnočasového klubu pro dospělé jsou tematická setkávání –
kluby. Kluby mají uspokojovat zejména společenské a kulturní potřeby klientů.
Témata jsou tvořena ve spolupráci s klienty, týkají se životních cílů, plánů,
možností seberealizace, dále se jedná o návštěvy kina, divadla, plesů atd.
Součástí programů je i společenská příprava na tyto akce.
Kromě skupinových činností nabízíme možnost individuální práce
s klienty. U mentálně postižených je to zejména podpora v soběstačnosti a
orientaci v širší společnosti (nákupy, doprava…), trénink paměti, u lidí
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s psychickým handicapem je zájem o práci s počítačem, artefiletiku a
zpěv. Kluby fungují i během prázdnin, kdy jsou realizovány celodenní výlety,
pobyty v přírodě, návštěvy kulturních akcí a památek. Kluby organizačně
zajišťují dvě pracovnice s odborným vzděláním- speciální pedagogika a
pastoračně sociální práce. Kapacita každého volnočasového klubu je 15-20
klientů.
(převzato ze stránek Charity, neupravováno)

JEDNOTA ORLA
Náčelnice Marie Maňasová
Jednota Orla pořádá každoročně řadu vlastních akcí pro dospělé i pro
děti a mimo to spolupracuje i při akcích, pořádaných římskokatolickou farností
a místní organizací lidové strany. Pro děti připravila Jednota 7. února
v prostorách farního úřadu dětský maškarní ples, při kterém její členové sehráli
malým návštěvníkům i loutkové divadlo. V dubnu si děti vyzkoušely
horolezeckou stěnu, v červnu se vydaly na společný výlet na Vavřineček. Od
listopadu probíhá společné cvičení rodičů s dětmi.
Celkem bohatý byl letos i program Orla pro dospělé. Jako každoročně
jej zahájila oslava Svátku matek (14. května). Orlové se podíleli na organizaci
fotbalového turnaje Biskup cup, organizovali cyklistické výlety po Chodsku,
v říjnu připravili už 16. ročník turistického pochodu „Kozinovo krajem“.
V prosinci se členové domažlické jednoty zúčastnili volejbalového turnaje
v Plzni. K účasti na společných akcích patří ještě Vavřinecká pouť, kde drží
čestnou stráž i praporečník jednoty s jejím praporem a květnové a říjnové
kladení květin k památníkům obětí válek a ke vzniku samostatného státu.
Letos také Orlové vzpomínali 20. výročí obnovení činnosti Orla (po 42
letech jeho zákazu).
(podle podkladů pí Maňasové)
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Farní sbor Českobratrské církve evangelické (ČCE)
Farář Mgr. Petr Grendel, kurátorka Milena Wolfová
Práci sboru Českobratrské církve evangelické řídil farář Mgr. Petr
Grendel a sedmičlenné staršovstvo. K 31. 12. 2010 evidoval sbor 186 členů.
Členové sboru se scházeli vždy v neděli v 9 hodin dopoledne ke
sborovému shromáždění, děti měly v tuto dobu nedělní školu. Každou čtvrtou
neděli v měsíci se konaly rodinné bohoslužby, společné pro dospělé i děti.
Pozváním k bohoslužbám je hlas zvonu, který zní vždy před nedělním
shromážděním z věže sborového domu.
Jednou týdně, kromě prázdninových měsíců, se členové sboru scházeli
ke studiu bible při dvou biblických hodinách, jedné pro střední a druhé pro
starší generaci. Ve sborovém domě je k disposici sborová knihovna, převážně
s odbornou teologickou literaturou. I letos vzpomněli evangelíci výročí upálení
Mistra Jana Husa (6. července) vzpomínkovým shromážděním u Husova
kamene v Radonicích.
Sbor už několik let udržuje partnerské vztahy s evangelickými sbory
v Praze-Libni, v Šumperku a ve Furth im Wald. V letošním roce navštívili jeho
členové Šumperk i Libeň. Vztahy s Furthem jsou vzhledem k blízkosti obou
měst četnější, tři členky domažlického sboru zpívají ve Furthu v pěveckém
sboru tamní evangelické církve.
Smutnou událostí tohoto roku bylo úmrtí domažlického faráře z let
1950–1960 Jiřího Vebera, který odešel ke svému Pánovi 29. září. Přes to, že už
půl století žil a pracoval v Šumperku, udržoval s domažlickým sborem, zejména
se členy a členkami „své“ bývalé domažlické mládeže, pravidelný kontakt a
zůstal pro ně duchovním rádcem i autoritou.
Domažlický evangelický sbor pořádal ve svém novém sborovém domě
také společenské akce pro širší veřejnost. Letos se zde uskutečnily tři koncerty
a dvě výstavy. Koncert pěveckého sboru Čerchovan, konaný 27. března, nejen
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naplnil, ale doslova „přeplnil“ prostory modlitebny a galerie. Sešlo se na něm
na 200 posluchačů. 18. dubna vystoupil ve sborovém domě s přednesem
žalmů komorní pěvecký sbor z Plzně „De Profundis“. Příznivcům folkrocku pak
byl určen koncert folkrockové skupiny OBOROH.
9. ledna měla v prostorách modlitebny vernisáž výstava fotografií
pražského fotografa a domažlického rodáka Zdeňka Mikšíka.

Zdeněk Mikšík (vlevo) na vernisáži
Zdeněk Mikšík se narodil v Domažlicích, odkud pochází jeho matka, ale hned po
narození se s rodiči odstěhoval do Prahy. Vystudoval střední školu a po vojně nastoupil do
České televize, kde pracuje dodnes. Při zaměstnání vystudoval Pražskou fotografickou školu.
Asi od roku 2003 se věnuje fotografování pomocí dírkové komory. Ve stejném roce měl první
samostatnou výstavu s názvem Paprsek světla. Pak následovalo několik výstav fotografií
pořízených dírkovou komorou. Fotografii dírkovou komorou bere prý jako uklidnění v dnešní
uspěchané době. Když je čas a chuť, vyráží s camerou na toulky českou krajinou a bez nějakého
řádu jde, kam ho nohy zavedou. Při tom podle vlastních slov fotografuje a užívá si klidu.

Druhou fotografickou výstavou, kterou sbor v tomto roce uspořádal,
byla výstava fotografií Pavla Flátka.
Během roku probíhal ve sborovém domě, vždy druhé pondělí v měsíci,
filosofický seminář PhDr. Zdeňka Vyšohlída.

Křesťanský sbor Domažlice
Rada vedení: Pavel Faul, Rudolf Prokš, Milan Černý
Křesťanský sbor sídlí v Žižkově ulici č. 16. Má 20 dospělých členů, z toho
8 domažlických. Sbor je spojením fyzických osob, které vyznávají křesťanskou
víru podle bible a usilují o její šíření osvětovou, vzdělávací a charitativní
činností. Dalšími cíli sboru jsou
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 příprava křesťanských pracovníků pro křesťanskou službu,
 podle možností poskytování pomoci občanům, kteří se nacházejí
v nouzi (nemocným, sociálně slabým, drogově závislým, alkoholikům a
podobně),
 vyvíjení humanitárních aktivit ke zmírnění utrpení obyvatel z oblastí
zasažených ekonomickými problémy, přírodními katastrofami a
válkami.
V roce 2010 se sbor setkával na svých pravidelných nedělních
shromážděních. V rámci těchto shromáždění má také program pro děti –
nedělky. Jednou týdně pořádal shromáždění nad biblí, kde přítomní společně
diskutovali o přečteném textu z bible.

Pro děti uspořádal sbor kromě

pravidelných nedělek také maškarní ples, stopovačku a dětské vánoční
shromáždění. Jednou týdně se konal pro mládež EXIT klub 316, kde se
promítaly pořady EXIT 316, které v uplynulých letech vysílala Česká televize, a
poté se o těchto pořadech diskutovalo. Jednou za tři měsíce se sbor účastní tak
zvaných Celošumavských shromáždění, což jsou společné bohoslužby různých
církví, které působí v oblasti Šumavy a Pošumaví.
V lednu 2010 se členové sboru zúčastnili společně s dalšími církvemi,
které působí v našem městě, ekumenické bohoslužby v klášterním kostele.
V březnu a v červenci pořádal sbor dva sborové víkendy, v červenci pak výlet
do Ochranova v Sasku, kde byla roku 1727 obnovena Jednota bratrská.
V srpnu pořádal křesťanský sbor seminář pro mládež Evangelické církve
metodistické v rekreačním středisku této církve u Bechyně a také prezentoval
svoji práci na Ukrajině na Teen Campu křesťanské mládeže u Vimperka.
Kromě výše zmíněných akcí měl sbor hudební vystoupení, vyučování či
prezentaci své práce na Ukrajině ve sborech různých církví v Horažďovicích,
Horšovském Týně, v Klatovech, Přešticích, Teplicích a v Ostravě.
Od prosince 1994 vyvíjí sbor humanitární pomoc na Ukrajině. Členové
sboru jezdí do této země minimálně dvakrát ročně. Působí na Zakarpatské
Ukrajině (bývalá Podkarpatská Rus, která patřila do roku 1938 k území
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tehdejšího Československa). Pracují ve vesnicích Cholmovec, Černotisovo a
Sasovo. Tyto vesnice leží ve Vinogradovském okrese, v jižním cípu Zakarpatska,
na trojmezí nedaleko rumunsko-maďarských hranic. Sbor zde spolupracuje
s místními evangelickými sbory a snaží se pomáhat jak materiálně, tak
duchovně. S pomocí Nadačního fondu Křesťanské misijní společnosti v Praze
shromažďuje prostředky na podporu sociálně slabých lidí v těchto vesnicích, a
zvláště na podporu rodiny po zemřelém kazateli Michalu Zeldim. V roce 2010
byli členové sboru na Zakarpatské Ukrajině v dubnu a v říjnu.
(Pro kroniku za Křesťanský sbor Domažlice zpracoval Pavel Faul)
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II. MĚSTSKÁ SPRÁVA
Zasedání zastupitelstva města
Úvodní část každého zastupitelstva je vždy věnována povinným procedurálním
bodům, kterými jsou: ustanovení mandátové komise, zpráva mandátové
komise, schválení programu jednání, volba návrhové komise a volba
ověřovatelů zápisu. Vlastní jednání zastupitelstva pak zahajují, rovněž
pravidelně při každém zastupitelstvu, zpráva kontrolního výboru o plnění
usnesení zastupitelstva města (ZM), zpráva zástupce rady města o činnosti
rady města (RM) a zápisy z jednání výborů. Dále se zastupitelstvo zabývá
převážně ekonomickými otázkami a majetkoprávními věcmi – pozemkovou
držbou, nemovitostmi, rozpočtovými opatřeními, dotacemi a podobně.
V závěru zastupitelstva v bodě „Různé“ je pak dána možnost zastupitelům i
občanům města vznášet dotazy, připomínky a přání k činnosti městské správy.
Ke každému bodu vlastního jednání probíhá vždy presentace na připraveném
plátně a předkladatel návrhu bod ve stručnosti objasní.

Úplné zápisy ze zasedání jednotlivých zastupitelstev, včetně
usnesení, jsou přílohou tohoto kronikářského zápisu, jsou uloženy
spolu s kronikou. Badatelé v nich mohou najít přesný sled
programu zastupitelstev a podrobnosti o jednotlivých
projednávaných bodech.
39. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 27. ledna, 16:00 hodin, malý sál městského kulturního střediska
Přítomno 16 členů zastupitelstva.
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Vybráno z jednání:
- zastupitelstvo zvolilo na návrh Sdružení pro město Domažlice členem
kontrolního výboru pana Romana Kalouse, bytem Maškova 318
- zastupitelstvo zvolilo přísedícími okresního soudu:
Ing. Františka Kroce, bytem 17. listopadu 240
Jana Nováka, bytem Benešova 12
Annu Černou, bytem Havlíčkova 27
Václava Beštu, bytem Máchova 141
Vlastimila Sladkého, bytem Havlovice 19

40. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 24. února, 16:00 hodin, malý sál městského kulturního střediska
Přítomno 18 členů zastupitelstva.
Vybráno z jednání:
- zastupitelstvo schválilo rozpočet města na rok 2010 jako vyrovnaný
- zastupitelstvo schválilo udělení pamětní medaile města zakládajícím
členům Konrádyho dudácké muziky za dlouhodobou propagaci
chodského folkloru:
Antonínu Konrádymu, bytem Tovární 54
Vladimíru Baierovi, bytem Dvořákova 455
Františkovi Pikhartovi, bytem Palackého 132
Zdeňkovi Bláhovi, bytem Horní Bříza
Stanislavu Tomalovi in memoriam

41. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 24. března, 16:00 hodin, malý sál městského kulturního střediska
Přítomno 18 členů zastupitelstva.
Vybráno z jednání:
- zastupitelstvo schválilo granty pro rok 2010 – seznam grantů uveden
v tomto zápise v části Kalendárium, prosinec
42. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 21. dubna, 16:00 hodin, malý sál městského kulturního střediska
Přítomno 15 členů zastupitelstva.
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Vybráno z jednání:
- zastupitelstvo schválilo přidělení finančního příspěvku z Programu
regenerace městských památkových rezervací a zón Josefu
Kitzbergerovi na obnovu měšťanského domu čp. 43, Náměstí Míru, Věře,
Josefu a Miroslavu Prettlovým na opravu měšťanského domu čp. 83,
Hradská ul. a Římskokatolické farnosti Domažlice na opravu kostela
Narození Panny Marie
- zastupitelstvo zřídilo Fond investic a Fond rezerv a schválilo jejich
statuty

43. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 26. května, 16:00 hodin, malý sál městského kulturního střediska
Přítomno 16 členů zastupitelstva.

44. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 30. června, 16:00 hodin, malý sál městského kulturního střediska
Přítomno 19 členů zastupitelstva.
Úvodem jednání složil slib člena zastupitelstva nový zastupitel pan Antonín
Jahn, 1. náhradník na kandidátce ODS. Nahradil dosavadního zastupitele ODS
pana Josefa Urbana, který z osobních důvodů složil mandát.
Vybráno z jednání:
- zastupitelstvo projednalo granty na reprezentaci města – viz část
Kalendárium, prosinec 2010 tohoto zápisu
- zastupitelstvo schválilo Závěrečný účet města Domažlice včetně zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2009 a souhlasilo
s celoročním hospodařením bez výhrad
- zastupitelstvo schválilo převedení hospodářského výsledku
z hospodářské činnosti města za rok 2009 ve výši 3 746 007,- Kč a daně
z příjmů ve výši 936 400,- Kč do rozpočtu města
- zastupitelstvo stanovilo pro volební období 2010 – 2014 počet členů
zastupitelstva města na 21 zastupitelů
45. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 18. srpna, 16:00 hodin, malý sál městského kulturního střediska
Přítomno 16 členů zastupitelstva.

46. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 15. září, 16:00 hodin, malý sál městského kulturního střediska
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Přítomno 19 členů zastupitelstva.

47. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 13. října, 16:00 hodin, malý sál městského kulturního střediska
Přítomno 20 členů zastupitelstva.
Poslední jednání zastupitelstva města v tomto volebním období.
Vybráno z jednání:
- zastupitelstvo schválilo kronikářský zápis za rok 2009

USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
čtvrtek 16. listopadu, 16:00 hodin, velký sál městského kulturního střediska
Přítomno 21 nově zvolených členů zastupitelstva.
Jednání ustavujícího zastupitelstva se setkalo s nebývalým zájmem
domažlické veřejnosti.

Velký sál městského kulturního střediska zaplnili

občané do posledního místa, někteří stáli i v předsálí. Jednání zahájil dosavadní
starosta města Ing. Miroslav Mach. Po uvítání přítomných zastupitelů i občanů
přistoupil k úvodnímu bodu jednání – ke složení slibu zastupitele. Nejprve
přečetl text slibu a poté zastupitelé jednotlivě slib složili.
Text slibu: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a
svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho
občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“
Prvním bodem programu bylo určení ověřovatelů zápisu, poté
ustanovení mandátové a volební komise. Následovala zpráva mandátové a
volební komise a po ní schválení programu jednání, volba návrhové komise a
stanovení způsobu volby starosty, jeho zástupců a rady. Až po tento bod
probíhalo vše bez problému. Jednomyslně přijali zastupitelé i návrh
JUDr. Zdeňka Nováka, aby volba probíhala veřejně, i když se spekulovalo o
tom, že někteří zastupitelé by raději volbu tajnou.
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Problém nastal v okamžiku volby starosty. JUDr. Zdeněk Novák ze
Sdružení pro město Domažlice navrhl za starostu Ing. Miroslava Macha.
Poměrem hlasů 8:8:5 zastupitelé tento návrh neschválili.
Ing. Vítězslav Brody, ČSSD, navrhl na funkci starosty poslance
Parlamentu ČR pana Jana Látku. Ani tento návrh neprošel poměrem hlasů
10:8:3. Po tomto výsledku volby starosty nastal v sále rozruch, lidé hlučeli,
někteří se zvedali a odcházeli. Bylo jasné, že další jednání je bezpředmětné. To
se ukázalo hned v následujícím bodě 9) Stanovení funkcí a počtu uvolněných
členů zastupitelstva. Ani tento bod neprošel, zastupitelé vlastně odmítli
hlasovat. Za této situace starosta Ing. Mach ukončil zasedání s tím, že nikdo
nebyl zvolen a ze zákona proto ve funkcích starosty, místostarostů a radních
zůstávají dosavadní členové. V 16.30 hodin jednání ustavujícího zastupitelstva
skončilo.

2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 8. prosince, 19:00 hodin, velký sál městského kulturního střediska
Přítomno 21 členů zastupitelstva.
I toto zastupitelstvo se setkalo s velkým zájmem místní veřejnosti, i
když účast byla o něco slabší než na zasedání ustavujícím. Tím více se o něm
spekulovalo všude ve městě i na stránkách regionálního tisku.
Po schválení úvodních bodů došlo na bod, který asi přítomné zajímal
nejvíce, na volbu starosty města. Na začátku tohoto bodu vystoupil pan Jan
Látka, který oznámil, že z důvodu zjednodušení povolební situace odstupuje
z nominace na starostu města i z případné nominace do rady města. Po něm
vystoupil JUDr. Zdeněk Novák, který přítomným sdělil, že Sdružení pro město
Domažlice, ČSSD a Sdružení nezávislých kandidátů uzavřely koaliční dohodu
o povolební spolupráci. Sdělení JUDr. Nováka, ač proneseno korektní
právnickou formou, vyvolalo u některých přítomných takovou nevoli, že už
během jeho slov opouštěli sál. JUDr. Novák pak navrhl za starostu města
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dosavadního starostu Ing. Macha. Návrh byl přijat poměrem hlasů 15:0:6 (proti
hlasovali zastupitelé ODS a KSČM).
Zastupitelstvo pak poměrem hlasů 16:0:5 stanovilo počet uvolněných
členů zastupitelstva na dva a určilo jako uvolněné funkce funkci starosty a
I. místostarosty, v obou případech poměrem hlasů 19:0:2. Na návrh JUDr.
Nováka zvolilo uvolněným místostarostou Mgr. Karla Štípka ze Sdružení pro
město Domažlice (poměr hlasů 15:0:6), neuvolněným místostarostou Ing.
Vítězslava Brodyho (poměr hlasů 15:2:4). Dále stanovilo, že rada města bude
sedmičlenná a zvolilo za její členy (opět na návrh JUDr. Nováka za celou koalici)
Ing. Jitku Heřmanovou a Jaroslava Bauera, oba za ČSSD, Josefa Kříže za
Sdružení nezávislých kandidátů (všechny poměrem hlasů 15:0:6) a JUDr.
Zdeňka Nováka za Sdružení pro město Domažlice (14:0:7). Tím skončila první
část zasedání, na zastupitele pak už dál čekala pracovní část, která obnášela
dalších 26 bodů.
Vybráno z jednání:
- zastupitelstvo vydalo:
Obecně závaznou vyhlášku č.7/2010 o místním poplatku za zvláštní
užívání veřejného prostranství
Obecně závaznou vyhlášku č 3/2010 o místním poplatku za
provozovaný VHP nebo jiné technické zařízení povolené ministerstvem
financí
Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2010 o místním poplatku z ubytovací
kapacity
Obecně závaznou vyhlášku č. /2010 o místním poplatku ze psů
Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2010o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů
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III. HOSPODAŘENÍ MĚSTA
Kompletní závěrečný účet Města Domažlice za rok 2010 (tabulky, grafy) je
přílohou této kroniky a je uložen společně s protokoly ze zasedání
zastupitelstva města.

Komentář k Závěrečnému účtu Města Domažlice za rok 2010
Závěrečný účet obsahuje údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2010,
údaje o hospodaření města a jeho zřízených organizací. Součástí závěrečného
účtu jsou údaje o celkových aktivech a pasivech, přehled o finančním
vypořádání dotací se státním rozpočtem, rozpočtem kraje, přehled
o poskytnutých příspěvcích a darech z rozpočtu města v roce 2010 a výsledek
přezkoumání hospodaření města za rok 2010, provedené auditorskou firmou
HZ Plzeň s.r.o.

1. Plnění rozpočtu Města Domažlice k 31. 12. 2010
Rozpočet města Domažlice na rok 2010 byl schválen zastupitelstvem města
Domažlice dne 24. 2. 2010 jako vyrovnaný s celkovými příjmy a výdaji ve výši
710.705.780,-Kč. Změnami rozpočtu v průběhu roku, na základě rozpočtových
opatření, schvalovaných radou města a zastupitelstvem města, byl schválený
rozpočet upravován. Skutečné příjmy za rok 2010 dosáhly výše 459.011.700,Kč, což představuje 59,48 % upraveného rozpočtu. Skutečné výdaje za rok
2010 dosáhly výše 528.771.410,- Kč. Saldo příjmů a výdajů za rok 2010 je ve
výši -69.759.640,- Kč. Financování za rok 2010 je ve výši 69.759.640,- Kč. Ve
financování je zahrnuto přijetí a splácení úvěru na výstavbu Domova pro
seniory ve výši 45 mil. Kč, přijetí úvěru na výstavbu kanalizace v Havlovicích ve
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výši 15.358.000,- Kč, přijetí kontokorentního úvěru ve výši 25 mil. Kč a změna
stavu prostředků (pokles) na účtech města ve výši 51.650.909,- Kč.
Saldo příjmů a výdajů je výsledkem bankovního plnění rozpočtu z pohledu
finančních toků za příslušné účetní období. Při rozboru salda hospodaření je
třeba vycházet z toho, že v rozpočtové skladbě úvěr nezvyšuje příjmy rozpočtu,
ale financování investiční akce z úvěru se projeví v kapitálových výdajích
rozpočtu. Tedy vykázané saldo hospodaření je kryto přijatým úvěry a
finančními prostředky na účtech města. Město Domažlice v roce 2010
předfinancovalo investiční akce v celkové výši 95.481.500,- Kč. Jedná se
o výstavbu Domova pro seniory, investiční akci Čistá Berounka a budování
cyklostezek. Dotace z fondů Evropské unie na předfinancované akce město
obdrží v roce 2011. Saldo hospodaření po započítání přijatého úvěru a nároků
na dotace je v roce 2010 ve výši +24.377.220,- Kč.

Příjmy rozpočtu za rok 2010
Skutečné příjmy za rok 2010 dosáhly výše 459.011.700,- Kč , což představuje
59,48 % upraveného rozpočtu příjmů.
Daňové příjmy dosáhly v roce 2010 výše 124.134.080,- Kč. Daňovými příjmy
jsou příjmy ze sdílených daní od finančního úřadu, příjmy z místních poplatků,
správní poplatky a daň z nemovitostí. Sdílené daně, zasílané finančním úřadem
dosáhly v roce 2010 výše 83.71mil. Kč, což představuje ve srovnání s rokem
2009 zvýšení o 4,1 mil. Kč. Ostatní daňové příjmy ve srovnání s rokem 2009
poklesly o 3,0 mil. Kč (jedná se zejména o nižší příjmy ze správních poplatků,
výtěžku z provozování výherních hracích přístrojů a nižší daň z příjmů za
město).
Nedaňové příjmy dosáhly v roce 2010 výše 96.203.890,- Kč. Nedaňovými
příjmy se rozumí zejména příjmy z poskytování služeb, parkovné a parkovací
karty, příjmy z pronájmu nemovitostí, pozemků, příjmy z úroků, příjmy z
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vybraných pokut. V těchto příjmech se v roce 2010 projevily příjmy z pronájmu
pozemků ve výši 6,4 mil. Kč, z pronájmu nemovitostí ve výši 9,2 mil Kč,
předplacené nájemné od společnosti CHVaK a.s. ve výši 60 mil. Kč. Na
pokutách bylo vybráno 3,7 mil. Kč, za separovaný odpad město obdrželo 1,7
mil. Kč, příjem z parkovacích automatů a karet byl ve výši 4,5 mil. Kč.
Kapitálové příjmy dosáhly v roce 2010 výše 30.144.040,- Kč, což představuje
30,2 % upraveného rozpočtu. Kapitálové příjmy zejména zahrnují příjmy
z prodeje bytů ve výši 18,7 mil. Kč, příjmy z prodeje nemovitostí ve výši 6,6 mil.
Kč, příjmy z prodeje pozemků ve výši 3,2 mil. Kč.
Přijaté dotace celkem dosáhly v roce 2010 výše 208.499.760,- Kč, z toho
neinvestiční dotace byly ve výši 134,8 mil. Kč, investiční dotace byly ve výši
73,7 mil. Kč.
Dotace na investice zahrnují dotaci na výstavbu Domova pro seniory ve výši
23,7 mil. Kč, dotaci na výstavbu kanalizace a vodovodu v Havlovicích ve výši
22 mil. Kč, dotace na revitalizaci území Zelenov ve výši 8,1 mil. Kč, dotaci na
Varovný informační systém obyvatelstva ve výši 2,6 mil. Kč, dotaci na
rekonstrukci ulice Husova ve výši 7,8 mil. Kč (realizace v roce 2009), dotaci na
rekonstrukci ulice Ladova ve výši 2,9 mil Kč (realizováno v roce 2009), dotaci na
rekonstrukci tenisových kurtů ve výši 1,1 mil. Kč.
Z neinvestičních dotací je významnou položkou dotace ze státního rozpočtu –
souhrnný vztah k rozpočtům obcí ve výši 31,3 mil. Kč a dotace na výplatu
sociálních dávek ve výši 73,4 mil. Kč. Dalšími dotacemi jsou dotace ze státního
rozpočtu na zajištění činností sociálně právní ochrany dětí ve výši 2,1 mil. Kč,
dotace poskytované dle lesního zákona ve výši 1,5 mil. Kč, dotace z rozpočtu
Plzeňského kraje na financování regionálních funkcí knihoven ve výši
1,2 mil. Kč.
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Výdaje rozpočtu za rok 2010
Skutečné výdaje rozpočtu dosáhly v roce 2010 výše 528.771.410,- Kč. Běžné
výdaje byly ve výši 244.044.920,-Kč, kapitálové výdaje byly ve výši
284.726.490,- Kč.
Běžné výdaje zahrnují financování provozu zřízených organizací města a
organizačních složek, poskytování příspěvků z rozpočtu města, financování
správy městského úřadu, financování oprav místních komunikací, financování
dopravní obslužnosti, veřejného osvětlení, výdaje na sběr a svoz nebezpečných
odpadů, výplatu sociálních dávek, pojištění majetku města. Ve výši běžných
výdajů se projevuje způsob účtování DPH dle rozpočtové skladby, a to tak, že
příjem odpočtu DPH nezvyšuje příjmy, ale snižuje běžné výdaje.
Podrobné údaje o běžných výdajích rozpočtu města jsou uvedeny v přiložených
tabulkách.
Kapitálové výdaje rozpočtu zahrnují financování investičních akcí, které jsou
uvedeny v přiložené tabulce. V kapitálových výdajích je zahrnuta realizace
investiční akce Čistá Berounka - poskytnutí investičních příspěvků DSO Povodí
Berounky 62,7 mil. Kč, výstavba domova pro seniory včetně vybavení ve výši
60 mil. Kč, investiční akce Havlovice – kanalizace ve výši 36 mil. Kč, Havlovicevodovod ve výši 20 mil. Kč, rekonstrukce plaveckého bazénu ve výši 19,7 mil.
Kč, revitalizace Zelenov ve výši 8,9 mil. Kč.
Peněžní fondy města
Město zřizuje tyto peněžní fondy - stav finančních prostředků k 31.12.
Fond oprav vodárenské infrastruktury
Fond rozvoje bydlení

235 220,4 458 170,-

Sociální fond

463 600,-

Fond pro obnovu a rozvoj bydlení
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5 502 050,-

Stav finančních prostředků města
K 31. 12. 2010 je stav finančních prostředků města 16.950.754,- Kč. Změna
stavu finančních prostředků na účtech - pokles 51.650.909,- Kč. Výše
finančních prostředků na účtech města k 31. 12. 2010 je ovlivněna zejména
tím, že město v průběhu roku 2010 muselo předfinancovat projekty
spolufinancované z EU ve výši 95,4 mil. Kč, uhradilo odvod za porušení
rozpočtové kázně ve výši 14,8 mil Kč a jednorázovou splátku úvěru ve výši 18
mil. Kč (měla být hrazena z přijaté dotace).
Účetní výkazy Města Domažlice k 31. 12. 2010
Od 1. 1. 2010 došlo k zásadní změně účtování územně samosprávných celků.
V důsledku toho nelze porovnávat účetní výkazy za rok 2010 s předcházejícím
obdobím.
Výsledek hospodaření města dle výkazu zisku a ztráty je zisk ve výši 70,5 mil.
Kč, v tom je v hlavní činnosti zisk ve výši 58,7 mil. Kč
v hospodářské činnosti zisk ve výši 11,8 mil. Kč.
Hospodářská činnost města je součástí rozpočtu města a zahrnuje správu bytů
a nebytových prostor.

Přijaté a dosud nesplacené úvěry
K 31. 12. 2010 Město Domažlice opakovaně čerpalo úvěr přijatý v roce 2009 od
ČSOB a.s. ve výši 45.000.000,- Kč na předfinancování investiční akce Výstavba
domova pro seniory. Úvěr byl v roce 2010 splácen z přijaté dotace z fondů EU a
z rozpočtu města, v roce 2010 bylo splaceno 64,5 mil. Kč. Úvěr bude splacen
v 12/2013.
V roce 2010 město čerpalo úvěr ve výši 15.358.000,- Kč od České spořitelny na
financování akce Havlovice – kanalizace. Tento úvěr bude splácen v období
r. 2011-2019.
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Dále město čerpalo kontokorentní úvěr k účtu v ČSOB ve výši 25 mil. Kč.
Finanční vypořádání přijatých dotací
Přehled všech dotací, které město obdrželo ze státního rozpočtu nebo
z rozpočtu Plzeňského kraje a které podléhají finančnímu vypořádání, je
uveden v přiložených tabulkách.
Finanční příspěvky a dary poskytnuté z rozpočtu
V roce 2010 byly z rozpočtu města poskytnuty neinvestiční příspěvky v celkové
výši 7,2 mil. Kč, z toho největší položku tvoří dotace neziskovým organizacím ve
výši 5,8 mil. Kč. Investiční příspěvky byly poskytnuty ve výši 76 mil. Kč, z toho
největší položku tvoří investiční příspěvek DSO Povodí Berounky ve výši 62 mil.
Kč.
Hospodaření organizací zřízených nebo založených městem
Hospodaření organizací zřízených nebo založených městem Domažlice tj.
příspěvkových organizací a obchodních společností je uvedeno v přiložených
tabulkách. Podrobné účetní výkazy jsou k dispozici na odboru finančním.

Přezkoumání hospodaření města za rok 2010
Hospodaření města bylo přezkoumáno v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb.,
o obcích v platném znění, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů v platném znění a zákonem č. 420/2004 Sb.,
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných
svazků obcí, v platném znění, auditorskou firmou HZ Plzeň, s.r.o. se závěrem:
Při přezkoumání hospodaření územního celku města Domažlice za rok 2010
jsme zjistili chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků podle § 10
odst. 3, písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.
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Dle § 10 odst. 2 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření
územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění
nebyla zjištěna žádná rizika, která by měla negativní dopad na hospodaření
územního celku města Domažlice v budoucnosti.

Ing. Alena Kučerová, vedoucí finančního odboru
(neupravováno)

Největší investiční akce města roku 2010:

Stavba Domova pro seniory, obytná zóna Na Bábě, akce Čistá Berounka,
Havlovice- kanalizace, Havlovice – vodovod, odbahnění rybníka Babylon,
dostavba šaten na Střelnici, rekonstrukce plaveckého bazénu, rekonstrukce
rybníku Hrubých, rekonstrukce volejbalových kurtů, revitalizace Zelenovských
rybníků, zkapacitnění Zubřiny, zateplení školy Msgre. B. Staška, odpadní kanál
rybníka Ovčárna, rekonstrukce ulic Srnova a Poděbradova, rekonstrukce cesty
u Sokolovy vyhlídky, úprava cyklostezky u tenisových kurtů.
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IV. MĚSTSKÁ ZAŘÍZENÍ
Městský úřad
Městský úřad měl k 31. 12. 2010 celkem
z toho: úřednická místa
neúřednická
obslužný personál

117 zaměstnanců
107 zaměstnanci
6 zaměstnanců
4 zaměstnanci

K 31. 12. 2010 měl městský úřad 11 odborů.
Důvodem zvýšení počtu úřednických pracovních míst ze 104 na 107 je zavedení
většího počtu pracovišť s poskytováním služeb občanům v rámci systému
CZECH POINT, který umožňuje tyto služby:
–
výpis z trestního rejstříku
–
výpis z obchodního rejstříku
–
výpis z katastru nemovitostí
–
výpis z bodového systému řidičů
–
výpis z živnostenského rejstříku
–
agendu informačního systému datových schránek a pod.
Ve struktuře městského úřadu nedošlo v roce 2010 k žádným organizačním
změnám v obsazení řídících úřednických funkcí – tajemnice a vedoucích
odborů.

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

Město Domažlice je zřizovatelem příspěvkových organizací a
společností:
Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice
Městské kulturní středisko v Domažlicích
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Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory
Základní umělecká škola Domažlice
Základní škola Domažlice, Msgre. B. Staška 232
Základní škola Domažlice, Komenského 17
Základní škola praktická Domažlice
Mateřská škola Domažlice
DTS Domažlice
Plavecký bazén a ubytovna Domažlice, Palackého 230

Město Domažlice je zřizovatelem obchodních společností:
Domažlická správa nemovitostí, spol. s r.o.
Domažlické městské lesy spol. s r.o.
Správa sportovních zařízení města Domažlice spol. s r.o.

Technická a sportovní zařízení
DOMAŽLICKÁ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ
Jednatel Ing. Miloslav Miller
Domažlická správa nemovitostí, sídlící v Zahradní 513, je společností,
jejímž stoprocentním vlastníkem je město Domažlice. Hlavní náplní její práce
je správa nemovitostí (bytových i nebytových domů) a výroba a distribuce
tepla. Společnost měla v roce 2010 24 zaměstnanců.
Vedení společnosti: jednatel Ing. Miloslav Miller
ekonomka Miloslava Hrdlicová
vedoucí provozu správa domů Miroslav Kaigl
vedoucí provozu údržba Vladimír Bauer
vedoucí provozu tepelného hospodářství František
Bezvoda
Hospodářský výsledek za rok 2010: 1 205 035 Kč na plán 556 955 Kč.
V roce 2010 bylo vyrobeno nejvíc tepla za posledních pět let, celkem
69 698 GJ gigajoulů). Měsíc prosinec byl co do odběru vyrobeného tepla
nejnáročnější za posledních sedm let.
Správu bytů a nebytových prostor zabezpečuje provoz údržby, kde je
nepřetržitý dispečink pro příjem hlášení závad 24 hodin denně včetně sobot,
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nedělí a svátků. Havarijní opravy jsou zajišťovány prostřednictvím pracovníků
údržby, opravy většího rozsahu jsou zajištěny dodavatelsky.
Pro služby veřejnosti provozuje DSN prádelnu, nabízí ubytovací služby,
zajišťuje správu objektu městského úřadu a od r. 2008 též správu v objektu
Katastrálního úřadu v Domažlicích. Zde provádí mimo správy i úklidové služby,
které nabízí také veřejnosti.
(podle podkladů Ing. Miloslava Millera)

DTS DOMAŽLICE, příspěvková organizace
Ředitel Jaroslav Zavadil
Domažlické technické služby (DTS) příspěvková organizace se sídlem
Chrastavická 170, vznikly dne 1. 6. 2007. Zřizovatelem je Město Domažlice.
V čele společnosti stojí jako statutární orgán ředitel Jaroslav Zavadil.
V technických službách pracovalo v roce 2010 50 průměrných pracovníků.
Organizace poskytovala v tomto roce zaměstnání lidem, kteří pracovali v rámci
veřejně prospěšných prací. Jednalo se o čtyři pracovníky, jejichž pracovní
náplní je úklid a čištění města. Na jejich mzdy dostávají technické služby
příspěvek z Úřadu práce. V DTS vykonávají také bezplatné pracovní úkoly,
týkající se veřejné služby, lidé v hmotné nouzi.
Předmět činnosti DTS se nemění proti tomu, jak byl uváděn už
v kronikářských zápisech za předchozí léta. V podstatě jde o komplexní úklid a
údržbu města, jeho veřejných zařízení a městské zeleně včetně sběru a svozu
komunálního odpadu. Technické služby jsou rovněž provozovatelem
městského hřbitova.
V říjnu tohoto roku zakoupily technické služby za 3 986 200 Kč nový
stroj na zametání silnic City Cat, který nahradil starý, už patnáctiletý, stroj, a za
643 741 Kč kolový traktor Solaris do střediska SADY.
(podle podkladů p. Jaroslava Zavadila)
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SPRÁVA SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ MĚSTA DOMAŽLICE, SPOLEČNOST
S RUČENÍM OMEZENÝM
Ředitel Rostislav Hlaváč
Zimní stadión – Karpem aréna - vykazoval i v tomto roce bohatou činnost.
V úterý 2. února zahájila výuku Školka na ledě, výuka bruslení dětí
předškolního věku za doprovodu rodičů.
V pátek 28. května od 16.30 hodin proběhla v Karpem aréně
v Domažlicích krasobruslařská exhibice sportovců z NSR a ČR.
V sobotu a v neděli 15. a 16. května se za účasti 10 mužstev dospělých
z ČR a Německa uskutečnil dvoudenní hokejový turnaj.
Od července byl na zimním stadionu rozšířen počet hodin volného
bruslení s hokejem.
Od 14. srpna proběhlo na zimním stadionu /Karpem aréně/ třídenní
hokejové soustředění reprezentace ČR do 17 let.
Vstupné na bruslení pro veřejnost:
(jedná se o ceny za 1,5 hod)
jednotlivci (7 let a starší) : 50,-- Kč
rodinné vstupné (rodič +dítě do 15 let) : 70,-- Kč
každý další rodinný příslušník: + 10,-- Kč
Další zprávy o zimním stadionu i o jeho problémech viz oddíl Kalendárium

PLAVECKÝ BAZÉN A UBYTOVNA DOMAŽLICE
Příspěvková organizace města
Ředitel Jiří Houška
Plavecký bazén prošel v létě částečnou rekonstrukcí. V pondělí 27. září
v 6 hodin ráno se pro plaveckou veřejnost otevřel velký bazén, již s novou
technologií na úpravu vody. Stavební úpravy bazénu provedl Domažlický
stavební podnik.
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Přestavba dětské části domažlického plaveckého bazénu skončila těsně
před Vánoci a bazén pro děti dostal úplně jinou podobu. Plocha bazénu,
určená dětem, která nese název Dětský svět, se zdvojnásobila. Návštěvníci od
jednoho roku do dvanácti let budou mít k dispozici tobogánek, brouzdaliště i
vodopád ze zdi.

Po obvodu Dětského světa jsou vyhřívané lavice. Nová

technologie vytvořila pro dětský bazén samostatný vodní okruh. Ocelové
trubky

nahradily

nově

trubky

plastové.

První

návštěvníky

uvítá

zrekonstruovaná dětská část bazénu v neděli 2. ledna 2011 od 10 hodin
dopoledne.
Vstupné do bazénu:
Vstup dospělí 1,5 hodiny
Vstup dospělí 2,5 hodiny
senioři nad 70 let, bezplatní dárci krve
po prokázání odběru v uplynulých šesti měsících
Vstup děti od 3 let do 14 let 2,5 hodiny
Držitelé průkazů TP, ZTP a ZTP-P (včetně průvodce)
zdarma

40 Kč
50 Kč
30 Kč
40 Kč
a děti od 1 do 3. let věku -

Pod správu plaveckého bazénu spadá i koupaliště Babylon, které
v loňském a částečně i letošním roce prošlo celkovou rekonstrukcí, především
odbahněním. Protože tyto práce financovaly z větší části fondy EU, které jsou
poskytovány na nevýdělečné projekty, je nyní vstup na koupaliště zdarma, na
koupališti ovšem nesmí být provozována žádná výdělečná činnost. Od
20. července došlo na koupališti Babylon k rozšíření služeb návštěvníkům
o možnost Wi-Fi připojení k internetu v prostoru celé pláže. Tato služba je
zajišťována ve spolupráci s firmou AITEX s.r.o. a je poskytována zcela zdarma.
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Zařízení sociální péče
JESELSKÉ ZAŘÍZENÍ, MICHLOVA 565
Ředitelka Ivana Sauerová
Organizační složka Města Domažlic, jeselské zařízení, má kapacitu 12
míst. Během kalendářního roku 2010 využilo naší péče 52 dětí, některé
celoročně, jiné dle potřeby. V tomto roce byl zájem o umístění dětí velký,
proto zůstalo 26 nevyřízených žádostí.
O děti pečují tři dětské sestry, včetně ředitelky, kuchařka, uklízečka a
pradlena s úvazkem 35 hodin týdně. Zdravotnický dozor zajišťuje MUDr. Věra
Skočdopolová,

která

připravuje

také

odborné

přednášky

k aktuální

problematice. Kontrolu zde provádí krajská hygienická stanice. Dvakrát týdně
docházejí do jeslí studenti a studentky ze Střední zdravotnické školy na
odbornou praxi.
Z jeslí přecházejí děti do mateřských škol ve městě podle přání rodičů.
Jesle dbají na individuální přístup k dětem a na spolupráci s rodiči.
Město si je vědomo potřeb svých občanů, kteří jesle využívají. Vždyť i
Evropská unie má zájem, o kterém víme už několik let (Barcelonská kriteria rok
2006), umožnit rodičům volbu: zda děti do tří let vychovávat doma, nebo je
umístit do zařízení. Dlouhodobý zájem o naši péči svědčí o tom, že jesle se těší
důvěře občanů města i rodičů z okolí.
(pro kroniku zpracovala Ivana Sauerová)
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MĚSTKÉ CENTRUM SOCIÁLNĚ REHABILITAČNÍCH SLUŽEB – DOMOV
PRO SENIORY, Baldovská 638
Ředitelka Mgr. Venuše Klimentová

Domov pro seniory, Baldovská 638
V tomto roce zajišťovalo centrum mimo běžného provozu dva hlavní
úkoly: celkovou rekonstrukci kuchyně a zahájení provozu Domova pro seniory,
Prokopa Velikého 689.
Rekonstrukce kuchyně začala 1. července předáním staveniště. Nebyla
jednoduchá a byla spojena s velkým pracovním vytížením všech zaměstnanců.
Modernizovaná kuchyně zahájila provoz 23. srpna. V kuchyni se s výjimkou
kuchařky a vedoucí kuchyně změnil všechen personál (5 nových zaměstnanců),
a to znamenalo postupné zapracovávání a přechod ke stabilizaci provozu.
Zapracováním musel projít i personál přímé obslužné péče, který zajišťuje
dovoz a podání stravy klientům (snídaně, dvakrát svačina, oběd, večeře a
druhá večeře pro diabetiky).
V domově působí seniorský klub, který letos uspořádal 18 přednášek.
Samo zařízení pořádalo pro seniory 38 akcí – divadlo, mše, výlet seniorů,
5. ročník setkání seniorů ve Furthu, uskutečnily se i už tradiční akce –
masopust, seniorské odpoledne, mikulášská a další.
I v tomto roce probíhala v zařízení praktická výuka učňů – 2 kuchyně,
5 pečovatelská služba, kosmetika – a praxe, které se zúčastnilo 6 studentů
Vyšší odborné školy z Domažlic a z Plzně a 2 účastnice rekvalifikačního kurzu
Úřadu práce Domažlice. Pokračovalo i proškolování zaměstnanců zařízení.
V roce 2010 se opět zvýšil počet klientů, kteří si vypůjčili kompenzační
pomůcky. Pomůcky si půjčilo celkem 109 klientů, největší zájem byl o toaletní
židle, polohovací postele, mechanické invalidní vozíky, vysoká chodítka apod.
Zařízení poskytuje i služby v denním stacionáři. Tato služba je určena
seniorům a zdravotně postiženým, kteří mají sníženou soběstačnost a jejichž
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situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Službu využívají trvale dva
klienti.

Pracoviště pečovatelské služby Břetislavova 84
V roce 2010 poskytovalo zařízení pečovatelskou službu podle
uzavřených smluv o poskytování sociálních služeb 180 klientům. Ve IV. čtvrtletí
roku bylo 20 klientů pečovatelské služby umístěno do nového domova pro
seniory.
V zařízení probíhají učňovské praxe.

Dochází sem kadeřnice,

kosmetičky, masérka. Během roku bylo v zařízení uspořádáno 12 přednášek a
16 společenských akcí, včetně jednoho výletu.

Reha-centrum, pracoviště pro zdravotně postižené, Kozinova 236
V Reha-centru probíhal v prvním pololetí kurz práce na počítači pro
začátečníky, který pak pokračoval kurzem pro pokročilé. Kurz ukončilo
8 účastníků. Učebna byla postupně modernizována, zastaralé vybavení
nahradilo novější. V učebně je nyní k dispozici 10 počítačů a samozřejmě
internet.
V průběhu července a srpna se z Reha-centra přestěhovala půjčovna
kompenzačních pomůcek do prostor garáže nového domova pro seniory. Zde
je výhodou bezbariérový přístup do garáže a možnost naložit si pomůcku do
vozu přímo před ní.
(zpracováno podle podkladů Mgr. Venuše Klimentové, ředitelky městského centra)

Městský Domov pro seniory, Prokopa Velikého 689
Domov zahájil činnost 1. října, první dva klienty přijal 7. října. Poskytuje
dlouhodobou pobytovou službu seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné
osoby. Zajišťuje ubytování pro 70 osob ve dvoulůžkových pokojích s koupelnou
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a WC, včetně malé kuchyňky. Na každém podlaží je pro klienty společenská
místnost, klienti mají k dispozici i kapli. Všude je bezbariérový přístup. Klienti
nepohybliví nebo s omezenou možností pohybu jsou umístěni v prvním a
částečně i ve druhém patře. Ve třetím patře je denní stacionář pro seniory se
zdravotním postižením jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby.
Zařízení poskytuje i odlehčovací služby, ambulantní i pobytové, pro klienty, o
které jinak pečuje osoba blízká. To má pečující osobě umožnit nezbytný
odpočinek.
Počátky působení domova pro seniory provázela řada problémů.
Především šlo o vysokou fluktuaci pracovníků na pozici ošetřovatele a
všeobecná sestra, patrně pro namáhavou a z hlediska fyzického i psychického
vysoce náročnou práci.

Protože se zvyšoval počet ležících nebo špatně

pohyblivých klientů, muselo zařízení proti původnímu stavu do konce roku
několikrát stavy zaměstnanců posílit, když stávající nemohli 24 hodinovou péči
zvládnout. Náročné bylo i umístit všechny klienty tak, aby jim umístění plně
vyhovovalo. Podle slov vedoucí sestry pí Hany Hruškové lze povšechně říci, že
klienti jsou v domově spokojeni, líbí se jim prostředí, personál je k nim vstřícný,
ochotný, u mnohých klientů za daný čas došlo k výraznému zlepšení psychické
stránky i stránky zdravotní. Dva z přijatých klientů však adaptační proces
nezvládli a proto byli opět převedeni do domácího prostředí.
(podle údajů Hany Hruškové, vedoucí sestry městského domova pro seniory)
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Městská kulturní zařízení
MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO
Náměstí Míru 51
Ředitel Mgr. Kamil Jindřich

Městské kulturní středisko (MKS) je hlavním
organizátorem společenského a kulturního života města.
Bez nadsázky se dá říci, že ve městě neexistuje větší
kulturní či společenská akce, na které by se MKS tak či
onak nepodílelo. V tomto roce uspořádalo MKS celkem 193 akcí, kterých se
zúčastnilo okolo 20 000 diváků (bez Chodských slavností). O divadelních
představeních, koncertech a větších společenských podujetích, organizovaných
MKS, informuje Kalendárium. Ke kulturním a společenským akcím, které
kulturní středisko pořádá, patří ještě kurzy společenské výchovy a tance.
Při městském kulturním středisku působí loutkářský soubor. V tomto
roce loutkáři sehráli třiadvacet představení, která shlédlo 1 414 dětí. A zájem
je stále větší než může hlediště při jednom představení pojmout.
Zdejší Kruh přátel hudby, který
se spolupodílí na hudebním životě
města a který rovněž zřizuje MKS, je
samotnými hudebníky hodnocen jako
jeden z nejlepších v republice.

Kocianovo kvarteto

Součástí MKS je Kino ČAKAN, od června do září pak letní kino.
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Návštěvnost kina v roce 2010
Měsíc

Kino Čakan
diváků

Letní kino
diváků

leden

828

-

únor

381

-

březen

1 881

-

duben

1 384

-

květen

136

-

červen

743

582

červenec

77

1 040

srpen

324

1 887

září

209

-

říjen

949

-

listopad

690

-

prosinec

988

-

8 590

3 509

CELKEM:

(podrobný měsíční přehled akcí městského kulturního střediska, poskytnutý kronice ředitelem
MKS Mgr. Jindřichem, je přílohou kronikářského zápisu 2010; foto koncertu Stanislav Antoš)

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
NĚMCOVÉ

BOŽENY

Boženy Němcové 118
Ředitelka Bc. Lenka Schirová
Počet zaměstnanců knihovny k 31. 12. 2009: 12
Hlavní činností knihovny, jak vyplývá z její zřizovací listiny, je zajišťování
a poskytování služeb v oblasti informací, bibliografie a knihovnictví občanům
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města a ve stejných oblastech vykonávání regionálních funkcí pro region
Domažlice. Tyto služby jsou poskytovány občanům, knihovnám, obecním
úřadům, školám a jiným institucím.
Statistika roku 2010
Knihovní fond celkem
- fond městské části
- fond okresního střediska
z toho knihy
audiovizuální dokumenty
Z knižního fondu
naučná literatura
beletrie

107 784 svazků
82 400
25 384
102 618
5 166
42 513
60 105

Přírůstek fondu v roce 2008 celkem
úbytek celkem

3 817
3 676

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

115
125 972
28 324
50 496
2 401
9 199
654
5 517
13
29 368

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

344
198
160
146
122

Čtenáři celkem
z toho: dospělí
děti

2 598
1 960
638
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Návštěvníci celkem
oddělení pro dospělé
oddělení pro děti a mládež
oddělení speciálních služeb
čítárna
internetová studovna
on-line služby po internetu
kulturní akce
vzdělávací akce

55 667
22 556
5 894
363
5 147
5 233
7 481
8 317
676

Elektronické služby
návštěvníci webové stránky knihovny
výstupy z ON-LINE katalogu
vstupy do katalogu z prostor knihovny
vstupy do katalogu mimo knihovnu
vstupy do výpůjčního protokolu z knihovny
Bibliograficko-informační služba
Doplňování regionálních databází
- analytický popis
- regionální autority a události
počet poskytnutých bibliografických informací
Počet knihovnou zodpovězených on-lihne dotazů
Kulturní a vzdělávací činnost
besedy a přednášky, informatika, školení
výstavy ve vestibulu knihovny
burzy knih a časopisů
publikační činnost
Porady, školení, regionální funkce
odborné konzultace
metodické návštěvy
počet expedovaných souborů
počet svazků v souborech
počet obsloužených knihoven
počet ujetých kilometrů

36 268
144 037
8 574
6 745
55

5 684
32
647
1 288

214
12
2
13

24
290
184
13 611
75
3 558

Kulturní a společenské akce v knihovně:
I. ročník akce Březen – měsíc čtenářů
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Knihovna vyhlásila anketu „Počteníčko“ o knihu, kterou by čtenáři
doporučili

dalším

čtenářům.

Výsledky

ankety

zpracovala

do

čtyř

bibliografických letáků.
Noc s Andersenem – program pro děti 9-11 let
V internetové studovně připravila knihovna pro děti soutěže a
prohlídku zajímavých stránek.
Magnesia Litera
Již po páté se knihovna zapojila do celostátní čtenářské soutěže
Magnesia Litera s možností, podílet se na vyhlášení Kanzelsbergerovy ceny
čtenářů. Pro zájemce získala výtvarně zpracované korespondenční lístky, na
nichž mohli dát svůj hlas podle svého výběru nejlepší české beletrii (próza,
poezie, dětská kniha) vydané v roce 2009. Přes propagaci v regionálním tisku
nebyl ohlas příliš velký.
Světový den knihy a autorských práv
V rámci této akce byla uspořádána přednáška I. Nikla a J. Kavaleho
„Listování a putování“.
Týden knihoven
14. ročník s mottem „Knihovna pro všechny“ už tradičně zahájilo Velké
říjnové čtení. V rámci Týdne proběhla přednáška Jaroslavy Wollerové o Etiopii,
v oddělení pro děti byla zahájena výstava loutek V. Klimtové „Potulná
pohádková země“ a uskutečnila se řada dalších akcí. Knihovnu při kulturně
vzdělávacích akcích tohoto týdne navštívilo více jak 700 návštěvníků, oddělení
pro dospělé, pro děti, čítárnu, speciální služby a internet pak 2 500
návštěvníků, což znamená, že v prvních říjnových dnech navštívil knihovnu
každý čtvrtý občan našeho města. Knihovna při Týdnu knihoven získala 225
nových čtenářů. Velkého říjnového společného čtení se zúčastnilo 231 žáků,
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studentů a jejich učitelů. Dětem a studentům četlo 12 pozvaných hostů:
starosta města M. Mach, místostarosta P. Wolf, poslanec J. Látka, vedoucí
odboru kanceláře starosty D. Murinová, ředitelka GJŠB J. Štenglová, ředitel ZŠ
Komenského I. Rybár, za ZŠ Msgre B. Staška J. Šmídová, pastorační asistent J.
Tippl, vedoucí informačního střediska S. Antoš, ředitel Muzea Chodska J. Nejdl,
odborná pracovnice muzea a sbormistryně Canzonetty M. Hanáčíková a
vedoucí Galerie bratří Špillarů V. Sika. V oddělení pro děti se četlo z knihy Karla
Poláčka Bylo nás pět, v čítárně četli studenti z knihy kdyňského rodáka Zdeňka
Šída Dudáci a vlčí hlavy.
Další akce knihovny viz Kalendárium
(vybráno z podkladů pro kronikářský zápis zpracovaných ředitelkou knihovny Bc. Lenkou
Schirovou – celá zpráva je přílohou tohoto zápisu)

Kulturní zařízení jiných zřizovatelů a soukromá
MUZEUM CHODSKA
Chodské náměstí 96
Ředitel Mgr. Josef Nejdl
Zřizovatel: Plzeňský kraj
Počet zaměstnanců: 18 + 2 sezónní průvodci,
přepočteno: 14,22 pracovních úvazků
Muzeum v tomto roce fungovalo bez větších
problémů.

V návštěvnosti

sice

zaznamenalo

několikaprocentní pokles, ale v dlouhodobém průměru se nejednalo o nikterak
dramatické vybočení. Podařilo se zkvalitnit návštěvnický servis. Asi největším
počinem roku bylo dokončení rekonstrukce oltáře z někdejší zámecké kaple
v Chotiměři a instalace oltáře v expozici. Po dlouhodobých vyjednáváních
konečně došlo k vyjasnění majetkoprávních vztahů k objektu Muzea Jindřicha
Jindřicha. Plzeňský kraj objekt vykoupil a předal do správy Muzea Chodska. Kraj
se zavázal k provedení rekonstrukce do roku 2015.
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Z hlediska sbírkotvorné činnosti byl tento rok rokem, který odpovídal
dlouhodobému průměru. Muzeum zaevidovalo 184 nových sbírkových
předmětů, z toho 4 získalo koupí (celkem v hodnotě 32 500 Kč), ostatní
darováním. Významným počinem byl nákup trakaře, který muzeum
dlouhodobě shánělo do svých sbírek. Je s podivem, že takové exponáty se na
Chodsku již téměř nevyskytují. Rovněž obraz Rudolfa Špillara „Letní zátiší“
podstatně obohatil muzejní sbírku, protože dílo tohoto umělce je ve sbírkách
zastoupeno jen několika kusy a žánr z přírody dosud chyběl. Stejným
způsobem nebylo možno opomenout nabídku kolekce skleněných negativů
z kdysi slavného domažlického ateliéru Foto Tauber. Fotografie, podle těchto
negativů zhotovené, představují netradiční pohledy na region, netradiční
záběry Domažlic i významných osob i netradiční výjevy, dokumentující počátky
turistického ruchu na Domažlicku. Část fotografií byla ještě do konce roku
využita při spolupráci s Nakladatelstvím Českého lesa.
V přírodovědném oddělení (2 pracovníci) pokračovala v oboru zoologie
vědeckovýzkumná činnost. Pracovnice oboru botanika je na rodičovské
dovolené.
Archeologické oddělení (2 pracovníci) spolupracovalo se Západočeským
muzeem v Plzni na systematických, zajišťovacích, předstihových a záchranných
archeologických výzkumech v regionu. Navázalo také kontakty s některými
amatérskými archeology z regionu. Tato spolupráce přispěla k získání mnoha
cenných archeologických informací a nálezů.
Etnografické oddělení: součástí oddělení je i hudební archiv, který je
v současné době nepřístupný (byl uložen v budově Muzea J. Jindřicha).
Oddělení historie je dočasně mimo provoz (pracovnice odešla na
mateřskou

dovolenou),

v případě

potřeby

archeologové.
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zastupují

etnografové

a

Knihovna a muzejní archiv jsou rovněž z velké části mimo provoz,
protože jsou po nutnosti vystěhovat prostory Muzea J. Jindřicha uloženy
v krabicích v provizorních podmínkách.
Výstavní a přednášková činnost muzea viz Kalendárium.
Muzeum Chodska úzce spolupracuje s Městskou Knihovnou Boženy
Němcové a s městským kulturním střediskem – pořádání přednášek, výstav.
Odborní

pracovníci

muzea

publikují

výsledky

svých

výzkumů

v odborných publikacích a časopisech i populárně naučnou formou
v regionálním tisku.
Součástí muzea je Galerie bratří Špillarů, jejímž vedoucím je Václav Sika.
O výstavním programu a jiných akcích galerie viz Kalendárium.
V roce 2010 hospodařilo muzeum s finančními prostředky ve výši 8 778 441 Kč.
(vybráno z rozsáhlé Výroční zprávy 2010, kterou zpracoval ředitel muzea Mgr. Josef Nejdl –
kompletní zpráva je přílohou tohoto zápisu)

GALERIE DORKA
Soukromá galerie, vlastník JUDr. Jiří Šuchman
Galerie DORKA pokračovala i v roce 2010 ve své
výstavní činnosti. Uspořádala šest pravidelných výstav
(čtyřicátou osmou až padesátou čtvrtou od roku 2004) a tak zvaný SALON jako
jejich připomenutí. Jednalo se o společnou výstavu skláře Rostislava Materky a
malíře Lukáše Karbuse, dále o samostatné výstavy malířů Michala Machata,
Dušana Černého a Martina Mainera (společně s Ninou Hedwic) a sochařů Petra
Nižňanského a Yannicka Connana (Francie).
V červenci byla realizována venkovní instalace sochy Michala Šarše
s názvem „Abnuentibus tacere“ jako připomenutí těch, jejichž nepohodlné
názory byly, jsou a budou umlčovány.
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Veškerá činnost Galerie DORKA byla financována výhradně ze
soukromých prostředků. Ani v roce 2010 o jejích výstavách nebyla publikována
jediná zmínka v místním tisku, zato se opět zvětšil počet příznivců galerie
mimo Domažlice, o čemž svědčí jednak počet účastníků vernisáží i návštěvníků
galerie, jakož i 9 471 unikátních návštěvníků internetových stránek ke dni 12.
ledna 2011.
(pro kroniku zpracoval JUDr. Jiří Šuchman)

NAKLADATELSTVÍ ČESKÉHO LESA, Vodní 18
Nakladatel Zdeněk Procházka
V roce 2010 vydalo Nakladatelství Českého lesa
s finanční

podporou

Města

Domažlice

publikaci

„Domažlické mlýny, mlynáři a mlýnská strouha“. V knize
je

popsána

historie

deseti

domažlických

mlýnů,

mlynářských rodin a vodního náhonu Teplá Bystřice.
Dále byla vydána skládačka s historickou mapou Domažlic, v níž jsou
zobrazeny jak mlýny, tak i mlýnské náhony v areálu města. Byla rovněž
vyrobena informační tabule s touto tématikou, která byla zasazena na
křižovatce U Golema, v jejímž okolí některé z mlýnů stávaly.
Na konci roku 2010 byla vydána kniha „Co odnesl čas 1 – Domažlice,
Chodsko a Kdyňsko na nejstarších fotografiích“. Ve velkoformátové publikaci je
otištěno velké množství fotografií z přelomu 19. a 20. století, z nichž více než
dvě desítky jsou věnovány městu Domažlice.
(pro kroniku zpracoval Zdeněk Procházka)
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V. ŠKOLSTVÍ
MATEŘSKÁ ŠKOLA DOMAŽLICE (MŠ), ZAHRADNÍ 471
Ředitelka Anna Bauerová
Zřizovatel: Město Domažlice
Počty dětí v r. 2009: 373
Počet zaměstnanců: 50
Díky investici zřizovatele byla na odloučeném pracovišti Poděbradova
53 vybudována nová třída pro 24 dětí. Od září tohoto roku má příspěvková
organizace zvýšenou kapacitu školy na 373 dětí. Bylo potřeba posílit
pedagogický sbor o dvě učitelky a přijmout další pomocnou sílu do provozu
školy.
Kroužek malých hasičů „Soptíci“, který pracuje v mateřské škole
v Zahradní ulici pod vedením Petra Ouřady a učitelek Ludmily Šotové a Vlasty
Machtové, oslavil letos patnáctiletí svého trvání. V neděli 17. října se na
počest tohoto jubilea konal v Domažlicích „Festival přípravek kolektivů
mladých hasičů SH ČMS“ (prezentace činností a dovedností dětí předškolního
věku).
(pro kroniku zpracovala Anna Bauerová)

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOMAŽLICE,
KOMENSKÉHO 17
Ředitel školy Mgr. Ivan Rybár
Zřizovatel: město Domažlice
Školní rok 2009/2010
Počet žáků: 758
Počet tříd: 30
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Počet zaměstnanců (z toho pedagogických): 78 (49)
Počet dětí u zápisu
119
Počet žáků vycházejících z 9. tříd: 71 z toho do gymnázia: 11
do SOŠ:
51
do SOU:
8
jiné
1
Počet žáků, odcházejících na víceletá gymnázia:
19
V nižších než 9. ročnících ukončili školu 4 žáci
Prospěch žáků:
prospělo s vyznamenáním: 434
prospělo: 302
neprospělo: 14

Škola udělila celkem 109 pochval, 125 napomenutí třídního učitele, 73 důtek
třídního učitele, 26 důtek ředitele školy, 6 žákům byl snížen stupeň chování na
druhý.
Žáci zmeškali celkem 63 301 hodin, z nich 60 neomluvených.
Počet žáků ve školní družině: 146
Počet strávníků ve školní jídelně: 1207 dětských, 140 dospělých strávníků
Rada školy pro období 2009 – 2011:
zástupci rodičů žáků: Roman Kalous, Ing. Věra Jankovcová
zástupci zřizovatele: Bc. Dagmar Murinová, Stanislav Antoš
zástupci školy: PaeDr. Irena Schleissová, Mgr. Irena Polsterová
Ve škole pracují kroužky odbíjené, chovatelský, taneční a školní pěvecký
sbor. Jsou pořádány různé školní sportovní turnaje, koncerty, pěvecké soutěže,
návštěvy divadel, besedy pro různé skupiny žáků. Všechny akce jsou už několik
let prezentovány na školních internetových stránkách. K organizačně
nejnáročnějším patří každoroční

lyžařský výcvik v Krkonoších, zahraniční

zájezd do Anglie pro žáky studující anglický jazyk a do Berlína pro žáky studující
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německý jazyk. Školní pěvecký sbor Perníček Zpěvníček a taneční soubor
Dráčata se pravidelně prezentují v rámci města a celého regionu.
Škola aktivně spolupracuje s mnoha domažlickými institucemi, jako
například s programovým oddělením městského kulturního střediska, s
Domem dětí a mládeže, Knihovnou Boženy Němcové, Špillarovou galerií, s
muzeem, základní uměleckou školou, s odborem životního prostředí a
odborem sociálním městského úřadu, s Okresním soudem, tělovýchovnými
jednotami, Úřadem práce, Policií ČR a dalšími.
V letošním školním roce pokračovala setkání žáků 2. stupně naší školy a
partnerské Hauptschule ve Furth im Wald, a také mezi žáky 1. stupně a jim
věkově odpovídajícími žáky Grundschule ve Furthu.
(Vybráno z Výroční zprávy o činnosti ZŠ Domažlice, Komenského 17 za školní rok 2009/2010,
zpracované ředitelem školy Mgr. Ivanem Rybárem. Kompletní zpráva je přílohou tohoto
kronikářského zápisu.)

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOMAŽLICE, MSGRE B. STAŠKA 232
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Zřizovatel: Město Domažlice
Ředitel školy:
Mgr. Petr Jansa
Zástupci ředitele:
1. stupeň: Mgr. Luboš Kuboň
2. stupeň: Mgr. Ivana Váchalová

Školní rok 2009/2010
Počet žáků: 470 (kapacita školy 850 žáků)
Počet tříd: 22
Počet zaměstnanců (z toho pedagogických): 53 (35)
Prospěch žáků:
prospělo s vyznamenáním: 240
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prospělo: 192
neprospělo: 11
Opravné zkoušky: 8
Žáci zmeškali celkem 25 027 hodin, z nich 79 neomluvených.
Počet žáků ve školní družině: 128 žáků v 5 odděleních (kapacita 150 žáků)
Počet žáku ve školním klubu: 55 žáků ve 3 odděleních (kapacita 50 žáků)
Školní výdejna jídel: 458 strávníků (kapacita 1000 jídel)
Škola organizuje každoročně pro žáky různé exkurze, besedy, soutěže.
Děti se zúčastňují i soutěží, pořádaných pro žáky základních škol, a to jak
vědomostních, tak dovednostních a sportovních. Některé třídy školy jsou
v plzeňské ZOO kmotry zvířat, kterým přispívají na celoroční krmení.
Podrobnosti o všech aktivitách školy obsahuje Výroční zpráva o činnosti školy,
která je přílohou tohoto zápisu.
(vybráno z citované zprávy, sestavené ředitelem školy Mgr. Jansou)

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ DOMAŽLICE MSGRE B. STAŠKA 232
Ředitel Mgr. Martin Tomaier
Počet žáků: 81, z toho 30 dívek
Počet učitelů: 9
Počet asistentů pedagoga: 1
Vychovatelka ve školní družině: 1
Počet dětí v prvním ročníku: 1
Počet vycházejících žáků: 11, z toho 7 dívek

(kronice poskytl M. Tomaier)

GYMNÁZIUM J. Š. BAARA (GJŠB),
PIVOVARSKÁ 323
Ředitelka Mgr. Jana Štenglová
Zástupce ředitele Mgr. Václav Kozina
Administrativa:
sekretářka: Radka Nebehajová
účetní: Jarmila Kupilíková
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ekonomka: Anna Mikešová
Zřizovatel: Plzeňský kraj

Základní údaje:
Počet studentů
518
Počet učitelů:
43
Průměrný prospěch studentů gymnázia:
1,948
Odmaturovalo celkem studentů
78
z nich bylo přijato na vysoké školy
75
na VOŠ
2
Poměr uchazečů o studium na humanitních a technických vysokých školách
byl: 47,13 % humanitních, 52,8 technických. Nejvíce letošních maturantů
odešlo studovat na Západočeskou univerzitu v Plzni (25 studentů), na
Univerzitu Karlovu (20 studentů) a na ČVUT (13 studentů), ostatní pak na jiné
vysoké školy.
Na gymnáziu je ve 4. ročnících bloková tělesná výchova (kurzy plavání,
sebeobrany, posilování a bruslení).
Úspěšně si studenti gymnázia vedou v krajských, celostátních a
mezinárodních kolech vědomostních a sportovních soutěží. V tomto školním
roce obsadili v krajském kole biologické soutěže jedno první, jedno druhé a
jedno třetí místo. V krajském kole středoškolské odborné činnosti dvakrát
první

místo.

Ve

sportovních

soutěžích

obsadilo

v krajském

kole

Středoškolského atletického poháru kategorie V. dívky družstvo gymnázia 1.
místo, 1. místo gymnazisté získali ještě v basketu, kategorie IV. hoši, v dalších
kategoriích sportovních soutěží byli domažličtí gymnazisté dvakrát druzí.
V celostátním kole vědomostních soutěží obsadili studenti gymnázia jednou 2.,
jednou 4. a jednou 5. místo. V mezinárodním kole BIO soutěže typu A obsadila
Jana Pilátová pěkné 5. místo.
(ze zprávy ředitelství gymnázia, plná zpráva je přílohou tohoto zápisu)
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VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA,
OBCHODNÍ AKADEMIE A
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ
ŠKOLA
Ředitelka Mgr. Věra Prantlová
Zřizovatel: Plzeňský kraj
Základní údaje
Počet učitelů, přepočteno na plné úvazky
Počet žáků celkem
Obor OA (klasická obchodní akademie)
Obor ZA (zdravotnický asistent)
Obor IVE (informatika v ekonomice)

33,5
431
114
90
116

Počty studentů v 1. ročníku:
OA
25
IVE
31
ZA
25
Počty maturantů:
OA
23
IVE
24
ZA
20
Průměrný prospěch ve škole za školní rok 2009/2010: 2,388
Škola aktivně spolupracuje se sociálními partnery – ČSČK (odběry krve),
s odborným učilištěm a gymnáziem, s domem dětí a mládeže, s Úřadem práce
a s dalšími. 23. června oslavila 60. výročí založení Střední zdravotnické školy
v Domažlicích (viz zápis v kalendáriu). Stále trvá zapojení školy do
dobročinných akcí a projektů Bílá pastelka, Šance, Světluška. I v tomto roce
pokračovalo partnerství se Staatliche Realschule Furth im Wald. Ve dnech 22.
– 25. února se vybraní žáci české i německé školy zúčastnili projektu „Život na
česko-německé hranici v minulosti, přítomnosti a budoucnosti“. Žáci školy se
aktivně zúčastňují vzdělávacích a sportovních soutěží.
(ze Zprávy o činnosti školy Mgr. Věry Prantlové, plná zpráva je přílohou tohoto zápisu)
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STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ DOMAŽLICE (SOU), PROKOPA
VELIKÉHO 640
Ředitelka Mgr. Zdeňka Buršíková
Zástupci ředitelky:
pro ekonomiku Pavla Riedlová
pro teoretické vyučování Mgr. Irena Krutinová
pro praktické vyučování Jaroslav Sokol
Zřizovatel: Plzeňský kraj
Základní údaje:
Počet pracovníků učiliště celkem: 68
Počet pedagogických pracovníků: 52
Počet pedagogických pracovníků s vysokoškolským/středoškolským vzděláním:
28/23
Počet pedagogických pracovníků splňujících pedagogickou způsobilost: 34
V 18 oborech vyučovalo učiliště ve školním roce 2009/2010 celkem 529 žáků.
Obory:
od 1. 9. 2009: mechanik - seřizovač, obchodník, kosmetička, kosmetické služby,
gastronomie, strojní mechanik, obráběč kovů, truhlář, kuchař – číšník pro
pohostinství, kuchař, kuchař-číšník, prodavač-smíšené zboží, prodavač,
kadeřník
Pro všechny obory platí denní forma vzdělávání.
Prospěch žáků
žáci k 31. 8. 2010 celkem
prospěli s vyznamenáním
prospěli
neprospěli
vyloučeni ze studia

489
16
445
28
2

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

53
7
45
1
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Závěrečná zkouška:
zkoušku skládalo celkem žáků
prospělo s vyznamenáním
prospělo
neprospělo

91
12
77
2

Škola spolupracuje s řadou sociálních partnerů. Velmi dobrá je
spolupráce s Úřadem práce v Domažlicích. Velmi se zlepšila spolupráce
s domažlickou okresní hospodářskou komorou, se kterou škola připravila už
3. ročník prezentace studijních nabídek a pracovních příležitostí „Od vzdělání
k zaměstnání“.
Učiliště tradičně pořádá Den otevřených dveří. O studium zde projevují
zájem i žáci z regionů Klatovy, Tachov a Plzeň-jih.
Žáci se zúčastňují celé řady soutěží v odborných dovednostech a
sportovních soutěží.
Ve školním roce 2009/2010 se prezentovali na 39 veřejných akcích. Šlo
vesměs o zajištění občerstvení, přípravu rautů, ukázky kosmetických a
kadeřnických služeb.
(Vybráno z Výroční zprávy o činnosti školy ve školním roce 2009/2010, zpracované Mgr.
Zdeňkou Buršíkovou - plná zpráva je součástí příloh Kroniky 2010)

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA (ZUŠ) DOMAŽLICE
Ředitelka Mgr. Jiřina Holoubková
Zřizovatel: Město Domažlice
Základní umělecká škola měla ve školním roce 2009/2010
750 žáků
Z toho: dívek
514
cizinci z EU
7
Z celkového počtu žáků bylo
v hudebním oboru
440 žáků
ve výtvarném oboru
189
v tanečním oboru
87
v literárně-dramatickém oboru
34
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Prospěch žáků
prospělo s vyznamenáním
prospělo
neprospělo
bez vysvědčení žáků přípravné hudební výchovy
počet absolventů

553
67
0
128
60

Na konzervatoř byli přijati: Josef Jarábek (klarinet), Klára Šleisová (lesní roh),
Petra Popelková (zpěv)
Ve škole v Domažlicích a na detašovaném pracovišti v Klenčí vyučovalo celkem
35 pedagogů a působili 4 nepedagogičtí pracovníci.
Tři dětské sbory, dechový orchestr, čtyři dudácké muziky a folklorní
soubory, sólisté, výtvarné, taneční a literárně dramatické oddělení uspořádaly
v tomto roce pod záštitou školy celkem 177 veřejných akcí, kterých se
účastnilo kolem 2 000 žáků a učitelů.
Žáci školy se pravidelně umisťují na předních místech v krajských a
národních kolech hudebních a uměleckých soutěží. Letos získali v krajském
kole Festivalu tanečního mládí dvě druhá místa s postupem do národního kola,
Combo V. Cibulky 1. místo krajském kole soutěže základních uměleckých škol.
Úspěšně si vedlo i výtvarné oddělení, které také získalo několik ocenění
z výtvarných soutěží. Žáci literárně dramatického oboru přivezli z krajského
kola soutěže ZUŠ dvě 1. místa s postupem do národního kola.
Domažlická základní umělecká škola už několik let spolupracuje
s obdobnými školami v Německu – Furth im Wald, Eschlkam a Schwandorf,
tato spolupráce pokračuje.
(Vybráno z podkladů pro kronikářský zápis ze ZUŠ Domažlice zpracovaných zástupcem ředitele
ZUŠ V. Konrádym – plné znění podkladů je přílohou tohoto zápisu)

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE DOMINO, HRADSKÁ 94
Ředitelka Mgr. Ivana Kubová
Základní údaje:
Sídlo: Hradská ulice 94
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Zřizovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje
Personální obsazení: 4 pedagogičtí pracovníci kategorie pedagog volného času,
1 ekonomka, 1 uklízečka
Cíl: účelné využití volného času žáků a studentů
Činnost a akce v roce 2010:
 Pravidelná zájmová činnost: kroužky, kluby
38 zájmových útvarů s 341 zapsanými členy – převládá oblast kulturní,
estetická, společenskovědní
 Akce zájmového vzdělávání
231 akcí, 12 937 účastníků
jde o zábavné akce, soutěže, prevenci úrazů a rizikového chování,
výchovně vzdělávací programy, dílny, zájezdy, výlety
 Rubikon: vědomostní soutěž žáků základních škol
6 školních kol s 976 účastníky (337 dětí z obou domažlických základních
škol), 1 okresní kolo s 345 účastníky
 Prevence proti úrazům: akce Dětský den bez úrazů pro kolektivy
Akce o vedlejších prázdninách (podzimní, jarní, pololetní, velikonoční)
14 akcí – 336 účastníků
Léto: 7 aktivit, kterých se zúčastnilo 134 dětí a 7 dospělých.
Dům dětí a mládeže je pověřen Krajským úřadem Plzeňského kraje
organizací okresních kol předmětových soutěží a přehlídek zájmové umělecké
činnosti. Letos pořádal celkem 18 okresních kol s účastí 416 žáků a studentů.
Ve městě spolupracuje dům dětí s několika partnery – s městským
kulturním střediskem, s knihovnou, galerií, se Sokolem Domažlice, se
zájmovými organizacemi, školami všech typů. Spolupráce se všemi partnery je
na dobré úrovni. Dům se také podílí na organizaci akcí typu Město Dětem,
Zpívání koled, Rodinné sportovní hry a dalších.
(podle podkladů Mgr. Ivany Kubové)
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VI. Veřejný život
Volby
VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ
REPUBLIKY KONANÉ VE DNECH 20. - 29. KVĚTNA 2010
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vyhlásil prezident
republiky dne 8. února 2010 svým rozhodnutím ze dne 5. února 2010.
Volby se konaly ve dvou dnech, v pátek 28. května 2010 od 14 do 22 hodin a
v sobotu 29. května od 8 do 14 hodin. O přízeň voličů se v nich ucházelo
27 politických stran a hnutí.
Číslo
kandidátky: Strana- hnutí:
1
OBČANÉ.CZ
2
Liberálové.CZ - strana nekandidovala v Plzeňském kraji
4
Věci veřejné
5
Konzervativní strana
6.
Komunistická strana Čech a Moravy
7
Koruna Česká (monarchistická strana)
8
Česká strana národně sociální – strana nekandidovala v Plzeňském kraji
9
Česká strana sociálně demokratická
10
NÁRODNÍ PROSPERITA
11
Sdružení pro republiku – Republikánská strana Čsl. - v kraji
nekandidovala
12
Moravané – nekandidovali v Plzeňském kraji
13
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
14
STOP
15
TOP 09
16
EVROPSKÝ STŘED – strana nekandidovala v Plzeňském kraji
17
Křesťansko-demokratická unie – Čs. strana lidová
18
Volte Pravý Blok www.cibulka.net
19
Česká strana národně socialistická
20
Strana zelených
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21
22
23
24
25
26
27

Suverenita-blok Jany Bobošíkové
Humanistická strana – strana nekandidovala v Plzeňském kraji
Česká pirátská strana
Dělnická strana sociální spravedlnosti
Strana svobodných občanů
Občanská demokratická strana
Klíčové hnutí – strana nekandidovala v Plzeňském kraji
Proti volbám z roku 2006 ubylo letos recesistických stran, které snad

nikdo nemohl brát vážně, přes to některé strany viditelně neměly šanci
u voličů uspět. Nejméně hlasů získala NÁRODNÍ PROSPERITA, všehovšudy 186
hlasů v celé zemi, následovali ji LIBERÁLOVÉ.CZ s 260 hlasy. Na kandidátce se
ovšem objevily i dvě nové strany, které se staly vážnými kandidáty na volební
úspěch. TOP 09, vzniklá odštěpením části strany lidové a spojením této části
strany se stranou STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ a zcela nová strana Věci veřejné.
Lídrem TOP 09 se stal Karel Schwarzenberg, veřejným tajemstvím ovšem bylo,
že je pouze mediálně známou tváří, zatímco stranu ve skutečnosti řídí Miroslav
Kalousek. Věci veřejné využily popularity svého předsedy, novináře a
spisovatele Radka Johna. Obě strany pak získávaly voliče zejména mezi
mladými lidmi – prvovoliči, studenty, a střední generací.
Mandát zasednout v parlamentu, dali voliči, stejně jako v uplynulém
volebním období, pěti stranám:
Česká strana sociálně demokratická s 22,08 % všech odevzdaných hlasů
ODS s 20,22 %
TOP 09 s 16,7 %
KSČM s 11,27 %
Věci veřejné s 10,88 %
Překvapením bylo, že po prvé od roku 1990 ve sněmovně nebude KDUČSL, které voliči dali pouhých 4,39 % hlasů. Propadla i další parlamentní strana,
Strana zelených. Ta získala dokonce jen 2,44 % hlasů.
Z domažlických občanů byli na jednotlivých kandidátkách:
na kandidátce č. 6 – KSČM – na 6. místě Ing. Věstislav Křenek, podnikatel
na kandidátce č. 7 – Koruna Česká – na 11. místě Daniel Šmerda, úředník
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na 12. místě Aleš Šmejkal, zámečník
na kandidátce č. 9 – ČSSD – na 6. místě Jan Látka, poslanec Parlamentu ČR
na 9. místě Jaroslav Bauer, náměstek hejtmanky
Plzeňského kraje
na kandidátce č. 17- KDU-ČSL – na 4. místě Stanislav Antoš, vedoucí městského
informačního centra
na kandidátce č. 19 – Česká strana národně socialistická – na 20. místě Dana
Herbriková, pečovatelka
na kandidátce č. 20 – Strana zelených – na 18. místě Roman Muhr (odstoupil
z kandidátky)
na 20. místě Jan Sladký (odstoupil z kandidátky)
na kandidátce č. 21 – Suverenita – blok Jany Bobošíkové – na 9. místě Zdeňka
Podskalská, živnostnice
na kandidátce č. 26 – ODS – na 15. místě Pavel Wolf, místostarosta Domažlic

VOLEBNÍ KAMPAŇ A VOLEBNÍ PROGRAMY
Kronice nepřísluší hodnotit průběh předvolební kampaně a voleb
samotných, to patří politologům, případně sociologům a dalším odborníkům.
I jen samotný popis předvolební kampaně je ale letos obtížný. Nebyla to totiž
kampaň taková, jaké známe z posledních dvaceti let. Ta letošní byla vysoce
negativní, místy svojí hrubostí přesahující míru dobrého vkusu, postavená na
strachu z budoucnosti a na někdy přehnaném, až nenávistném osočování
politických oponentů.
K napjaté předvolební situaci přispěly i dopady světové finanční a
hospodářské krize, zejména neutěšená situace Řecka, které se díky své
hospodářské politice ocitlo na pokraji bankrotu. Hlavním předvolebním heslem
všech pravicových stran se stal „boj za vyrovnaný rozpočet“. Občan – volič byl
dennodenně přesvědčován o obrovském státním dluhu, způsobeném
„rozhazovačnou levicí“, se kterým se musíme potýkat a který nás bezpečně
vede ke stejné katastrofě, jako v Řecku. Už během kampaně a zejména po ní se
ale ukázalo, že tento argument byl účelově vykonstruován právě pro volební
kampaň. Zadluženost ČR patřila v té době k nejmenším v Evropě a státní
bankrot nám rozhodně nehrozil. Korunu všemu nasadil Miroslav Kalousek
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z TOP 09, který rozeslal všem domácnostem v ČR poštovní poukázku „úhrada
dluhu 121 000 korun“. Poukázku doprovázel text: „Zaplaťte ihned dlužnou
částku 121 000 Kč za každého člena Vaší rodiny (včetně kojenců a dětí)
NEPRODLENĚ do 28. 8. 2010! Nebo se pokusme společnými silami tuto částku
v následujících čtyřech létech minimalizovat. V případě jiné volby může Vaše
dlužná částka velice rychle přesáhnout 200 000 Kč na každého občana (včetně
kojenců a dětí).“ Počin pana Kalouska vyvolal vlnu rozhořčení, tím spíše, že
někteří, převážně staří, lidé falešné složence uvěřili a z „dluhu“ se zhroutili –
media dokonce psala o dvou případech hospitalizace. Doslova hitem kampaně
bylo negativně se vymezovat proti lídrovi ČSSD Jiřímu Paroubkovi - články na
facebooku, využíváním některých záporných vlastností tohoto pána, a
pohříchu i jeho fyzického vzhledu. Značný rozruch způsobil předvolební klip
„Přemluv bábu“. Mladí herci Jiří Mádl a Martha Issová ve čtyřminutovém videu
kontroverzní, místy rádoby vtipnou, ve skutečnosti silně nevkusnou formou
vyzývali mladé, ať zajedou za svými prarodiči a přemluví je, aby tentokrát
nevolili levici. Klip vyvolal bouřlivé diskuse, byl hojně chválen, hojně
zatracován, ani mezi mladými neměl ale jednoznačný úspěch. Mnozí se od něj
velmi energicky distancovali s tím, že se za jeho drsnost vůči starým
spoluobčanům stydí.
A co tedy jednotlivé strany ve svých volebních programech nabízely
konkrétně? Všechny bez výjimky, ať pravice či levice, slibují omezit velký
problém této země v této chvíli, totiž korupci. Strana Věci veřejné označila boj
s korupcí za svůj hlavní program.
ODS ve svých volebních materiálech mimo boje proti zadlužení a
korupci slibuje podporu malého a středního podnikání, vytvoření 170 000
nových pracovních míst a boj proti zneužívání sociálních dávek. Mottem její
kampaně bylo “Bez vašeho hlasu to nepůjde“.
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Sociální demokracie volila motto: „Jistoty pro lidi, naděje pro tuto
zemi“. I ona slibuje snížit míru zadlužování země, ovšem ne na úkor sociálně
nejslabších, ale dosažením oživení ekonomiky.
TOP 09 klade důraz na rozvoj obcí a měst, prosazuje právo každého
občana na stejný rozsah a kvalitu veřejných služeb, chce nový zákon
o rozpočtovém určení daní a reformu nespravedlivého financování obcí a
měst. Motto: „Slušně, bez dluhů, bez korupce“.
Věci veřejné slibují nesmlouvavý boj s korupcí a celkovou změnu
politiky tak, aby se více přiblížila potřebám a přání občanů.
KSČM chce zvýšit kupní sílu a životní úroveň občanů, zabránit další
privatizaci, překonat stagnaci našeho hospodářství růstem vzdělanosti a
podporou moderním odvětvím.
Oba největší rivalové na politické scéně vydali několik čísel
předvolebních novin. Objektivně řečeno „Listy“ ČSSD nejsou vůči opozici příliš
agresivní, o novinách ODS „Jasně“ se dá říci pravý opak. Nejseriozněji vychází
ze srovnání volebních novin Volební listy TOP 09.
Všechno popsané našlo samozřejmě ohlas i v našem městě. První
vlaštovkou předvolebního boje byla napjatá situace v domažlické ODS
(v březnu), která skončila odchodem několika členů a jejich vstupem do TOP
09. Další spor propukl ve Straně zelených. Ta totiž vyškrtla ze své kandidátky
předsedu domažlické okresní organizace Strany zelených Jiřího Andrleho,
protože prý na svých internetových stránkách šířil rasismus. Na protest proti
tomuto postupu odstoupili z kandidátky Strany zelených i oba Domažličané
Roman Muhr a Jan Sladký. I naše občany nemálo nazlobila složenka Miroslava
Kalouska, jejíž rozeslání do rodin označovali za nehoráznost a drzost. Klip
Mádla a Issové starší generace vesměs nechápala, mladším se líbil, všem ale asi
také ne, někteří mladí prohlašovali totiž velice rozhodně, že ono dílko je vůči
starým urážlivé, že je všechny hází do jednoho pytle a že s ním nesouhlasí
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Volební mítinky na náměstí uskutečnily ODS, ČSSD, Zemanovci a
Suverenita. Ohlas nebyl příliš veliký, lidé spíše jen procházeli kolem nebo chvíli
postáli a odcházeli bez většího zájmu. KDU-ČSL organizovala besedu
s armádním generálem Jiřím Šedivým. Beseda se konala v penzionu
v Baldovské ulici, kde je vždy pěkná účast i zájem.
(Badatele, kteří by o jednotlivých volebních programech nebo o volebních novinách a
dalších tiskovinách chtěli získat více informací, odkazuji na přílohy tohoto
kronikářského zápisu, kde jsou shromážděny.)

A jak volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v našem městě dopadly?
Ve 12 volebních okrscích bylo ve volebních seznamech zapsáno 8 778
voličů. Každý volič dostal před volebními dny na svoji domovskou adresu
obálku se všemi kandidátkami.
Ve volebních místnostech bylo vydáno 5 489 obálek, což znamená
volební účast 62,53 % (o 4,32 % menší než v roce 2006). Odevzdáno 5 484
obálek, platných hlasů 5 452.
Nejvíce hlasů, 1 387, tedy 25,44 % z celkového počtu odevzdaných hlasů
obdržela ČSSD.
Těsně ji následovala ODS s 1 255 hlasy (23,01 %).
Třetí místo obsadila TOP 09 s 820 hlasy (15,04 %) a dále
KSČM 690 hlasů (12,65%), Věci veřejné 406 hlasů (7,44 %)
Žádná z ostatních kandidujících stran nepřekročila pětiprocentní hranici.
V Plzeňském kraji byla vítězem voleb ČSSD (22,01 % hlasů) následovaná ODS
(21,14 %), a dále TOP 09 (16,97 %) a KSČM (12,51 %).
Prezident republiky Václav Klaus tentokráte porušil pravidlo pověřit
sestavením vlády vítěze voleb s odvoláním na malý koaliční potenciál ČSSD, ale
dal tuto příležitost druhé nejsilnější straně, ODS, v čele s Petrem Nečasem.
Z domažlických občanů, kteří kandidovali na kandidátkách jednotlivých
stran, byl poslancem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR zvolen Jan Látka,
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který díky 3 464 preferenčním hlasům postoupil na kandidátce České strany
sociálně demokratické z 6. na 3. místo.
V těchto volbách voliči mnohem častěji než jindy používali tak zvané
„kroužkování“,

to

znamená

udílení

preferenčních

hlasů

jednotlivým

kandidátům. Smyslem bylo obměnit složení parlamentu a vystrnadit z něj tak
zvané „politické dinosaury“, to znamená lidi, kteří už jsou v parlamentu
několikáté volební období, aniž by pro voliče něco udělali, nebo jsou zapleteni
do různých afér. A po pravdě řečeno, „kroužkování“ v některých případech
zabralo.
(Zdroj volební statistiky: Český statistický úřad – volby 2010)

KOMUNÁLNÍ VOLBY
Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky na pátek a
sobotu 15. a 16. října 2010.
V pátek 15. října se volební místnosti otevřely ve 14 hodin a uzavřely se
ve 22 hodin. V sobotu 16. října probíhaly volby od 8 do 14 hodin.
Volební právo měl každý občan obce, který je státním občanem České
republiky, alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a v den voleb byl v obci
přihlášen k trvalému pobytu.
Domažličtí občané volili ve 12 volebních okrscích 21 členů městského
zastupitelstva.
Ve voličských seznamech bylo zapsáno 8 770 voličů.
Volit přišlo 4.430 občanů, tedy 50,51 % z celkového počtu zapsaných
voličů. Ve srovnání s posledními volbami (rok 2006) byla účast voličů o 1,5 %
vyšší (2006 = 49 %). Rovná polovina oprávněných voličů u volebních uren je ale
na komunální volby přece jen poněkud málo, a to i ve srovnání s volební účastí
v celém volebním okrese Domažlice, která byla 54,39 %. Celkově v kraji byla
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volební účast v komunálních volbách 49,23%. Proti posledním volbám v roce
2006, kdy byl krajský průměr 47,89 % to je poměrně stejný vzestup (1,5 %) jako
u nás.
O přízeň Domažličanů se ucházelo celkem devět stran, o dvě strany více
než ve volbách 2006.
Vylosované číslo
strana – hnutí
1
Suverenita-blok Jany Bobošíkové, strana zdravého rozumu a
Demokratická strana zelených
2
Věci veřejné
3
Komunistická strana Čech a Moravy
4
Česká strana sociálně demokratická
5
Sdružení pro město Domažlice
6
TOP 09
7
Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
8
Sdružení nezávislých kandidátů „2010“
9
Občanská demokratická strana
Kandidátky všech stran navrhovaly každá 21 kandidátů, přesně tolik,
kolik činil počet budoucích zastupitelů.
Nejstarším navrženým kandidátem byl kandidát ODS Josef Hlavatý,
74 let, nejmladšímu kandidátovi bylo 19 let a byli hned tři: Dominik Valečka a
Václav Vondrovic z kandidátky TOP 09 a Karel Trnka z kandidátky Věcí
veřejných.

Volební kampaň
Ačkoli městská volební kampaň ani zdaleka nedosahovala bouřlivosti
celostátní kampaně před volbami parlamentními, i tak byla zatím nejostřejší,
jakou jsme od roku 1990 v našem městě při komunálních volbách zažili.
Zejména dvě strany, Sdružení pro město Domažlice a Česká strana sociálně
demokratická, nenechaly jedna na druhé, jak se říká „nit suchou“. Vyčítaly si
všechny možné prohřešky, i když kultivovanou formou. Jejich členové si
vyměňovali otevřené dopisy. Ostatní strany se ocitly více méně v roli
pozorovatelů. Pochvalu určitě zaslouží ODS, která dostála slibu danému svým
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voličům, do sporů mezi dvěma „rozvaděnými“ stranami nijak nezasahovala, ani
je nevyužívala a vedla kultivovanou a seriozní kampaň.
Volební klání zahájila v Domažlicích TOP 09. Plakáty s jejím lídrem,
Daliborem Kubů, visely ve městě jako první. V pátek 24. září už byly na
plakátovacích tabulích ve městě vylepeny kandidátky všech kandidujících
stran.
Volebních materiálů tak honosných jako v minulých komunálních
volbách nebylo letos tolik. Ale byly bez výjimky vkusné, pěkně graficky řešené.
ODS mimo to vsadila na velké bilboardy se svými kandidáty, které rozmístila po
městě.
V rámci předvolební kampaně uspořádala ODS na náměstí dva mítinky,
na kterých představovala své kandidáty (pátek 8. 10. od 13.30 a čtvrtek 14.
října od 15 hodin). Obou se zúčastnil ministr spravedlnosti JUDr. Jiří Pospíšil.
Účast veřejnosti města byla ale na obou malá. Totéž postihlo mítink ČSSD, na
kterém, jak už bývá tradicí, rozdávali kandidáti do zastupitelstva procházejícím
ženám oranžové růže (úterý 12. října). TOP 09 si postavila svůj propagační
stánek ke vstupu na domažlický stadion při utkání Jiskra Domažlice – Slavoj
Koloveč. Věci veřejné uspořádaly besedu s občany v Konšelském šenku (6. 10.)
Besedu zahájili domažličtí heligonkáři. Tato strana také vyškrtla z už
zaregistrované kandidátky paní M. K. (na 5. místě kandidátky) pro spolupráci
s jinou volební stranou. Sdružení pro město Domažlice se prezentovalo
především na řadě kulturních akcí ve městě. 28. září uspořádalo u příležitosti
oslavy znovuzískání budovy pivovaru pro město Domažlice v 15 hodin
v historické budově pivovaru koncert skupin Loutky a Chodská vlna.
Rozruch do volební kampaně mimo už zmiňovaných sporů přinesly dvě
události: v pátek 24. září se ve městě objevil osmistránkový anonymní komiks
„Vod hu nás, aneb Zelený Roula na Chodsku“. Rádoby vtipnou ovšem spíše
vulgární formou komentoval dění na radnici z pohledu svých, veřejnosti
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neznámých, autorů. Následoval ještě druhý díl, stejně nevkusný. Anonym
vyvolal dohady a spory, jak o svých autorech, tak o informacích které přinesl.
Všechny volební strany se od něj co nejrozhodněji distancovaly, místní rada
ODS dokonce v regionálním tisku.
Druhou záhadou byla tiskovina „Malý průvodce Velkými komunálními
volbami v Domažlicích 2010“. Ta sice byla podepsána čtyřmi jmény, ovšem
vymyšlenými. Text je ve srovnání s předešlými dvěma komiksy uhlazenější,
neuráží a dalo by se o něm diskutovat, a také se ve městě diskutovalo. Ale i
tady platí – anonym patří do koše.

Volební programy a kandidátky
Volební programy všech kandidujících stran byly opět, jak tomu ani
jinak v komunálních volbách být nemůže, ve mnoha bodech totožné.

Suverenita – blok Jany Bobošíkové a Demokratická strana zelených – lídr Jan
Sladký
podpoří mimo jiné výstavbu rodinných domů, snížení dopravní zátěže
odklonem nákladní dopravy z města, bude podporovat podnikatele a vznik
nových pracovních příležitostí, zřizování nových mateřských škol a jeslí,
podporovat rekonstrukci plaveckého bazénu, rekonstrukci MKS a kina,
vybudování stacionáře pro handicapované občany, zasadí se o snižování
běžných výdajů města.

Věci veřejné – lídr Pavel Pivoňka
určily jako svoje priority bezpečnost v ulicích našeho města, transparentnost
rozhodování městských orgánů, možnost aktivní účasti občanů na řízení a
chodu města, vytvoření funkce městského ombudsmana, veřejnou diskusi ke
všem důležitým rozvojovým a investičním akcím, podporu zaměstnanosti a
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podnikání, zlepšení práce místní samosprávy, udržení kvality sociálních služeb,
péči o seniory a aktivní prorodinnou politiku, rozvoj místní dopravní
infrastruktury, investice do vzdělávání, podporu tělovýchovy a kultury

Komunistická strana Čech a Moravy – lídr Jan Pankrác
má jako priority udržení zbytku městského bytového fondu v rozsahu 60 bytů
na 1000 obyvatel, nezvyšování nájemného v obecních bytech, podporu
výstavby družstevních bytů a obecních startovacích bytů. Chce podporovat
vybudování obchvatu města, důsledně realizovat usnesení vlády k městské
památkové rezervaci, důsledně trvat na spolupráci státní a městské policie při
zabezpečování veřejného pořádku. Strana podpoří rekonstrukci MKS, rozvoj
služeb pro turistiku, dobudování památníku Baldov. V ekonomické oblasti bude
podporovat

vytváření

podmínek

pro

nové

pracovní

příležitosti,

transparentnost výběrových řízení, doplnění výběrové komise i o řadové
občany.

Česká strana sociálně demokratická – lídr kandidátky Ing. Vítězslav Brody
rozdělila svůj volební program do deseti pododdílů. Slibuje při tvorbě
městského rozpočtu vycházet z přijaté strategie rozvoje města, posilovat
v rozpočtu města kapitoly pro kulturu, sport, mládež, seniory, připravit vhodné
pozemky pro novou zahrádkářskou kolonii, zasadit se o zprovoznění historické
budovy pivovaru. V bytové politice podporovat výstavbu nových bytů a
rodinných

domků

a

rekonstruovat

stávající

bytový

fond.

Dopravní

problematiku chce řešit tak, aby se všestranně zlepšil průjezd městem.
Vyhledáváním vhodných investorů do průmyslové zóny chce podpořit růst
pracovních příležitostí. Zasadí se o zvýšení bezpečnosti ve městě. V oblasti
sociální politiky klade program důraz na podporu mladých rodin, sociálně
slabých občanů a seniorů. Dále se program zabývá i oblastmi školství, kultury,

72

kde je prioritou rekonstrukce kina Čakan a městského kulturního střediska a
oblastí životního prostředí a cestovního ruchu.

Sdružení pro město Domažlice – lídr Ing. Miroslav Mach
chce v příštím volebním období pokračovat v realizaci severního obchvatu
města, omezit průjezd náměstím, pokračovat v privatizaci městských bytů,
podporovat vznik nových pracovních míst, zasadit se o efektivní čerpání dotací
z EU, zprovoznit městský pivovar, dokončit rekonstrukci plaveckého bazénu,
zahájit rekonstrukci MKS a kina Čakan, otevřít „Klub seniorů“, rozšířit kapacitu
mateřských škol, zřídit přírodní park Jezero.

TOP 09 – lídr Dalibor Kubů
se chce zasadit o odpovědné hospodaření města, snižovat provozní náklady
městských zařízení a ušetřené peníze investovat do výstavby města, vybudovat
novou mateřskou školu, zvyšovat zaměstnanost ve městě vyhledáváním
vhodných investorů pro průmyslovou zónu, provést audit úředníků, zaměřený
na kontrolu produktivity práce a odborné způsobilosti, prosazovat zřízení
nových parkovacích míst, podporovat rekonstrukci MKS a kina Čakan,
v rizikových lokalitách vybudovat nové kamerové body a prosadit snižování
počtu heren ve městě.

KDU-ČSL – lídr Stanislav Antoš
občanům nabízí vyvážený rozvoj města s důrazem na pestrý život všech jeho
obyvatel. Chce transparentní výběrová řízení, nedovolí zadlužování městské
pokladny a zasadí se o zachování současného vyrovnaného rozpočtu.
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Sdružení nezávislých kandidátů 2010 - lídr Josef Kříž
chce maximálně podporovat drobné a střední podnikatele, zvyšovat zájem
turistů o Domažlice, podporovat výstavbu nových bytů a rodinných domků,
rozšiřovat kapacity mateřských škol, zajistit kvalitní, dostupnou a odbornou
zdravotní péči (ORL pohotovost), udržovat bezpečnost a pořádek ve městě,
vybudovat městský bezdrátový rozhlas, vybudovat silniční obchvat Domažlic ve
směru od Klatov, zajistit rekonstrukci městského kulturního střediska a kina
Čakan, podpořit budování nových venkovních sportovišť, rekonstrukci
plaveckého bazénu, podpořit třídění odpadu ve městě.

Občanská demokratická strana – lídr Pavel Wolf
chce podporovat další privatizaci bytového fondu, výstavbu nových bytů,
zlepšit servis Domažlické správy nemovitostí a hledat další způsoby jak snížit
občanům náklady na provoz bytů. Chce zřídit novou mateřskou školu, podpořit
zvýšení úrovně výuky v základních školách, v rámci reprezentace města zlepšit
spolupráci se středními školami, pokračovat v rekonstrukci obou základních
škol. Podpoří všechny snahy vedoucí ke vzniku nových pracovních míst, bude
podporovat podnikatele, živnostníky a firmy. Na webových stránkách města
vytvoří informační servis, který bude pro domažlické firmy zdarma. Zvýhodní
pro domažlické občany a firmy inzerci v Domažlickém zpravodaji. Zlepší služby
městského informačního střediska. Rozšíří středeční městské trhy o farmářské
trhy. Obnoví Den památek, podpoří zahájení rekonstrukce MKS, občanům nad
60 let a mládeži do 18 let zvýhodní vstupné na akce MKS. Umožní občanům
bezplatně užívat městská sportoviště, prosadí větší dohled městské policie
u dětských hřišť. Bude pokračovat v rekonstrukci plaveckého bazénu. Bude
apelovat na stát ohledně urychleného vybudování obchvatu Domažlic, prosadí
vyhledávání nových parkovacích míst. Podpoří zkvalitnění zdravotní péče ve
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městě. Prioritou strany je zodpovědné hospodaření města a vyrovnaný
rozpočet.
Domažlický deník položil lídrům všech devíti stran tři otázky:
1. Co považujete za nejpalčivější současný problém města
2. Dokážete si představit povolební spolupráci se zástupci jiných stran
3. K jakému řešení se kloníte v rozhodování o dalším osudu sochy pohraničníka
Na první otázku odpověděli zástupci všech devíti stran ve vzácné shodě,
i když každý z jiného úhlu pohledu – dopravní situaci ve městě.
Povolební spolupráci si dovedou představit všechny strany, až na Věci
veřejné, ty ji rozhodně odmítají.
O osudu sochy pohraničníka, Golema, by podle některých stran měli
rozhodnout občané v referendu – anketě. Podle dalších je řešením umístit
sochu v nějakém muzeu. Poněkud úsměvný je návrh KDU-ČSL, který si dokonce
dala do volebního programu, postavit sochu na Čerchov, kde by symbolizovala
totalitu. V době, kdy se běžně kradou železniční koleje, dráty elektrického
vedení a podobné věci, kdy na objednávku sběratelů mizí z veřejných
prostranství kamenná barokní výzdoba, včetně celých sousoší, by takový kus
bronzu na Čerchově asi dlouho nestál.

Výsledky voleb
Očekávalo se vítězství ČSSD, zvítězilo ale Sdružení pro město Domažlice
dosti značným náskokem. Sdružení se už po druhé vyplatila sázka na školství,
kulturu, sport a na některé domažlické podnikatele, kteří se pohybují převážně
v těchto oblastech. Překvapil propad ODS až na čtvrté místo.
Pořadí stran v % celkově odevzdaných hlasech:
Strana

Počet hlasů

Procento

1. Sdružení pro město Domažlice

26 465

30,78 %

2. ČSSD

20 967

24,39
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3. KSČM

12 268

14,27

4. Občanská demokratická strana

7 818

9,09

5. Sdružení nezávislých kandidátů

5 382

6,26

Pětiprocentní hranici nutnou pro získání mandátu zastupitele nepřekročily:
6. TOP 09
7 KDU-ČSL
8. Věci veřejné
9. Suverenita

4 227
4 217
2 821
1 803

4,92
4,91
3,28
2,10

Zvolení zastupitelé, seřazení podle počtu získaných hlasů:
Sdružení pro město Domažlice – 8 zastupitelů
Zeman Pavel, MUDr.
Mach Miroslav, Ing.
Novák Zdeněk, JUDr.
Rybár Ivan, Mgr.
Kozina Václav, Mgr.
Štípek Karel, Mgr.
Kalous Roman
Anderle Jan, Mgr.

1 628
1 575
1 501
1 491
1 421
1 380
1 288
1 247

Česká strana sociálně demokratická (ČSSD) - 6 zastupitelů
Látka Jan
Konrády Vlastimil
Brody Vítězslav, Ing.
Bauer Jaroslav
Heřmanová Jitka, Ing.
Mrázek Milan, JUDr.

1 362
1 256
1 192
1 141
1 070
1 067

Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM) - 4 zastupitelé
Pflugová Růžičková Radmila, MUDr.
Pankrác Jan
Hruška Václav, Mgr.
Křenek Věstislav, Ing.

905
809
675
608

Občanská demokratická strana (ODS) - 2 zastupitelé
Wolf Pavel

532
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Wollerová Jaroslava

527

Sdružení nezávislých kandidátů „2010“
Kříž Josef

577

V letošních volbách dosáhly Domažlice i nechtěného, a také neslavného
rekordu. Volební výsledky letošních komunálních voleb byly v celé ČR sečteny
v sobotu 16. října v podvečer. Čekalo se jen na jeden jediný volební okrsek,
volební okrsek č. 10, Domažlice – město (volební místnost byla v knihovně).
Čekalo se do půlnoci, po půlnoci, čekalo se ještě v 6 hodin ráno. Teprve
v 7 hodin ráno přepočítávání hlasů skončilo, a to ještě díky tomu, že okrsku,
když už se zdálo, že se komise nedopočítá ani další den, přijeli nakonec v neděli
v časných ranních hodinách pomoci odborníci ze statistického úřadu. O tomhle
debaklu se samozřejmě ve městě hodně debatovalo, hledaly se všelijaké
příčiny, kdekdo byl moudrý, o nešťastném sčítání v Domažlicích psal všechen
denní tisk, ocitlo se i na internetu. Co se dá dělat, stalo se, nejdůležitější snad
je z chyby se poučit a příště ji neopakovat.
Celá kauza ovšem měla pokračování. V poslední den zákonné lhůty na
podávání stížností proti průběhu voleb, tedy 29. října, podali lidovci ke
Krajskému soudu v Plzni návrh na přezkoumání výsledků voleb v onom
volebním okrsku č. 10, a v celých Domažlicích. V návrhu uvádějí, že v době
podání návrhu ví již o 9 příznivcích své strany, kteří tvrdí, že v tomto okrsku
hlasovali pro celou kandidátní listinu (udělali křížek). Proto kandidáti lidovců,
kteří ve volebním okrsku č. 10 získali po 6 hlasech, jich prý správně měli mít
devět. Krajský soud ale návrh navrhovatele odmítl z procesních důvodů. Šlo
o to, že lidovci podali svůj návrh mailem, bez digitálního podpisu. Krajský soud
podání bez právoplatného podpisu nemůže přijmout. V den odeslání mailu,
v pátek 29. října, lhůta pro podávání protestů skončila, originál návrhu lidovců
došel k soudu až 1. 11. Krajský soud tedy návrh lidovců jako opožděný odmítl.
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(Plné znění Usnesení krajského soudu v této věci je přílohou kronikářského
zápisu)
Proč vlastně lidovci odvolání podávali? V našem městě skončilo volební
klání patem: pravice 10 (Sdružení pro město a ODS 10 hlasů levice ČSSD a
KSČM také 10). Jazýčkem na vahách se stalo Sdružení nezávislých kandidátů
2010. Kdyby lidovci přesčítáním hlasů získali jeden mandát, pravice se
domnívala, že by o tento mandát oslabila levice (podle pravidel počítání hlasů
by to ovšem tak jednoduché nebylo). Záhadou je, proč si autor této myšlenky,
případně jeho rádci nezjistili tak jednoduchý fakt, jakým je skutečnost, že
podání k soudu musí být, aby bylo přijato, řádně podepsáno.
Dne 8. prosince, několik málo hodin před schůzí ustavujícího
zastupitelstva, uzavřeli zástupci Sdružení pro město Domažlice, České strany
sociálně demokratické a Sdružení nezávislých kandidátů 2010 koaliční dohodu.
Uzavřela se tak druhá etapa povolebních vyjednávání, na schůzi zastupitelstva
došlo ke zvolení starosty, místostarostů a radních. V radě má tři zástupce
sdružení (Miroslav Mach – starosta, Karel Štípek - I. místostarosta, Zdeněk
Novák – člen rady), tři zástupce má ČSSD (Vítězslav Brody – II. místostarosta,
Jitka Heřmanová a Jaroslav Bauer – členové rady), jednoho zástupce má SNK
2010 (Josef Kříž). Rada v novém složení se sešla na své první schůzi dne 21.
prosince.
Jednání o povolební koalici se v našem městě táhla až na nejzazší mez,
osm týdnů. Domažlice tedy byly vůbec posledním místem v ČR, které po
volbách sečetlo hlasy (výsledky zveřejnily až po 17 hodinách od uzavření
volebních místností) a byly také jedním z posledních měst, které ještě nemělo
zvolené vedení.
Inu, tento průběh voleb byl poněkud podivný. Doufejme, že další bude
lepší.
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Volební programy jednotlivých stran, úplné kandidátky a další volební
materiály jsou uloženy v příloze k této kronice. Průběh obou ustavujících
zastupitelstev viz oddíl jednání zastupitelstva města.

POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT
Politické strany, občanská sdružení, spolky

Politické strany
V Domažlicích je v současné době registrováno 7 politických stran:
ČSSD, KDU-ČSL, KSČM, ODS, Strana zelených, TOP 09 a Věci veřejné (řazeno
abecedně)

ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ - ČSSD
Předseda místní organizace Jan Látka,
místopředsedy jsou: JUDr. Milan Mrázek, Ing. Jitka Heřmanová, Jaroslav
Kliment, Mgr. Jana Terelová.
K 31. 12. 2010 měla místní organizace ČSSD Domažlice 66 členů, z toho 43
mužů a 23 žen. Během roku přistoupilo celkem 15 členů, z toho 5 mužů a 10
žen.
Pro sociální demokracii byl tento rok dvojnásob volební, v okresech a
v krajích proběhly i volby vedení strany. Ve vedení místní organizace se
volbami nezměnilo nic, v šestnáctičlenném okresním výkonném výboru, který
volila okresní konference ČSSD 28. listopadu, zasedlo 8 členů zdejší místní
organizace. Předsedou okresního výkonného výboru ČSSD byl opět zvolen
Jaroslav Bauer.
Jinak se strana v průběhu celého roku soustředila na zajištění volební
kampaně k parlamentním a komunálním volbám. V Domažlicích uskutečnila
v rámci těchto kampaní dva volební mítinky.
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(podle podkladů A. Váňové)

KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY /KSČM/
V Domažlicích působí 10 základních organizací KSČM se 183 členy.
Předsedy ZO KSČM jsou: Jaroslav Horák, Marie Břízová, Marie Heroldová,
Luboš Minařík, Jan Pankrác, Václav Bešta, Rudolf Šturm, Vlastimil Sladký a
Ladislav Urban. Práci ve městě koordinuje městský výbor KSČM.
Komunisté se v Domažlicích podílejí na řadě aktivit pořádaných
městem, společenskými a zájmovými organizacemi. Sami v roce 2010
organizovali
V únoru tradiční Třešničkový ples v MKS
V březnu s LKŽ (ženská organizace) v MKS oslavu Mezinárodního dne
žen, tentokrát ve velkém sále MKS pro širokou veřejnost. Na 200
přítomných shlédlo vystoupení taneční skupiny Hanka a dětského
souboru z Klenčí
V květnu oslavu 1. máje v zahradě u Chodského hradu. Členové místní
organizace se účastnili kladení květin k hrobům na místním hřbitově a
podíleli se na organizování májového mítinku v letním kině, kterého se
zúčastnili europoslanci Maštálka a Ransdorf
Zúčastnili se pochodu Kroky k Otovu k uctění památky zabitých
postřekovských chlapců
V červnu uspořádali táborák s posezením při harmonice v Újezdě
V srpnu se zájemci účastnili slavností česko-slovenské sounáležitosti ve
Frýdlantu; v Caparticích se uskutečnil pochod Haltravská bůta
V září se členové ZO účastnili zájezdu na slavnosti na Kunětické hoře, na
slavnosti Halo novin v Praze a navštívili zařízení odposlechu letového
provozu na Hohen-Bogenu
Proběhly čtyři soutěže v kuželkách a krajský přebor o Chodský džbánek,
Členové oddílu kopané se zúčastnili dvou soutěží v malé kopané
Rok 2010 byl rokem volebním. KSČM skončila v komunálních volbách
v Domažlicích se 14,27 % hlasů voličů na 3. místě. Do zastupitelstva byli zvoleni
MUDr. Radmila Růžičková-Pflugová, Mgr. Václav Hruška, Ing. Věstislav Křenek
a Jan Pankrác. Do výborů města Domažlic byli navrženi: Ing. Věstislav Křenek,
Václav Jansa, kontrolní výbor, Marie Šmejkalová, finanční výbor, Mgr. Václav
Hruška, školský výbor, RSDr. Václav Jung, výbor strategického rozvoje. Do
komisí pak: Ing. Václav Kolář, životního prostředí, Josef Doubek, regenerace
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MPR, Ing. Petr Růžička, Pavel Dufek, dopravní, Bc. Šárka Jansová, bytová, Ing.
František Ruterle, výběrová, Karla Fišerová, SPOZ.
(pro městskou kroniku zpracoval RSDr. Ladislav Urban
KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ
(KDU ČSL)
Předsedkyní městské organizace je Anna Procházková - Černá
Také lidová strana se v letošním roce soustředila převážně na obě velké
volební kampaně. Nezanedbávala ale ani svoje tradiční kulturní a sportovní
akce, pořádané pro vlastní členy i pro veřejnost města.
16. února se konala členská schůze místní organizace. Její hlavní náplní
bylo zajištění volební kampaně ve městě.
17. března se místní organizace spolupodílela na zajištění besedy
s generálem Šedivým v penzionu v Baldovské ulici
V rámci předvolebních akcí uspořádala oslavy Svátku matek, na kterých
se představili lídr kandidátky KDU-ČSL do parlamentních voleb Ing. J. Lodr a
Stanislav Antoš (4. místo na kandidátce).
Představitelé

místní

organizace

se

účastnili

kladení

květin

k památníkům padlých, osvobození a vzniku republiky 5. května a 28. října.
Účastnili se také dvou zájezdů, které pořádala okresní organizace KDU-ČSL.
Spolu s okresním výborem zajišťovali 29. srpna Horskou mši svatou na
Čerchově.
Neúspěchem KDU-ČSL byly letošní parlamentní i komunální volby, a to i
v našem městě. V komunálních volbách se letos v plné míře projevil fakt, že
členská základna strany stárne, a tak členů ubývá. V komunálních volbách
navíc, jak se strana domnívá podle informací některých svých členů a příznivců,
došlo k určitým zmatkům ve sčítání hlasů ve volebním okrsku č. 10, který
stranu lidovou poškodil. Strana se domáhala u krajského soudu přesčítání

81

hlasů, díky administrativnímu nedopatření se jí to ale nepodařilo.
(podle podkladů pí Marie Johánkové)

OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA (ODS)
Předseda místního sdružení Václav Pelnář
Pro Místní sdružení ODS v Domažlicích (MS ODS) byly nejdůležitější
událostí roku 2010 volby do zastupitelstev obcí, tzv. komunální volby, které se
uskutečnily v termínu 15 - 16. 10. 2010.
Místní sdružení se na ně intenzivně připravovalo celý rok, přesto pro
ODS skončily se ziskem pouhých 9,09% hlasů.
Do voleb jsme postavili velmi dobrou kandidátku a pečlivě jsme
připravili i rozsáhlou předvolební kampaň, která také obsahovala dva velké
mítinky na náměstí.
Na oba mítinky přijel podpořit kandidáty ODS i ministr spravedlnosti
JUDr. Jiří Pospíšil a další přední osobnosti regionální ODS. Rozsahem a
propracovaností jsme měli předvolební kampaň, jakou v minulosti nikdy místní
ODS neměla. Aktivně nás podporovalo i celé vedení ODS plzeňského regionu.
V konečném výsledku voleb nás však značně poškodila pomlouvačná a
často i přímo nepřátelská kampaň některých našich bývalých členů, spjatých a
vedených zejména bývalým předsedou MS ODS v Domažlicích. Ten v březnu
2010 odešel z ODS, ještě společně s dalšími pěti členy, a stal se lídrem
kandidátky konkurenční strany TOP 09.
V zastupitelstvu města jsou za naše sdružení Pavel Wolf a paní Jaroslava
Wollerová.
S vítězem komunálních voleb v Domažlicích jsme nemohli utvořit
středo-pravou koalici, neboť z jejich strany nebyl zájem o takové seskupení a
vítězné sdružení vytvořilo levicovou koalici s ČSSD.
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V červnu se také uskutečnil volební Kongres ODS v Praze, kde místní
sdružení mělo dva zástupce. Naši zástupci na kongresu pomohli ke kompletní
změně vedení ODS a tím i nastartování reformních změn uvnitř strany.
Webové stránky místního sdružení ODS byly v roce 2010 oceněny
firmou ZONER software a zařazeny mezi nejlepší v ČR.
V roce 2010 se konalo celkem pět místních sněmů ODS, včetně jednoho
netradičního a to sportovního, bowlingového sněmu.
Předsedou sdružení byl Václav Pelnář, místopředsedou Pavel Wolf,
členy rady byli Petr Vondraš, Josef Křivka, Jan Petráček a David Rácz.
Na konci roku 2010 měla MS ODS Domažlice 38 členů.
(pro kroniku poskytl Václav Pelnář)

Pokud se týká zbylých tří stran, TOP 09 (ustavena 3. 4.) a Věci veřejné
(ustaveny 9. 7.) se, jako nové politické strany, na městské scéně teprve
zabydlují. Strana zelených podklady pro kronikářský zápis nedodala, podle
kandidátky pro komunální volby se patrně po jarních neshodách s krajským
vedením zelených přetransformovala do jiného politického subjektu.
Ve městě působí mimo politické strany ještě dva subjekty, vzniklé na
základě § 20. odst. 1 zákona 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí
v platném zněmí. Jde o sdružení nezávislých kandidátů - Sdružení nezávislých
kandidátů „2010“ a o sdružení politických stran a nezávislých kandidátů –
Sdružení pro město Domažlice (SPMD).
SDRUŽENÍ PRO MĚSTO DOMAŽLICE (SPMD)
je nepolitické sdružení, které bylo založeno před čtyřmi lety. V komunálních
volbách 2006 byli z jeho řad zvoleni čtyři zastupitelé, lídr kandidátky Ing.
Miroslav Mach se stal starostou. Sdružení se snažilo splnit svůj volební
program, a že úspěšně, o tom svědčí výsledek letošních voleb do zastupitelstva
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obce, kdy získalo proti předchozím volbám dvojnásobný počet mandátů.
V zastupitelstvu tak zasedlo 8 členů Sdružení, které zároveň v sedmičlenné
městské radě obsadilo funkci starosty, místostarosty (placeného) a jednoho
člena. Členové a příznivci SPMD se angažují ve všech oblastech života města,
nejvíce ve školství, sportu a kultuře.

Sdružení provozuje vlastní webové

stránky, na kterých mimo zveřejnění svého volebního programu informuje
o svém podílu na dění ve městě, o obsahu jednání zastupitelstva města a
podobně.
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ „2010“

vzniklo před letošními komunálními volbami a stejně jako dvě nové politické
strany dělá v městském veřejném životě první kroky. Po volbách se jeho
příznivci zapojili do práce v komisích a ve výborech zastupitelstva města, kde
chtějí prosazovat svůj volební program. Lídr kandidátky Josef Kříž zasedá v radě
města.

Občanská sdružení, spolky
ČESKÝ SVAZ BOJOVNÍKŮ ZA SVOBODU
Předseda Vladimír Ledvina
Podle sdělení zástupkyně svazu nedošlo ani v roce 2010 v organizaci ani
v obsahu jejího působení k podstatným změnám. 16. května organizovala
okresní organizace zájezd na pietní akt v Terezíně. Zástupci Českého svazu
bojovníků za svobodu se zúčastnili pietních aktů 5. května (osvobození) a
28. října (92. výročí vzniku československého státu).
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OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE DOMAŽLICE
(OS ČČK)
Fügnerova 647
Občanské sdružení
Ředitelka oblastního spolku: Jana Hořeňovská
Výkonná rada a Úřad OS ČČK Domažlice v roce 2010:
předsedkyně: Hana Hrušková
místopředseda: MUDr. Jiří Skočdopole
ředitelka Úřadu OS ČCK: Jana Hořeňovská
členové:
MUDr. Jiřina Pabiánová
PhDr. Anna Kuželková
Marie Hronková
Hana Jindřichová
Vojtěch Dvořák
dozorčí rada: Mgr. Jarmila Kahlerová
Alena Kučerová
Lidmila Kynčlová
Spolek má v Domažlicích dvě místní skupiny: MS ČČK Domažlice,
16 členů, předsedkyně pí Gruberová a MS ČČK Vodní záchranná služba,
65 členů, předseda p. Wimmer.
V tomto roce spolek aktivně pracoval s mládeží, prováděl školení první
pomoci všech věkových skupin, zdravotnické hlídky ČČK zajišťovaly zdravotní
dozory při kulturních a sportovních akcích. Velice dobrých výsledků dosahuje
oblastní spolek v bezpříspěvkovém dárcovství krve. Účastnil se také veřejných
sbírek – 12. května 14. Květinového dne „Český den proti rakovině 2010“ a
8. září sbírky „Světluška“.
Ošacovací středisko oblastního spolku poskytovalo bezplatně obnošené
oblečení příslušníkům slabších sociálních vrstev.
(pro kroniku zpracovala Jana Hořeňovská)

Organizace dětí
V našem městě působily v tomto roce čtyři dětské organizace: 3 pionýrské
skupiny a středisko Junáka. Podklady pro kronikářský zápis dodaly pouze Junák
a Pionýrská skupina Mír.
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JUNÁK, SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR, STŘEDISKO JIŘINY
PAROUBKOVÉ, DOMAŽLICE (org. č. 321.01)
Členská základna střediska Jiřiny Paroubkové v Domažlicích:
vedoucí střediska Ing. Hana Bílková
o 1. oddíl Ještěrky, vedoucí ing. Hana Bílková, počet členů 40
o 2. oddíl Bazilišci, vedoucí oddílu Hana Märzová, počet členů 39
o kmen oldskautů, vedoucí kmene Mgr. Vlasta Fenclová, počet členů 20
Celkový počet registrovaných skautů v roce 2010 je 99 osob.
Nejdůležitější akce roku 2010 (většinou se jedná o tradiční akce)
 stejně jako jiné roky členové obou oddílů pomáhali při Tříkrálové
sbírce, pořádané Farní charitou v Domažlicích.
 10. dubna se uskutečnil již 18. ročník Velikonočního turnaje v hale ZŠ
Komenského 17. Turnaje se zúčastnilo přibližně 90 dětí z oddílů celého
okresu. Soutěžilo se ve vybíjené (světlušky a vlčata), v přehazované
(skautky a skauti) a ve volejbale (rangers a roveři). Do Staňkova putoval
pohár za vybíjenou, zbylé dva poháry zůstaly v Domažlicích v oddíle
Bazilišků.
 Oddíl Bazilišci byl úspěšný i v závodě vlčat a světlušek. Vítězstvím
v okresním i krajském kole se probojoval až do celostátního kola, které
se uskutečnilo 17. - 19. 9. 2010 v Děčíně. Domažlická družina zde
obsadila 13. místo.
 Letní tábory: 1. oddíl Ještěrky – tábor „Pod Ovčím vrchem“ u Folmavy
(15 dní)
2. oddíl Bazilišci - tábor na Bystřici u Folmavy (15 dní)
 Dne 12. listopadu proběhl Valný sněm domažlického střediska spojený
s volbami do střediskové rady. Výsledky voleb, až na výjimky, ukázaly
nástup mladé generace do čela střediska:
vedoucí střediska: Hana Bílková,
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zástupce vedoucí střediska: Eva Trefancová,
volení členové rady: Antonín Buršík, Břetislav Krejsa, Veronika
Pavlíková,
členové revizní komise: Eva Bednářová, Věra Nováková, Martin Špeierl.
V čele okresní rady zůstává Věra Nováková.
 Mikulášskou nadílku pro děti v domažlických jeslích připravila družina
Modrých ještěrek z 1. oddílu.
 Betlémské světlo – i letos zásluhou oddílu Ještěrky doputovalo
Betlémské světlo z Plzně do Domažlic. Na Štědrý den je předávali skauti
a skautky domažlickým občanům v kostele Narození Panny Marie.
(pro kroniku zapsala Ing. Hana Bílková)

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

Mgr. Zdeňka Kozová

Hospodář
REVIZOR PIONÝRSKÉ SKUPINY
DELEGÁT DO KRAJSKÉ RADY PIONÝRA

Martina Čížková
Martina Popelková
Lucie Hronková

POČET ČLENŮ K 1. 1. 2010
88 členů
Skupina má tři oddíly: Pegas, Veverky a Draci. Jejím sídlem je „Dřevák“
na Kozinově poli. Náklady na provoz objektu nese město. K pořádání
víkendových akcí pro děti i pro vedoucí a letních táborů slouží skupině vlastní
táborová základna v Újezdě. Letního tábora se každoročně účastní kolem 50
dětí.
Sdružení Pionýr letos vzpomíná dvacetiletí samostatného Pionýra (1990
– 2010). Při té příležitosti uspořádalo ve dnech 29.- 31. ledna v Praze akci
„Ledová Praha“, při které nechyběli ani členové skupiny Mír. Z dalších
zajímavých akcí letošního roku lze jmenovat třeba maškarní karneval
(13. února), Velikonoční výpravu (3. dubna), Klauniádu (14. září), výlet do ZOO
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(2. října), Slavnost světel (30. října), Mikulášskou nadílku (3. prosince) a
Čertovské odpoledne (4. prosince). Pět členů skupiny se zúčastnilo
čtrnáctidenního

mezinárodního

tábora

Sdružení

Pionýr,

pořádaného

v Rakousku a na Moravě.
Už 5 let spolupracuje skupina s občanským sdružením Život dětem. Její
členové se účastní charitativních sbírek Srdíčkový den. Výtěžek této sbírky je
určen na nákup přístrojů do dětských nemocnic. Letos vybrali domažličtí
pionýři 18 573 Kč.
Od roku 2007 přispívají členové skupiny v rámci adopce na dálku
Sebastinovi z Indie. Posílají mu roční příspěvek 4 900 Kč, který mu uhradí
školné a školní pomůcky.
Pěkný úspěch zaznamenali členové oddílu Pegas Šárka Zavadilová, Niki
Frischholzová a Vítek Adamovský, kteří získali první místo v republikové
fotografické soutěži Pionýrský sedmikvítek – Clona.
(podle výroční zprávy skupiny)

Kruh přátel Furth im Wald – Domažlice e.V.
Freundeskreis Furth im Wald – Domazlice e.V.
Myšlenkou vzniku Kruhu přátel je naplňování partnerství mezi městy
Furth im Wald, Ludres (Francie), Furth bei Göttweig (Rakousko) a Domažlicemi.
Kruh přátel byl založen na jaře roku 2004 občany města Furth im Wald
a iniciativou jejího předsedy Hermanna Plötze přistoupili do spolku v roce 2007
i občané města Domažlice.
Spolek má celkem 60 členů, 50 % z Furth im Wald a 50 % z Domažlic.
Každý člen odvádí roční příspěvek 10 €. Tyto prostředky jsou pak používány k
oboustrannému vzájemnému poznávání.
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Každoročně jsou spolkem vyznamenáni ti, kteří se nějakým významným
způsobem zaslouží o dobré vztahy mezi Čechy a Němci. Dosud to byli: Václav
Cibulka, Antonín Konrády a Hartmut Wolff
Ke členství jsou zváni i další občané, kteří se chtějí zasloužit o dobré
sousedské soužití.
(pro kroniku zpracoval 2. místopředseda Kruhu přátel Furth im Wald – Domažlice Vlastimil
Konrády)

ČESKÝ KYNOLOGICKÝ SVAZ, ZÁKLADNÍ KYNOLOGICKÁ
ORGANIZACE 1 DOMAŽLICE 299
Sportovní střelnice Jirklovka
Počet členů 30, ve městě pracují základní kynologická organizace 1 a 2.
Výbor: Ing. Hana Slachová, předsedkyně, Jiří Feil, místopředseda, Ivana
Víznerová, pokladník, Jan Odvody, hospodář
Předmětem činnosti je výcvik sportovní kynologie a výcvik agility.
Větší akce roku 2010:
1. 1.
společná novoroční vycházka
6. 3.
výroční členská schůze
20. – 21. 3. 7. závody agility „O Kozinův čakan“ v Horšovském Týně
25. 4.
zkoušky KJ Brno
8. 5.
ukázka agility na pouti v Újezdě sv. Kříže
12. 6.
jarní kurz poslušnosti
27. 6.
2. ročník závodu poslušnosti „O Chodský čakan“
4. 9.
4. Chodská Voříškiáda
22. 10.
členská schůze
13. - 14. 11. 8. halové závody „O Kozinův čakan“ v Horšovském Týně
17. 11.
1. ročník závodů poslušnosti dle NZŘ
17. 12.
Vánoční posezení s hudbou
(pro kroniku zpracovala Ing. Hana Slachová)

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MÍSTNÍ ORGANIZACE DOMAŽLICE
Svaz má v Domažlicích jednu organizaci s 219 členy.Počet dětí v kroužcích do
15 let: 23, 16 – 18 let: 9
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Předseda organizace: Karel Amerling
členové výboru: MVDr. Václav Sklenář (místopředseda), Václav Nový
(jednatel), Václav Vlček (hospodář), Josef Makarovič (pokladník), Hynek
Hanáčík (práce s mládeží), Karel Pecka (zástupce hospodáře – pstruhové vody),
Lukáš Kalous (zástupce hospodáře), Václav Roubal, Petr Gabriel (brigádnická
činnost), Jiří Císař (kulturní komise).
Dozorčí komise: Jaroslav Kaiser, Jan Hrabík, MUDr. Zdeněk Kovář
Předmět činnosti: sportovní rybolov
24. července došlo k otrávení vod rybníka domažlických rybářů
v Luženicích. Zdrojem otravy byly patrně fekálie z blízkého pole. Pachatel úniku
škodlivin nebyl zjištěn. V rybníce uhynulo 4 000 ryb o celkové váze 2 200 kg.
Rybářům vznikla škoda zhruba 200 000 Kč plus 20 664 Kč za likvidaci ryb
v kafilerii.
17. září se v Zubřině ve městě objevily fekálie z kanalizace. Pachatelem
byla jedna zdejší firma. Díky ráznému zákroku starosty města Ing. Macha firma
rybáře kontaktovala a obě strany se dohodly na kompenzaci škod, které
rybářům vznikly.
V době svého vzniku v roce 1900 měl Rybářský spolek v královském
městě Domažlicích ve své správě tekoucí vodu v délce 15 kilometrů a 6
rybníků, z toho 5 rybníků ve vlastnictví města Domažlic. V současné době
místní rybáři hospodaří zejména na stojatých vodách, ale mimo ně i na 16 km
tekoucích mimopstruhových vod, to je Zubřina od Paseckého mlýna pod
Osvračínem k podniku CHVAK Domažlice a na 14 km tekoucích pstruhových
vod, to je Zubřina a Smolovský potok od čistírny odpadních vod CHVAKu až po
rybník v Pasečnici a přítok potoka Bystřice až k viaduktu u silnice na Pasečnici.
Od viaduktu u silnice na Pasečnici je revír chovný.
Ze stojatých vod jsou nejvýznamnějšími rybářskými revíry Jezero,
Chrastavice a Tři Vrby. Kromě těchto revírů hospodaří domažličtí rybáři ještě
na 7 chovných rybnících o rozloze bezmála 8 hektarů a na čtyřech malých
rybnících, sádkách, pod Vrbami, kde se pěstuje rybí násada.
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Ze všech rybníků, chovných i sportovních, je jen jeden, Jezero, ve
vlastnictví města Domažlice.
(podle podkladů pro kronikářský zápis, zpracovaných Karlem Amerlingem)

KLUB FILATELISTŮ 03-001 DOMAŽLICE
Klub filatelistů 03-001 Domažlice využil toho, že byla vydána známka,
vytvořená podle obrazu „Jaro“ od Karla Špillara (obraz je v majetku Národní
galerie v Praze) a uspořádal inauguraci této známky.
Inaugurace se konala 15. listopadu od 17 hodin v Galerii bratří Špillarů.
Spoluorganizátory byly galerie a pošta 344 01 Domažlice 1. Záštitu nad akcí
převzal hejtman Plzeňského kraje Milan Chovanec.
Účast veřejnosti byla velmi pěkná, sálek v galerii byl zcela zaplněn.
Z hostů se zúčastnili za generální ředitelství České pošty p. Ing. Břetislav Janík,
ředitel oddělení známkové tvorby, paní Alena Ryšková, ředitelka Postfily a paní
Marie Chábová, vedoucí pošty Praha-filatelie. Hejtmana Plzeňského kraje
zastoupil radní Ing. Petr Smutný, za Svaz českých filatelistů přijel předseda
Ing. Lumír Brendl, nechyběl ředitel Muzea Chodska Mgr. Josef Nejdl.
Přítomné uvítal vedoucí galerie Václav Sika, moderování se pak ujala
paní Marta Vojtíková. Nejdříve předseda SČF L. Brendl pohovořil o spolupráci
svazu s českou poštou a o nové tradici – inauguraci známek České republiky.
Pak Václav Sika přiblížil přítomným osobnost Karla Špillara. Transpozici obrazu
na známku provedl vynikající rytec českých známek Martin Srb. Jeho tvorbu
přiblížil

Josef

Fronc

(redaktor

zpravodaje

Společnosti

sběratelů

československých známek). Předseda zdejšího Klubu filatelistů Jiří Bejsta
přiblížil jedinečnou technologii tisku známek z ocelových plochých desek.
V závěru zavzpomínala na malíře Karla Špillara paní učitelka Jiřina Paroubková,
ta jej vídala jako malá v létě na Babyloně.
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Na závěr nechybělo malé pohoštění (i chodské koláče). V sálku pro
výměnné výstavy byla otevřena příležitostná přepážka pošty Domažlice 1.
O novinky českých známek tu byl velký zájem, stejně jako o pamětní listy, které
klub filatelistů připravil. Plně zaměstnán byl rytec známky pan Martin Srb, ten
nestačil podepisovat jak pamětní listy, tak i obálky prvního dne vydání.
Inaugurace byla velmi zdařilá, informaci o ní přinesla i média.
(pro kroniku napsal Jiří Bejsta)

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ, ODBOR DOMAŽLICE
Předseda Mgr. Petr Matějka
Jednatelka Marie Janutková
Domažlický odbor KČT je jedinou organizací KČT ve městě. K 31. 12.
2010 měl 163 členů. Během roku se do turistických řad přihlásili 3 noví
členové, navždy je opustili také 3 členové.
Činnost odboru řídil jedenáctičlenný výbor, který se scházel vždy
jednou měsíčně. Své akce pro veřejnost prezentuje Klub na stránkách
regionálního tisku, Domažlického zpravodaje, ve vývěsce na Náměstí Míru a na
internetových stránkách města, plzeňského kraje a dokonce i v zahraničí, ve
Waldmünchenu na internetových stránkách člena Klubu pana Karla
Reitmeiera.
Během tohoto roku uspořádali turisté 24 vycházek pro veřejnost. 289
účastníků při nich ušlo trasu dlouhou celkem 227 km a poznávalo různá, i
opomíjená místa našeho kraje. Mimo vycházky se uskutečnily dva celodenní
výlety na Šumavu a dvě týdenní putování, rovněž po Šumavě.
(Větší akce Klubu českých turistů viz Kalendárium)
Kromě vlastních akcí se domažličtí turisté účastnili i akcí jiných odborů
v Plzni, ve Kdyni, v Nepomuku a jinde. Pro svoje členy uskutečnili během roku
pět autobusových zájezdů. Mimo ně se zúčastnili i zájezdu „Se Sokolem na
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rozhledny“, který pořádal domažlický odbor Sokola ve spolupráci s Župou
Šumavskou.
V zimním období uspořádal odbor 3 turistické besedy, na které přišlo
60 zájemců a dva zájezdy za kulturou do plzeňského divadla.
2. května se turisté zúčastnili svátku hasičů, oslav k poctě hasičského
patrona sv. Floriana.
15. května při předávání pamětní medaile Konrádyho dudácké muzice
předali zástupci Klubu oslavencům sladký dárek turistů – dort s logem Klubu
českých turistů jako výraz poděkování za častou spolupráci na turistických
setkáních.
12. června se devítičlenná delegace domažlických turistů zúčastnila
oslav 125 let trvání partnerské organizace Waldverein Furth im Wald.
Koncem června požádalo
domažlické turisty Okrašlovací a
sportovní sdružení Český les se
sídlem v České Kubici, které
obnovilo v Caparticích pomník
mecenáši

turistů,

hraběti

Stadionovi, aby KČT Domažlice
pomník odhalil. Hrabě Stadion se
zasloužil

mimo

jiné

i

o vybudování cesty z Capartic na
Čerchov,
Stavbu

známé
provedl

Stadionky.
v roce

1905

vlastním nákladem. Odhalení pomníku se uskutečnilo 3. července, pomník
odhalil předseda domažlického odboru Petr Matějka. Slavnosti předcházela
naučná vycházka Po stopách Stadionské slávy na Černé řece, kterou vedl
regionální historik Zdeněk Procházka a které se zúčastnilo asi 200 osob. Během
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slavnosti ocenil okrašlovací spolek osobnosti, které se významně zasloužily o
oživení okolí Čerchova, mezi nimi i členy domažlického KČT Ing. Jana Bendu a
Karla Reitmeiera.
Na Čerchově proběhla v tomto roce už 10. sezóna, během které
navštívilo nejvyšší horu Českého lesa 6 069 turistů. Od roku 2000 se z Kurzovy
věže rozhlédlo již 86 364 turistů. V průběhu roku 2010 se uskutečnila veřejná
sbírka na opravu rozhledny na Čerchově. Vybralo se 133 939 Kč. Celkově od
roku 2000 se na Čerchově investovaly 2 399 883 Kč. V tomto roce byly
vyměněny všechny nosné trámy a část podlážky vyhlídkového ochozu.
Rozhledna však vyžaduje další opravy.

V příštím roce proběhne statické

zajištění věže.
Do turistické činnosti patří i činnost značkářská. V okrese bylo
obnoveno 190 km značených tras, vyvěšeno 5 map a 109 plechových směrovek
a tabulek. Na této práci se podílelo 20 značkařů.
(z výroční zprávy o činnosti KČT v roce 2009, zpracované Mgr. Petrem Matějkou)

SÍDLIŠTĚ ŠUMAVA, občanské sdružení
založeno 14. 6. 2007
Předseda: Pavel Zeman
Místopředseda. David Holomoj
Hospodář: Ludmila Flieglová
Počet členů: 80
Občanské sdružení Sídliště Šumava i nadále sdružuje obyvatele této
části města. Mezi jeho hlavní aktivity patří akce pro děti – táborák na sněhu,
pálení čarodějnic, ukončení prázdnin. Členové sdružení se starají o bezpečný
provoz víceúčelového a dětského hřiště, provádí drobné opravy a běžnou
údržbu. I nadále pomáhají jako pořadatelská služba při Chodských slavnostech .
(podle podkladů Ludmily Fliegelové a Martiny Liebichové)
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OBČANSKÉ SDRUŽENÍ NOVÉ OBZORY,
se sídlem 17. listopadu 249
provozovna: Branská 1
počet členů: 59 rodičů a 91 dětí, většinou ve věku do 6 let
počet zaměstnanců: 1 + jeden poloviční úvazek
počet místních organizací ve městě: jedna - RODINNÉ A MATEŘSKÉ CENTRUM
KRÁČMERKA
Statutární zástupce a předsedkyně sdružení: Marie Koutná
Základním posláním je provozování neziskového zařízení Rodinné a mateřské
centrum Kráčmerka. Cílem Kráčmerky je pomáhat zejména rodičům s malými
dětmi na mateřské nebo rodičovské dovolené vyjít ze sociální izolace, kam se
dostávají celodenní péčí o děti. Centrum ve městě organizuje kurzy pro rodiče
s dětmi do 6 let věku:
Káčátka, pohybová výchova pro rodiče s dětmi od 1,5 do 3 let
Lvíčata, pohybová výchova pro rodiče s dětmi od 3 do 6 let
Hafík notík – hudební výchova pro rodiče s dětmi od 2 do 6 let
Šikulky – kurz pro malé objevitele od 2 do 6 let s rodiči
Angličtina s medvídkem Teddy Bear - jazyková výchova pro rodiče
s dětmi od 2 do 6 let
K neformálnímu setkávání rodičů a dětí slouží bezprahový klub Volná herna,
kde si děti mohou najít nové kamarády.
(podle podkladů Marie Koutné)

ČESKÁ VOJENSKO HISTORICKÁ SPOLEČNOST, PETROVICKÁ 117
Předseda sdružení: Radek Čáni
Místopředseda: Martin Paroubek
Jednatelka: Michaela Čániová
Sdružení působí v oblasti sbírání informací vojenského charakteru a
shromažďování předmětů, souvisejících s vojenskou tématikou se vztahem
k našemu městu a jeho okolí.
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V tomto roce uskutečnilo sdružení průzkum a mapování domažlického
podzemí a průzkum domažlické věže. Získalo také od města prostory ke zřízení
vojenského muzea regionu, pro které v současné době shromažďuje sbírkový
materiál.
(podle podkladů Michaely Čániové)

SPORTOVNÍ KLUB BC WOLFS
Předseda: Jan Pachl
Tajemník: Petr Skala
Hospodář: Václav Vlček ml.
Členové výboru: Tomáš Strádal, Petr Pachl, Václav Mach
Celkový počet domažlických členů 94, z toho 55 do 18 let
Předmětem činnosti je provozování sportu – baseball, softball
V roce 2010 se baseballových soutěží v západních a jihozápadních
Čechách zúčastnily tři týmy klubu BC Wolfs. Byli to mladší žáci, žáci, mladší
kadeti a muži. Také vznikl jeden ženský tým, který hraje pražský přebor žen
v softballu.
Mladší žáci hráli západočeskou Tee – ballovou soutěž. V této soutěži
bylo celkem 5 týmů. Domažlický tým, vzniklý především z mateřských škol, byl
sice až poslední, ale pro mladé hráče to byl první hrací rok, ve kterém nasbírali
množství cenných zkušeností.
Žáci hráli také západočeskou Tee – ballovou soutěž. Tým sehrál
vyrovnané zápasy a v sezóně obsadil celkové čtvrté místo. V červenci tým
absolvoval týdenní soustředění.
Mladší kadeti odehráli již svoji čtvrtou sezónu. V zimě se zúčastnili
soustředění v Caparticích a v létě soustředění v Hluboké nad Vltavou, pod
vedením trenérů z USA. Tým v jihozápadním oblastním přeboru obsadil třetí
místo.
Muži v základní části prohráli pouze dvakrát a na dobré výsledky
navázali i v play – off. Ve finálovém zápasu však podlehli soupeři a obsadili

96

druhé místo. Dalším úspěchem byla účast v Českém baseballovém poháru.
V prvním kole se podařil postup přes slovenský tým z Bratislavy. Ve druhém
kole náš tým zastavil extraligový tým Tempo. Dále se muži již počtvrté
zúčastnili mezinárodního turnaje v rakouském Attnangu, kde skončili na
uspokojivém devátém místě.
Letos se poprvé podařilo sestavit i ženský softballový tým, který hrál
pražský přebor. Na zkušená družstva naše dívky nestačily, a tak skončily
poslední, V průběhu soutěže se však úroveň jejich hry zlepšovala a zápasy se
začaly vyrovnávat. Úspěchu děvčata dosáhla na mezinárodním turnaji
v Hluboké nad Vltavou, kde jejich družstvo obsadilo krásné čtvrté místo.
Klub se dále podílel na dětském dnu, organizovaném městem, kde
zajistil nafukovací skákadlo, pálkařský tunel s nadhazovacím strojem a další
baseballové disciplíny. Na Dnu bez aut na Střelnici předvedl ukázky baseballu.
Pokračuje v projektu baseball do mateřských škol, do kterého se zapojily
všechny domažlické školky.
Klub letos postihla i smutná událost. V pátek 17. prosince zemřel po
náhlé mozkové příhodě jeho zakladatel Mgr. Václav Vlček.
(podle podkladů poskytnutých klubem)

JUDO – CLUB DOMAŽLICE
Maškova 318
je nástupnickou organizací TJ Jiskra Domažlice – oddíl judo (založen v roce
1973). Byl registrován 2. 10. 1992. Zakládající členové: Roman Kalous, Petr
Radoš a Petr Rett.
Současné vedení klubu:
Roman Kalous, prezident klubu
Waldemar Janeček, sekretář klubu
Pavel Forst, manažer
Renáta Routová, pokladník
Petr Jiráček, předseda kontrolní komise
Sportovní klub působí po celou dobu své činnosti v tělocvičně Základní
školy Komenského 17. Nyní má kolem stovky aktivních členů ve věku od 4 do
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50 let. Od roku 2000 aktivně spolupracuje s francouzským Judoclub Ludres
z partnerského města Domažlic Ludres.
Šest trenérů učí děti a mládež olympijskému sportu judo formou
tréninků, letních táborů a dalších akcí.
(pro kroniku zpracoval Roman Kalous)

Atletic Club Domažlice
Občanské sdružení, zabývající se atletickou činností
Předseda klubu: Ing. Zdeněk Forster
Klub má 159 členů

SPORTOVNÍ KLUB POLICIE DOMAŽLICE (SKP)
Kosmonautů 165
Předseda: Mgr Petr Kuneš
Místopředseda: Mgr. Bc. Petr Hejda
Hospodář: Ing. Bc. Jiří Svoboda
Členové: Petr Sterzl, Bc. Václav Tauer, Vítězslav Švajner, Miroslav Pejsar
Hlavním předmětem činnosti SKP je sportovní činnost.
Při Krajském ředitelství Policie České republiky, Správě Plzeňského
kraje, Územní oblasti Služby kriminální policie a vnější služby v Domažlicích již
velkou řadu let, od roku 1992, působí také Sportovní klub policie Domažlice
(SKP), který je zastřešen vrcholným orgánem UNITOP ČR Praha.
Tento sportovní klub měl k 31. 12. 2010 celkem 245 členů, z nichž jsou
plné dvě třetiny občanů Domažlic (163 členů).
Celý SKP se skládá z osmi jednotlivých dceřiných sportovních oddílů:
oddíl kopané (SKP SG Interkop), oddíl nohejbalu, oddíl tenisu, oddíl
kulturistiky, střelecký oddíl, oddíl ledního hokeje, oddíl foosballu (malá
kopaná) a oddíl všech dalších přidružených rekreačních sportů.
Zástupci většiny těchto oddílů se zúčastňují pravidelných amatérských
soutěží pořádaných na Domažlicku (tenisový Davis cup, amatérská hokejová
liga, přebor v malé kopané apod.), ale i dalších jednorázových akcí, pořádaných
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v našem regionu (nohejbalové turnaje, sportovní střelecké soutěže, turnaje
v plážovém volejbalu).
Sportovní klub policie také každoročně zajišťuje své vlastní policejní
sportovní přebory, které jsou pořádány pod záštitou jednotlivých vedoucích
obou součástí územní oblasti Policie ČR s místem svého působiště
v Domažlicích. V kalendářním roce 2010 to byly především přebory
v kuželkách, sportovní střelbě, malé kopané a v plážovém volejbalu.
V návaznosti na to pak klub vysílá vítěze těchto policejních přeborů bývalého
okresu v jednotlivých sportovních disciplínách na celorepublikové vrcholné
sportovní akce pořádané Ministerstvem vnitra ČR, Policejním prezídiem Policie
ČR a UNITOPEM ČR, na policejní mistrovství celé České republiky. Letos se
členové SKP zúčastnili policejních mistrovství ČR v policejním víceboji,
nohejbalu, volejbalu a sportovní střelbě.
(pro kroniku zpracoval Ing. Bc. Jiří Svoboda)

Všechny podkladové zprávy pro tento oddíl kroniky jsou uloženy u zápisu za rok
2010 jako jeho příloha.
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VII. PRŮMYSL – OBCHOD
Co se týká průmyslu, nedošlo v tomto roce v Domažlicích k podstatným
změnám. Pracovní příležitosti nepřibývají, spíše ubývají (zrušení pekáren).
Město hledá zejména nové investory pro průmyslovou zónu, zatím nepříliš
úspěšně. Tato stagnace není jen problémem Domažlic, je celostátní i
celoevropská. Na celém světě stále trvá finanční a úvěrová krize, podnikatelé
se bojí investovat, a to se samozřejmě odráží mimo jiné i v růstu pracovních
příležitostí. Mnoho lidí už zase pracuje „přes hranici“, v sousedním Bavorsku,
ať sezónně nebo na delší úvazky. V poslední době tam hodně pracovních
příležitostí nacházejí například zdravotní sestry, z dělnických profesí svářeči,
instalatéři, prostě řemeslníci. Opakuje se tak trend z počátku devadesátých let.
Pokud se obchodu týká, změn je během roku tolik, že je ani nelze
sledovat. Často končí i zavedené obchody. Tak ke konci roku ukončila prodej
oblíbená prodejna dětských oděvů v ulici Msgre. B. Staška a ve stejné ulici
cukrárna. Důvodem prý v obou případech byly neúnosně vysoké nájmy.
V bráně skončila prodejna umělých květin, na její místo se z protějšího malého
krámku přestěhovala milavečská cukrárna. Té naopak počty zákazníků rostou a
v bráně mimo větší prodejnu získala pro zákazníky i místo k posezení.
10. května otevřela na Chodském náměstí prodejna MS MOBIL. Její
vlastník Marek Sklenář v ní nabízí rozšíření sortimentu služeb v oblasti mobilní
komunikace.
V Branské ulici zanikla prodejna látek a galanterie, která nahradila
předchozí prodejnu látek Aleny Kulhánkové. Vlastníci nové prodejny byli
zpočátku plni elánu, vydrželi však necelé dva roky. Při tom galanterie
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v historickém jádru citelně chybí, tady asi ale byl překážkou nedostatečný
galanterijní sortiment.
V sousedství této prodejny uzavřel svoji prodejnu televizní, převážně
satelitní techniky, David Rácz. Ten vcelku vtipně podchytil digitalizaci, kdy šel
podobný sortiment doslova na dračku, ovšem jen do té doby, než se nasytila
poptávka. Satelit si člověk nekupuje každý den a set-top-box také ne.
V prostorách prodejny teď sídlí pojišťovna.
Pod bránou „u Neherů“ skončila oděvní prodejna. Majitel bude objekt
rekonstruovat, s prodejem oděvní konfekce prý v něm už ale nepočítá. Při tom
právě toto je sortiment, ve kterém jsou zdejší zákazníci odkázáni téměř
výlučně na vietnamské prodejce. Kdo chce „něco lepšího“, musí do Plzně nebo
do Klatov.
K už tak vysokému počtu restaurací, barů a bister ve městě přibyla
restaurace nová – Fotbal Club Střelnice. Nabízí rychlé občerstvení a široký
sortiment nápojů
Vedle kina Čakan ve Vodní ulici místo cukrárny otevřela 2. listopadu
prodejna se značkovou dámskou a pánskou módou Unique fashion.
Prodejna Květinka na Chodském náměstí dvakrát v týdnu omezila
prodejní dobu jen na odpoledne, dopoledne se věnuje květinové vazbě.
A tak snad jedinými stálicemi, které se nehýbou a hýbat nemíní, jsou
vietnamské obchody a obchůdky. Zatím se jim asi stále daří, i když i Vietnamci
už začali zvyšovat ceny. A bude-li pokračovat krize se svým průvodním jevem
zmražením či poklesem příjmů středních a chudších vrstev, bude se jim patrně
dařit ještě lépe.
Poskytovatelům internetového připojení přibyla letos ve městě vážná
konkurence. Na Náměstí Míru 58 otevřel svoje zastoupení AITEX internet
provider.

Zajišťuje stabilní vysokorychlostní připojení k internetu. Jeho

výhodou v Domažlicích je, že bez problémů pokryje i místa, která jsou pro
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ostatní poskytovatele internetových služeb problematická, například některé
části sídliště Kavkaz. Jeho zákazníci si poskytované služby chválí.

Pravidelné středeční trhy v roce 2010
V roce 2010 se konaly středeční trhy na spodní části náměstí Míru.
Stánkových míst o velikosti 4 x 2 m (tj. 8m2) je celkem 66. V lednu, únoru a
březnu bylo obsazeno pouze 4-6 stánkových míst. Od dubna začíná být o trh
větší zájem. Je obsazeno cca 40-50 míst. Místní poplatek podle Vyhlášky
č. 13/2003 o místním poplatku činil 100,- Kč/m2/den. U místních prodejců 50,Kč/m2/den.
Sortiment:
1 stánek zeleniny z Litoměřic (o tento sortiment je asi největší zájem)
1 stánek čerstvých pstruhů
1 stánek rybích specialit
1 stánek grilovaných kuřat
2 x stánek s medem
1 x prodej langošů
Ostatní prodejci prodávají převážně textilní zboží a obuv.
2 x zavítali na trhy prodejci cibulovin a na jaře se ojedinělé objevili
prodejci se sazenicemi.

102

Kalendárium
103

104

Leden
ČTYŘIKRÁT NOVÝ ROK
Novoroční setkání na Vavřinečku
Na 37. novoroční setkání na Vavřinečku vyrazili milovníci romantických
novoročních nočních vycházek hned po půlnoci. Na leden byla docela teplá noc,
dva stupně nad nulou, a tak první turistická vycházka v roce 2010, které se
zúčastnilo 47 osob, byla opravdu příjemná. Jako vždy si účastníci nočního
výšlapu na Vavřinec odnášeli z cíle svého putování mimo pěkných zážitků i
novoročenku.

Novoroční výstup na Čerchov
Počasí letos již 12. novoročnímu výstupu na Čerchov přálo. Bylo
6 stupňů nad nulou, a to vylákalo k zimnímu výšlapu na nejvyšší horu Českého
lesa i méně zdatné turisty. Účast, asi 250 lidí, byla přibližně stejná jako loni,
nechyběli ani starostové Domažlic, Klenčí a Waldmünchenu, ing. Miroslav
Mach, Karel Smutný a Franz Löffler, kterého už tradičně doprovázel
waldmünchenský ponocný Franz Prifling. Na Čerchov se vypravilo také několik
maminek s kočárky a psí spřežení. Protože ale nebyl sníh, táhlo osm saňových
psů místo saní vozík. Výšlap byl celkem pohodlný, jen nad „Horizontálkou“
museli jeho účastníci zdolat zledovatělý úsek cesty. Na vrcholu proběhla sbírka
„Novoroční čtyřlístek“. Její výtěžek je určen pro vybudování turistické trasy
„Krajem Emmy Destinové“ u Lutové, nedaleko Třeboně.
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Novoroční turistická vycházka
Třetí turistickou akcí 1. ledna roku 2010 byla odpolední Novoroční
vycházka na Díly, určená pro méně zdatné turisty, kterých vykročilo 24.
Všechny tři akce organizoval domažlický KČT.

Novoroční ohňostroj
sledovaly jako vždy na Nový rok v 18 hodin na domažlickém náměstí stovky
diváků. Ohňostroj každoročně zajišťuje a financuje město Domažlice.
Ohňostrůjcem byl letos Karel Nový z Plzně.

Co všechno čeká Domažlice v tomto roce
Starosta města Ing. Miroslav Mach, jeho zástupci, místostarostové
Pavel Wolf a Dalibor Kubů, tajemnice městského úřadu Ing. Milena Vlčková
spolu se všemi zaměstnanci městského úřadu popřáli v prvním letošním čísle
Domažlického zpravodaje všem občanům města do nového roku „rodinnou
pohodu a alespoň trochu toho štěstí, které je v životě nutné“. Občany zároveň
požádali o shovívavost, protože rok 2010 bude pro město rokem velkých
investičních akcí, jejichž hodnota přesáhne půl miliardy korun. Jde především
o stavební práce, spojené s akcí „Čistá Berounka“, tedy o rekonstrukci
vodovodu a kanalizace, dokončení vodovodu a kanalizace do Havlovic,
„zkapacitnění“ (odborný stavbařský termín) Zubřiny včetně rekonstrukce mostu
v ulici nadporučíka Bartošky a dále pak o odbahnění babylonského rybníka,
rekonstrukce Zelenovských rybníků, prodloužení cyklostezky DomažliceBabylon, dokončení sportovního areálu Střelnice, dostavbu nového městského
penzionu pro seniory a řadu drobnějších akcí.
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První letošní miminko
První malý občánek se v domažlické porodnici narodil v sobotu 2. ledna.
Je jím Janička Podoláková z Domažlic.

Srážka chodkyně s autem
Co se motorismu týká, nezačal nám nový rok příliš povzbudivě.
V Chrastavické ulici došlo 5. ledna k první vážné dopravní nehodě letošního
roku. Čtyřiadvacetiletý řidič nákladního auta VW nedokázal ubrzdit svůj vůz na
zledovatělé ploše parkoviště, dostal smyk, vjel do trávníku, narazil do dopravní
značky a srazil padesátiletou paní, která venčila psa.

Vloupání do bazénu
V noci na čtvrtek 7. ledna navštívil plavecký bazén host, který si docela
určitě nepřišel zaplavat. V areálu bazénu za sebou nechal škodu za více než
15 000 korun.

Tříkrálová sbírka
Letošní desátá tříkrálová sbírka měla motto „…Za světlem dobrých
skutků“. Ve farnosti Domažlice ji zahájil v sobotu 9. ledna v arciděkanském
kostele plzeňský biskup Msgre František Radkovský. Přítomen byl i starosta
Domažlic ing. Miroslav Mach. Sbírka probíhala ve dnech 9. až 11. ledna. Malí
koledníci při ní vybrali v Domažlicích 55 617 Kč a v Havlovicích 2 487 Kč.
Z výtěžku sbírky v celé domažlické farnosti bude 65% věnováno na projekty
Diecézní charity Plzeň, realizované ve farnosti Domažlice. Příspěvky obdrží
Terénní sociální služba Domažlice, Domov pro matky s dětmi v tísni
v Havlovicích a Volnočasové kluby Duha pro mentálně handicapované děti a
mládež. Na Domažlicku se celkem vybralo 292 tisíc korun, část z těchto peněz je
určena i na pomoc obětem zemětřesení na Haiti.
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Výstava v Galerii bratří Špillarů
V úterý 12. ledna v 17 hodin měla v Galerii bratří Špillarů vernisáž
výstava nazvaná „Vzpomínka na české malíře z koncentračního tábora
Flossenbürg“. Návštěvníci mohli shlédnout malby a kresby Františka Michla,
Karla Kuneše a Vladimíra Odvodyho z Domažlic a dále Helgy HoskovéWeissové, Oty Matouška, Miloše Volfa a Václava Navrátila. Výstavu uvedl
vedoucí galerie Václav Sika a dále promluvili starosta Domažlic Ing. Miroslav
Mach a kurátor a předseda spolku Flossenbürg dr. Hans Simon-Pelanda.
Hudební program připravila Základní umělecká škola v Domažlicích. Pořadateli
akce

byly

Město

Domažlice,

Sdružení

Pracovní

skupina

bývalého

koncentračního tábora Flossenbürg e. V., Muzeum Chodska a Galerie bratří
Špillarů. Výstava trvala do 26. února.

První ples
Letošní plesovou sezónu v našem městě zahájil v sobotu 16. ledna
1. reprezentační ples ČESKÉ POJIŠŤOVNY regionu Chodsko. Večerem provázel
Pavel Anděl.

Koncertní křídlo pro MKS
Sponzorský dar, nově rekonstruované koncertní křídlo za 480 tisíc
korun, věnovala Městskému kulturnímu středisku firma Stavby mostů Praha.
Firma se podílí na investiční akci Čistá Berounka.
Slavnostní křest nového koncertního křídla August Förster II, spojený
s připomenutím 30 let existence Kruhu přátel hudby v Domažlicích, se
uskutečnil ve čtvrtek 21. ledna v 18 hodin ve velkém sále MKS. Slavnost
pořádaly Město Domažlice a městské kulturní středisko. Nástroj pro kulturní
středisko vybrala známá klavíristka Irina Fojtíková – Kondratěnko, která
v Domažlicích často koncertuje a která se také stala, jako reprezentantka
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klasické hudby, kmotrou nástroje. Dalšími kmotry byli Milan Svoboda, jako
představitel jazzové hudby a Radka Fišarová s klavíristou Vladimírem
Strnadem, kteří zastupovali další hudební žánr, šanson. Při křtu samozřejmě
nechyběli ani starosta města Ing. Miroslav Mach a ředitel MKS Mgr. Kamil
Jindřich. Sponzora, firmu Stavby mostů Praha, zastupoval J. Freundl

ml.

Zájemci o tuto společenskou událost zcela zaplnili velký sál MKS.

Přesun úřední desky
Úřední deska domažlické radnice se přestěhovala z historické radniční
budovy na budovu bývalé Komerční banky U Nemocnice čp. 579, kde sídlí druhá
část městského úřadu. Důvodem přemístění byla nutnost rozšířit plochu desky,
což na historické radnici na náměstí nebylo možné.

Cena vody se nezvyšuje
Rada města schválila cenu vodného a stočného pro letošní rok ve stejné
výši jako v loňském roce. To lze jistě pochválit, občané však oprávněné
poukazují na to, že cena vodného a stočného v Domažlicích je jednou
z nejvyšších v republice, což potvrzují zveřejňované žebříčky cen.

Šibřinky
Jiskra Domažlice pořádala v sobotu 23. ledna tradiční Šibřinky.

Literární přednáška
Ve čtvrtek 28. ledna v 17:00 hodin přednášel v Galerii bratří Špillarů na
téma Národní obrození a folklorní inspirace profesor Viktor Viktora, CSc z Plzně.
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Vycházka při úplňku
Zajímavou akci připravili pro svoje členy domažličtí turisté. Nazvali ji
Vycházka při úplňku a vydali se na ni v neděli 30. ledna v 18 hodin. A protože
Domažlice byly v té době úplně zasypané sněhem a úplněk byl také, byl to jistě
hezký zážitek.

Dětský karneval
Městské kulturní středisko ve spolupráci s Domem dětí a mládeže
DOMINO uspořádalo v sobotu 30. ledna od 14 hodin ve velkém sále MKS dětský
karneval s názvem VELETRH STRAŠIDEL.

Kalendář seniorek
Zajímavý Kalendář na rok 2010 si vydaly seniorky tanečního kroužku
domažlického Sokola, neboli, jak se oficiálně nazývají Taneční skupina HANKA.
Skupina vznikla v roce 2004, má 16 aktivních členek a její repertoár sestává
ze 349 scének. Kalendář má formát A5. Je sestaven z fotografií členek skupiny
při vystoupeních a při společném pobytu v přírodě, na každý měsíc jedna
fotografie. Jeho mottem je: „Tanec je jako život … můžeš upadnout stokrát, ale
zvednout se musíš vždy“.

Divadla a koncerty:
Pořadatel městské kulturní středisko ve velkém sále MKS v 19.30 hod.:
úterý 26. ledna
Divadelní představení v rámci předplatného
Moliére: CHUDÁK MANŽEL

Loutkové divadlo Domažlice – loutková scéna MKS
Do druhého roku činnosti vstoupili v lednu domažličtí loutkoherci.
Loutkové divadlo Domažlice navázalo v prosinci roku 2008 na činnost
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někdejšího divadelního spolku Havlíček. To hrálo loutková představení od roku
1951 až do roku 1996, kdy byla jeho činnost ukončena uzavřením domažlického
pivovaru. Spolek totiž sídlil v klubovně vedle pivovaru a byl závislý na energii
(voda, teplo, elektřina), která byla dodávána právě z pivovaru. Celých dlouhých
12 let se bývalí členové Havlíčku snažili divadélko oživit. Povedlo se to
paradoxně až po zbourání jejich divadelní scény. Díky snaze ředitele MKS
Kamila Jindřicha a finanční podpoře města se v objektu MKS vybudovala nová
divadelní scéna pro loutkové divadlo. Hybným motorem znovuobnovení
loutkového divadla byli především Jaroslav Jiřinec a Josef Kuneš, který je
dodnes principálem.
Loutkové divadlo Domažlice sehrálo od doby svého znovuobnovení 47
představení (7 pohádek) a 11 veřejných generálních zkoušek. Má kolem
dvanácti členů, kteří tuto činnost dělají s nadšením a nutno podotknout, že též
zadarmo, což je v dnešní době více než chvályhodné. Jistě jim patří velký dík za
to, že nejenže obnovili domažlickou loutkovou tradici, ale vrátili dnešním dětem
kontakt s živým, bezprostředním divadelním uměním. Podle velkého zájmu
o představení lze soudit, že nejen domažlické děti si Kašpárka velice oblíbily.
(pro kroniku napsal Josef Kuneš)

A co dodat ke slovům pana principála? Snad jen tolik, že je škoda, že se
ve městě nenašel pro divadélko větší prostor. Sálek v patře MKS má jen malou
kapacitu, a tak představení co představení je i dost zklamaných dětí, na které
se už místo nedostane. Ale – díky i za to, vždyť nebýt Josefa Kuneše, Kamila
Jindřicha a nadšenců kolem nich, bylo by asi loutkové divadlo v našem městě
dočista zaniklo.
Loutková představení v lednu:
hraje se vždy od 14. a 16. hodiny v I. patře MKS
neděle 10. ledna a neděle 31. ledna
ČERTI NA HRADĚ
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Divadlo pro žáky základních škol
Dvě představení pohádky Aladinova kouzelná lampa sehráli v pondělí
18. ledna ve velkém sále městského kulturního střediska pro děti z mateřských
škol a žáky nižších tříd základních škol herci divadla Mladá scéna z Ústí nad
Labem.
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ÚNOR
Nezaměstnanost
V únoru bylo v oblasti Domažlicka 1 047 osob bez práce (8,95 %).
V samotných Domažlicích se míra nezaměstnanosti pohybuje mezi 6 – 7 %
práceschopného obyvatelstva. Koncem února pak míra nezaměstnanosti
v našem regionu poprvé přesáhla 10 %.

Školka na ledě
V úterý 2. února začala v Karpem areně - zimní stadion Domažlice výuka
bruslení pro děti předškolního věku. Do „Školky na ledě“, jak pořadatelé výuku
nazvali, se zapsalo na padesát dětí.

Z Capartic do Gibachtu
Už 11. lyžařský turistický přejezd z Capartic do Gibachtu uspořádaly
v neděli 7. února Město Furth im Wald a SC Furth im Wald ve spolupráci s
Městem Domažlice a SK Sněhaři Domažlice.

Dětský karneval
Pionýrská skupina Mír uspořádala v sobotu 13. února ve 14 hodin
ve velkém sále městského kulturního střediska dětský karneval.

Přednáška v Galerii bratří Špillarů
Ve čtvrtek 18. února v 17 hodin se v Galerii bratří Špillarů uskutečnila
další z cyklu cestopisných přednášek ředitele Muzea Chodska Mgr. Josefa
Nejdla. Tentokráte spolu se svými posluchači putoval do Portugalska.
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Zemřela nejstarší občanka Domažlic
27. února zemřela ve věku 101 nejstarší občanka Domažlic paní Emilie
Bayerová.

Trestní oznámení kvůli nesprávnému použití dotace
Starosta města Ing. Miroslav Mach podal trestní oznámení na
neznámého pachatele kvůli nesprávnému použití dotace na 39 bytů v Kozinově
ulici (přestavba bývalých Tereziánských kasáren na byty). Město na tuto
přestavbu obdrželo dotaci 14,8 milionů korun. Protože nedodrželo podmínky
přidělení dotace (stavba nebyla dokončena v termínu, v jejím průběhu došlo ke
změnám proti původnímu projektu a zejména: město použilo ke hrazení
nákladů na stavbu peníze, vybrané od budoucích vlastníků bytů) musí vrátit
dotaci v plné výši plus penále, což dohromady dělá 19, 6 milionů korun. Navíc
podle starosty Ing. Macha radnice „věnovala“ budoucím majitelům budovu a
pozemek v hodnotě 20 milionů korun. Celková finanční ztráta, která městu
vznikla, tak představuje zhruba 40 milionů korun. To, zda došlo k trestnému
činu či nikoli a kdo je za nesprávné použití dotace odpovědný, má nyní posoudit
policie. Případ vyšetřuje policie tachovská, u domažlických policistů by prý
mohla hrozit podjatost. Trestní oznámení je sice podáno na neznámého
pachatele, po městě se ale veřejně hovoří o tom, že pod pojmem „neznámý
pachatel" je myšleno minulé vedení radnice.

Krádež v gymnáziu
Drobné krádeže jsou i v našem městě takříkajíc téměř na denním
pořádku. Své by o tom mohli vyprávět návštěvníci středečních trhů na náměstí
nebo neopatrní nakupující ve zdejších prodejnách, zejména prý v Albertu na
náměstí. Kradou se jízdní kola ze sídlištních sklepů, vykrádají se auta, kradou se
dokonce i květiny, umístěné za oknem, na okrasných záhonech i v betonových
truhlících, o krádežích na hřbitově nemluvě. Letošní únor rozšířil „sortiment“
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zlodějů o další, poněkud netradiční „zboží“. Z chovatelského zařízení
domažlického gymnázia odcizil kterýsi nenechavec dvě fretky. „Měly ty zloděje
alespoň pořádně pokousat“, komentovalo krádež fretek domažlické veřejné
mínění.

Nová stříkačka
Domažličtí dobrovolní hasiči rozšířili v únoru svůj vozový park o novou
výkonnou stříkačku. Zakoupilo ji pro ně město Domažlice. Stála 238 tisíc korun.

Interna hodnocena nejlépe
Domažlický deník vyhlásil anketu o nejlépe hodnocené oddělení
domažlické nemocnice. Podle pacientů je nejlepším oddělením interna.

Hubrovna už je minulostí
Domažlická Hubrovna, rozlehlý trojkřídlý dům na počátku Masarykovy
ulice u mostu přes Zubřinu, neměla nikdy příliš šťastný osud. Postavil ji na
sklonku minulého století továrník Huber, který zde chtěl vyrábět sirky.
Huberova „sirkárna“ ale neměla dlouhého trvání. Dům pak rozšířil počet
domažlických domů s byty, určenými chudým obyvatelům města. Bylo těch
domů ve městě několik: Zámeček, Centrála, Nouzovna, Pokusná stanice,
Hubrovna. Byty v nich bychom podle dnešních měřítek nazvali nejspíše
holobyty. Holé místnosti, na chodbě jediný vodovodní kohoutek pro celé patro,
suché WC také společné pro všechny byty na patře. Tak vypadala Hubrovna
ještě v padesátých létech minulého století. Její tři křídla rámovala rozlehlý
čtvercový dvůr se všemi možnými přístavky, sloužícími jako kůlny a dokonce i
s několika květinovými záhony, který na severovýchodní straně uzavíral malý
domek s bytem pro jednu rodinu. Když ve druhé polovině padesátých let začala
v Domažlicích ve větší míře výstavba nových bytových domů, většina nájemníků
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Hubrovny se snažila získat lepší bydlení. Hubrovna sice také prošla alespoň
částečnou rekonstrukcí, měnila se okna, podlahy, dřevěná WC nahradily
moderní splachovací klozety, ale marná sláva, dům měl pověst domu
chudinského a nájemníci se do něj zrovna nehrnuli. Poslední „mohykáni“ jej pak
opustili, když se jeho přízemí stalo sídlem početné romské komunity. Letošní
únor uzavřel více než stoletou historii Hubrovny. Zdevastovaný dům byl zbořen.

Zážitková turistika
Přesvědčení, že prý podnikat lze kdykoli v čemkoli, stačí mít dobrý
nápad a dostatečnou výdrž, zdá se potvrzovat podnik domažlického občana
Amara Ibrahima.

Amar Ibrahim, po otci Iráčan, po matce roduvěrný

Domažličan, organizuje pro zájemce tak zvanou zážitkovou turistiku. Turisté,
toužící po vojenských zážitcích, obléknou v Domažlicích válečnou americkou
vojenskou uniformu, nasednou do historického jeepu a vybaveni „pravou“
vojenskou stravou, projíždějí místa bojů z konce druhé světové války. Výlet má
název „Stopy války“ a jeho účastníci mohou, mimo odborného historického
výkladu spojeného s prohlídkou historických zbraní, zažít i „přepadení“
německou vojenskou jednotkou nebo absolvovat kurz přežití v přírodě.
Zákazníky zprostředkovávají panu Ibrahimovi zážitkové agentury z celé
republiky. Převažují mezi nimi, jak jinak, mladí muži. Zdá se, že celé řadě
mladší pánské generace chybí to, čemu se dříve říkávalo základní vojenská
služba, jednodušeji vojna. A tak si pánové hledají podobné zážitky a jsou za ně
ochotni i zaplatit. Vskutku originální podnikání pana Ibrahima přilákalo do
Domažlic i televizní štáb, který o jeho podnikatelském nápadu natočil reportáž
do pořadu pro podnikatele POKR. V reportáži si prý zahrál i domažlický
místostarosta Pavel Wolf.
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Divadla a koncerty:
Pořadatel městské kulturní středisko ve velkém sále MKS v 19.30 hod.:
čtvrtek 4. února
divadelní představení v rámci předplatného
VILA S VĚCNÝM BŘEMENEM
Detektivní komedie v podání herců Divadelní agentury Praha
úterý 9. února
mimořádný koncert v rámci předplatného pořádaný Městským kulturním
střediskem a Kruhem přátel hudby Domažlice
PÓDIUM MLADÝCH TALENTŮ.
Účinkovali absolventi domažlické základní umělecké školy, kteří v současnosti
studují hudbu na konzervatoři či vysoké škole: Marie Tipplová – klavír, Kristýna
Kondrysová – flétna, Bára Veitová – klavír, Tomáš Kůgel – klarinet, Tadeáš
Forberger – klavír.
čtvrtek 25. února
I. Abonentní koncert
Na prvním abonentním koncertu letošní sezóny vystoupili bratři
Miroslav Vilímec, koncertní mistr České filharmonie – housle
Vladislav Vilímec – klavír.

Loutkové divadlo Domažlice – loutková scéna MKS
neděle 7. února a neděle 21. února, začátek představení vždy ve 14 a 16 hodin
PERNÍKOVÁ CHALOUPKA
loutková pohádka
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BŘEZEN
Poděkování občanům města
Starosta města Ing. Miroslav Mach poděkoval prostřednictvím
městského zpravodaje všem občanům města, kteří pomohli v zimě s úklidem
letošní mimořádné sněhové nadílky.

Kauza Aleje skončila
Dva roky se táhnoucí spor o domažlické Aleje (viz loňský kronikářský
zápis) v tomto měsíci definitivně skončil. V pátek 5. března pokáceli pracovníci
městských technických služeb více než stopadesátiletou kaštanovou alej při
ohradní zdi kláštera. Ve sporu mezi městem a inspekcí životního prostředí
v Plzni, kdy město prosazovalo, z důvodu bezpečnosti chodců, pokácení všech
třinácti stromů, zatímco inspekce trvala na zmlazení jejich zadní řady (blíže ke
klášterní zdi) dal odvolací orgán, ministerstvo životního prostředí, za pravdu
městu. Inspekce se podle něj dopustila několika pochybení, zejména nevzala
v úvahu, že působení dřevokazných hub, jimiž jsou všechny stromy v aleji
napadeny, nelze zastavit. Město tedy smí staré stromy, napadené hnilobou,
pokácet, ovšem s podmínkou, že místo nich vysadí ve stejném počtu kaštany
nové. Ty také skutečně ve středu 31. března technické služby vysadily. Nově
vysazené kaštany mají být odolnější proti rozšířené chorobě kaštanů, klíněnce.
Jsou kolem čtyř metrů vysoké, s obvodem kmenu až 30 cm. Spor o Aleje rozdělil
město na dva tábory, jedni chtěli stromy zachovat, druzí byli proti. Našli se i
občané, kteří se v této věci dožadovali celoměstského referenda.

Kaštany

v Alejích vstoupily i do předvolebního boje, místní Strana zelených prohlašuje,
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že se zaměří na to, aby o nové stromy město řádně pečovalo. Vysazení všech
třinácti stromů také ukončilo dohady, kolující po městě, že jistí domažličtí
podnikatelé už lukrativní místo při vstupu do historické části města zabezpečují
pro svoje podnikatelské záměry. Někteří odborníci sice tvrdí, že co není teď,
může být za rok-dva, protože stromy, vysazené na místo, kde stály stromy
staré, nemohou prý právě z tohoto důvodu zdárně růst, ale zda se nové
výsadbě bude dařit, ukáže teprve čas. Tak se nechme překvapit.

Výstava v Galerii bratří Špillarů
Druhá letošní výstava v Galerii bratří Špillarů patřila aradekoru.
Vystavovali účastníci 4. mezinárodního sympozia ARADECOR 2009 Milada
Hynková (ČR), Květa Monhartová (SRN), Pia Mühlbauer (SRN), Michael
Rittstein (ČR), Václav Sika (ČR) a Anna Wheill (SRN). Vernisáž se konala 2.
března v 17 hodin, výstavu uvedl Jan Löffelmann, starosta Kdyně, o symposiu
promluvil Václav Sika, vedoucí galerie. Pořadateli byli Muzeum Chodska,
galerie a Město Kdyně.

Podpora Tibetu
I na domažlické radnici visela u příležitosti 51. výročí povstání proti
čínské anexi Tibetu ve středu 10. března tibetská vlajka jako symbol podpory
boje Tibeťanů za samostatnost Tibetu. Z bývalého okresu Domažlice se k této
iniciativně připojily ještě radnice ve Staňkově a v Holýšově. Názory na tuto
iniciativu jsou ale rozporuplné, někteří odborníci na problematiku vztahu Tibetu
a Číny, jejíž součástí Tibet v současné době je, tvrdí, že jde o podporu aktivit, se
kterými nesouhlasí ani sám nejvyšší představitel Tibetu v exilu, tibetský
dalajláma. Ten se totiž několikrát vyjádřil, že mu nejde o úplnou samostatnost
Tibetu, ale o jeho větší autonomii v rámci Číny.
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Přednáška o Rusku
Cestovatel a spisovatel Leoš Šimánek předvedl ve středu 10. března
v 19.30 ve velkém sále městského kulturního střediska zájemcům velkoplošnou
panoramatickou live-diashow „Rusko – Země plná překvapení.

Chodský bál
V sobotu 13. března se ve velkém sále městského kulturního střediska
uskutečnil v Domažlicích už klasický krojovaný XII. Chodský bál. Pořadateli byly

Zahájení bálu. Zleva: Josef Kuneš, Kamil Jindřich a starosta města Miroslav Mach

jako obvykle město Domažlice a městské kulturní středisko. Bál zahájili starosta
města Ing. Miroslav Mach a ředitel městského kulturního střediska Mgr. Kamil
Jindřich. Celý večer, na kterém mimo tanec vystoupily všechny chodské
národopisné soubory (Mužský pěvecký sbor HALTRAVAN z Klenčí, Chodský
soubor Mrákov, Domažlická dudácká muzika, Národopisný soubor Postřekov),
moderoval Josef Kuneš. K tanci i k poslechu hrála dechovka Domažličanka pod
vedením Jana Mlezivy.

Výstava Václava Siky
Vedoucí Galerie bratří Špillarů Václav Sika si už v uměleckém světě získal
svoje místo. Pravidelně několikrát do roka vystavuje doma i v cizině. Tentokráte
vystavoval svoje objekty a reliéfy od 17. března do 10. dubna v Galerii Jiřího
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Trnky v Plzni. Pořadateli výstavy byly město Plzeň a Unie výtvarných umělců
plzeňské oblasti.

Turisté uvítali jaro
Další netradiční vycházka domažlických turistů se uskutečnila o prvním
jarním dni, v neděli 21. března ve 14 hodin pod názvem Vítání jara.

Zdravotnická škola oslavila šedesátiletí své existence
Koncem roku 1949 projednávaly tehdejší státní orgány plán rozvoje
pohraničí. Tento plán počítal s tím, že spádovým městem pro oblast tehdejšího
Domažlicka, Tachovska a Klatovska (všechny tři okresy byly tehdy podstatně
menší, rozšířily se teprve správní reformou z roku 1960) budou Domažlice. Proč
k naplnění tohoto plánu nedošlo a rychle se rozvíjejícím spádovým městem se
nakonec staly Klatovy, těžko soudit. Faktem zůstává, že v padesátých létech se
Klatovy začaly nejprve pomalu, poté rychleji rozvíjet, zatímco Domažlice vcelku
ustrnuly na místě. Nicméně na počátku padesátých let platily ještě původní
plány, a tak v rámci rozvoje městského školství Domažlice v roce 1950 získaly
hned dvě nové střední školy: střední zdravotnickou školu a stavební
průmyslovku, pro kterou se postavila nová budova, dnešní Gymnázium J. Š.
Baara. Zdravotnická škola otevřela první ročník ve školním roce 1951/1952.
Původně byla tříletá a jmenovala se Vyšší zdravotnická škola. Sídlila na
Chodském náměstí v budově dnešního internátu mezi Chodským hradem a
starou gymnaziální budovou. Když v roce 1953 byla zrušena gymnázia a vznikly
jedenáctileté střední školy, došlo ke spojení domažlické základní školy, sídlící
v bývalé chlapecké škole, a zbylých gymnaziálních tříd do jedenáctileté střední
školy (JSŠ). Nově vzniklá škola sídlila v budově chlapecké školy a do budovy
bývalého gymnázia se přestěhovala právě zdravotnická škola, která v té době
změnila učební program z tříletého na čtyřletý a přejmenovala se na
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Zdravotnickou školu v Domažlicích. V sousední malé budově vznikl internát této
školy. A protože školních reforem u nás není nikdy dost, v sedmdesátých létech
prošla škola další reformou, naštěstí jen co do výuky, když k interně přibyl i
obor dětská sestra, který se do té doby studoval v Plzni. Další reforma pak školu
zasáhla až v roce 1998, kdy hrozilo její zrušení. Díky snaze tehdejšího
domažlického školského úřadu a pochopení ředitelky zdejší Obchodní akademie
Ing. Anny Fořtové se toto nebezpečí podařilo odvrátit spojením Obchodní
akademie a zdravotnické školy pod jedno vedení. Pod jedním ředitelstvím tak
vznikla Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola
v Domažlicích. Obor, který nyní zdravotnická větev školy vyučuje, se jmenuje
zdravotnický asistent.
Ředitelé školy od jejího vzniku:
1951 – 1954 Marie Hauftová
1954 – 1974 Anežka Kocourová – Sýkorová
1974 – 1982 PhDr. Josef Kotal
1982 – 1992 PhDr. Jana Pretlová – Drmotová
1992 – 1998 MUDr. Jiřina Pabiánová
Po sloučení:
1998 – 2000 Ing. Anna Fořtová
2000 – 2009 Ing. Jan Sladký
2009 – podnes Mgr. Věra Prantlová
Za dobu své existence vychovala škola stovky zdravotních sester, které
se vesměs v praxi výborně osvědčily.
V rámci vzpomínky na šedesáté výročí vzniku zdravotnické školy
v Domažlicích uspořádalo ředitelství školy v pátek 26. března od 10 do 17 hodin
Den otevřených dveří, na který pozvalo absolventy školy, bývalé pedagogy i
domažlickou veřejnost.
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Nová služba radnice občanům
Vedoucí správního odboru městského úřadu Marie Buršíková
informovala prostřednictvím Domažlického deníku o nové službě, kterou
radnice zavádí pro občany města. Každý občan, který podá žádost o vydání
nového občanského průkazu nebo cestovního pasu, má nyní možnost zjistit
stav vyřizování své žádosti kdykoliv bez ohledu na úřední hodiny
prostřednictvím internetu na webové adrese www.domazlice.info.

Prodej čerstvého mléka
Firma MANITEC trade, s. r. o. instalovala ve vstupu do nákupního
střediska Kaufland automat na čerstvé syrové mléko. Vyšla tak vstříc poptávce
po „přírodním“, syrovém, nepasterizovaném mléce, které kupuje stále více
spotřebitelů. Také v Kauflandu je u automatu stále dost zájemců. Mléko se
stáčí do litrových lahví, které si lze buď v automatu koupit, nebo si přinést
vlastní. Z mléka jsou pravidelně odebírány vzorky, které procházejí přísnou
hygienickou kontrolou.

Ocenění Antonínovi Konrádymu
Kruh přátel Furth im Wald-Domažlice uděluje pravidelně ocenění
občanům z obou měst, kteří se výrazně podílejí na rozvoji přeshraničního
přátelství a spolupráce. Tentokráte převzal ocenění z rukou předsedy Kruhu
Hermanna Plötze domažlický muzikant, dudák, zakladatel Konrádyho dudácké
muziky pan Antonín Konrády. Konrádyovci zajížděli vystupovat k našim
příhraničním sousedům od Furthu po Řezno už od šedesátých let minulého
století. A protože hrát a zpívat uměli na „českou i bavorskou notu“, neměli
o pozvání nouzi. Byli tak jedněmi z mála, kdo měli už před padesáti lety
možnost přispívat k dobrým sousedským vztahům.
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Dar na opravu babylonské chaty
Paní Alena Slunéčková z Úval u Prahy věnovala městu finanční dar –
100 000 korun. Peníze město využilo na opravu městské chaty na Babyloně.

110 let rybářů
110. výročí založení domažlického rybářského spolku vzpomněli v tomto
měsíci domažličtí rybáři.

Výstava v Galerii bratří Špillarů
V domažlické Galerii bratří Špillarů vystavovala kdyňská výtvarnice
Milada Hynková své práce, které tvoří technikou aradecor.

Zemřel MUDr. Oldřich Tikal
Ve věku nedožitých 84 let náhle zemřel v pátek 12. března v Domažlicích
lékař, výtvarník a amatérský historik MUDr. Oldřich Tikal (*25. 8. 1926).
V centru jeho historického bádání byla regionální historie a regionální
osobnosti, zejména účastníci protinacistického odboje a lidé, věznění
v padesátých létech minulého století. V devadesátých létech byl dr. Tikal
zastupitelem a členem rady města.

Divadla a koncerty:
Pořadatel městské kulturní středisko ve velkém sále MKS v 19.30 hod.:
čtvrtek 11. března
BABOUCI
Koncert nejstarší jihočeské dechovky
pondělí 29. března
II. Abonentní koncert
AD TRIO PRAGUE
Martin Kasík – klavír, Jiří Hurník – housle, Miloš Jahoda – violoncello
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Loutkové divadlo Domažlice – loutková scéna MKS
neděle 14. března a neděle 28. března, začátek představení vždy ve 14 a 16
hodin, sobota 27. března od 9 hodin
KAŠPÁRKOVA KOMEDIE S DRAKEM
loutková pohádka
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DUBEN
Stavba Čistá Berounka začala
V dubnu začaly stavební práce na největší stavební akci, která byla
v moderní historii Domažlic realizována. Nákladem přes půl miliardy korun
proběhne ve městě rekonstrukce kanalizace, vodovodních rozvodů, opravy
koryta Zubřiny a další práce. Stavba je prozatímně rozplánovaná na dva roky a
uskuteční se plošně po celém městě.

Odhalení památníku flossenbürgským rukojmím
Ve středu 14. dubna ve 14 hodin se před sborovým domem
Českobratrské církve evangelické v Tyršově ulici konala pietní slavnost odhalení
památníku 149 občanům Domažlic, zatčeným jako rukojmí a odvlečeným do
koncentračního tábora Flossenbürg v tak zvané Smudkově aféře o Velikonocích
1940.
U počátků stavby drobného památníčku bylo vlastně nedorozumění. Ve
čtvrtek 7. května 2009 se zástupci zdejšího evangelického sboru, farář Mgr.
Petr Grendel a kurátorka Milena Wolfová zúčastnili v Praze na smíchovském
hřbitově Na Malvazinkách vzpomínky na JUDr. Antonína Žlábka, popraveného
nacisty za organizaci protinacistického odboje v Domažlicích. Při této
příležitosti je oslovila paní Marie Tykalová, administrativní pracovnice Svazu
bojovníků za svobodu, pobočky Praha 5, s návrhem, že by se na protinacistický
odboj mělo vzpomenout i v Domažlicích. Zástupci domažlického sboru, kteří se
domnívali, že paní Tykalová hovoří o Bratrském díle, jehož byl evangelík
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dr. Žlábek hlavním organizátorem, souhlasili. Dotyčná paní pak několikrát
přijela na nedělní bohoslužby evangelíků do Domažlic, až posléze na podzim
téhož roku přivezla do sborového domu žulový kvádr s tím, že se jedná o kámen
z appelplatzu koncentračního tábor ve Flossenbürgu, který by podle jejích
představ měl být základem pomníku obětem tohoto koncentračního tábora.
Teprve v tomto okamžiku se vyjasnilo, že paní Tykalová nemá na mysli pietní
vzpomínku na Bratrské dílo, ale stavbu památníku 149 domažlickým rukojmím,
které nacisté z města odvlekli. Stavba takového památníku ovšem nepříslušela
evangelickému sboru, zejména i proto, že vztah mezi evangelickým odbojem a
zatčením rukojmích byl jen vzdálený, rukojmí byli zatčeni jako občané města,
které už nacistům dlouho „leželo v žaludku“. (Případného badatele, kterého
tato problematika zajímá, odkazuji na kronikářský zápis z roku 2009, kde najde
podrobnosti o Bratrském díle pod názvem „Bratrské dílo a evangelický odboj
v Domažlicích v letech 1939 – 1940“.) Staršovstvo sboru proto paní Tykalové
slíbilo, že bude-li požádáno, poskytne pozemek pro památníček, ve všem dalším
ji ale odkázalo na jednání s městem. Město po vyjasnění celé situace myšlenku
paní Tykalové přijalo, zajistilo potřebnou finanční částku a památníček dalo
postavit. Pietní slavnosti odhalení památníku se zúčastnilo několik desítek
domažlických občanů, mezi nimi hodně přímých příbuzných flossenbürgských
rukojmích. Město zastupovali starosta Ing. Miroslav Mach, místostarosta Pavel
Wolf a předsedkyně městské kulturní komise Mgr. Libuše Matějková, která
celou akci velmi pěkně a citlivě uváděla. Mezi dalšími hosty byli zástupci
Československé obce legionářské z Plzně, zástupce ředitele Muzea Flossenbürg
a pan Hans Simon-Pelanda, předseda spolku KT Flossenbürg. „Památník není
okázalý a velký, ale je důstojným připomenutím našich vězněných spoluobčanů,
na které bychom neměli zapomínat“, uvedl ve svém vystoupení při odhalování
pomníku starosta města Ing. Mach. Krátce promluvili i Marie Tykalová a
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zástupce ředitele Muzea Flossenbürg. Slavnost doplnilo vystoupení folklorního
souboru mladších žáků z domažlické základní umělecké školy.
Stavbu památníku realizovala stavební firma Antonín Vlček.
Stavbu památníku i jeho odhalení občané města chválili. Jediná, a jak se
ukázalo oprávněná, připomínka zazněla k umístění pomníku na okraji
parkoviště. Někteří řidiči totiž při parkování najíždějí předkem vozu až na
památník.
(Badatele, kteří chtějí znát podrobnosti o domažlických rukojmích, odkazuji na práci
jednoho z nich, ing. Odvodyho: Odvody, Vladimír: Flossenbürg, tábor Domažlických
1940 – 1945- 1995. Praha, duben 1995.)

Ve Straně zelených to vře
Krajská rada Strany zelených vyškrtla ze své kandidátky pro parlamentní
volby předsedu domažlické okresní organizace Strany zelených Jiřího Andrleho
pro šíření rasové nenávisti na facebooku. Výbor základní organizace
v Domažlicích na svém posledním jednání svého předsedu podpořil a oba
domažličtí kandidáti, Jan Sladký a Roman Muhr, na protest proti vyškrtnutí
Jiřího Anderleho z kandidátky rovněž odstoupili.

V Domažlicích založili místní organizaci TOP 09
V pátek 23. dubna se v salónku restaurace Konšelský šenk sešel
ustavující sněm Místní organizace TOP 09. Domažlická organizace bude
sdružovat příznivce TOP 09 z celého Domažlicka. Řídit ji bude tříčlenný výbor
ve složení Josef Forst - předseda, Jana Žáková - místopředsedkyně a Václav
Mothejzík - člen místního výboru.
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Ve městě hostoval Cirkus Beroušek
V tomto měsíci hostoval v našem městě, k velké radosti především jeho
malých občanů, Národní cirkus ORIGINAL BEROUSEK, proslulý zejména
drezurou zvířat. Cirkus vlastní slona, opice, lamy, zebry, medvědy, pětadvacet
koní a jiná zvířata. To je pro děti velké lákadlo, a tak o návštěvníky neměl nouzi,
i přes to, že vstupné nebylo malé a že vlastník cirkusu se navíc nechal slyšet, že
Domažlice nejsou pro něj žádná zvlášť výhodná štace.

Dvě dubnová úmrtí
František Knopp
Ve čtvrtek 15. dubna zemřel v domažlické nemocnici bývalý náčelník
domažlické kriminálky pan František Knopp (°17. 8. 1953). František Knopp měl
zajímavého koníčka. Byl známý jako úspěšný chovatel exotického a zpěvného
ptactva. Ve své zahradě v Domažlicích měl v několika voliérách desítky ptáků
obyčejnějších i vzácných a drahých druhů. Jeho opeření kamarádi, kterým
věnoval všechen svůj volný čas, získávali pravidelně řadu výstavních ocenění.
Jejich majitel byl také předsedou pařezovské organizace chovatelů.

Vladimír Baier
Ve středu 21. dubna odešel ve věku 78 let do muzikantského nebe
domažlický rodák, hudebník, hudební skladatel, kapelník, klarinetista, dudák,
bývalý ředitel Muzea Chodska a regionalista, Vladimír Baier. Vladimír Baier se
narodil 18. 3. 1932 v rodině domažlického obchodníka jako starší ze dvou synů.
Oba hoši, Vláďa i jeho bratr Jiří, měli mimořádné hudební nadání. Vystudovali
domažlické gymnázium, kde hráli ve studentském dixilendu. Zatímco Jiří se dal
na pedagogickou dráhu, vyučoval hudbu na základní umělecké škole v Chebu,
Vladimír volil dobrodružnější životní cestu. Po absolutoriu gymnázia sloužil
nejprve u Pohraniční stráže. Dráha profesionálního vojáka ho ale brzy přestala
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uspokojovat, z vojny proto odešel – podle svého vlastního vyprávění dost
mimořádným způsobem: ačkoli byl ateista, do žádosti o propuštění do civilu
uvedl, že se vojenská služba neslučuje s jeho náboženským přesvědčením, což
bylo v padesátých létech poněkud na pováženou. V civilu pracoval nejprve jako
úředník na poště a na sklonku padesátých let se konečně dostal k tomu, co ho
bavilo, stal se ředitelem domažlického okresního kulturního střediska. Od
prvních „osvětářských“ dní se aktivně věnoval hudbě. Už v roce 1952 složil
kapelnické zkoušky. „Na osvětě“ pak spolu s dalším bývalým vojákem,
vojenským muzikantem Františkem Pikhartem, který také působil v okresním
kulturním středisku, založili kapelu Styl club, kde oba hráli na saxofony. Za svůj
osvětářský život pak těch kapel oba prošli ještě několik. Když Antonín Konrády
zakládal Konrádyho dudáckou muziku, stali se oba, V. Baier i F. Pikhart, jejími
členy, klarinetisty, čili „pjískači“. Vladimír Baier se po celý život zabýval studiem
chodského národopisu, upravoval pro národopisné soubory chodské písně i
muziku, známé jsou například jeho nepřekonatelné úpravy „lendlerů“ a
„štajdyšů“, které hrají soubory dodnes, zpracovával celá národopisná pásma.
Spolupracoval při tom s dalším známým znalcem chodského národopisu
Rudolfem Svačinou. V polovině šedesátých let přešel z domu osvěty na Okresní
národní výbor v Domažlicích, kde působil na odboru školství a kultury jako
okresní osvětový inspektor. Na počátku sedmdesátých let, po odchodu
tehdejšího ředitele Muzea Chodska Jiřího Hany na odpočinek, přijal místo
ředitele muzea. V muzeu pak setrval až do důchodu.
Vladimír Baier se nesmazatelně zapsal do domažlického kulturního
života. Zejména jeho přínos pro uchování chodských písní a muziky je
nepřehlédnutelný. Byl autorem mnoha rozhlasových pořadů, spolu se svými
přáteli Zdeňkem Bláhou a Jaroslavem Krčkem režíroval několik ročníků
Chodských slavností, zkomponoval řadu tanečních skladeb pro Plzeňský lidový
soubor a dechovou hudbu Plzeňačka. Od počátku devadesátých let psal a
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publikoval také vzpomínkové seriály, sepsal několik drobnějších publikací, vše
věnované, jak jinak, opět především muzice, muzikantům a chodskému
národopisu. S velkým ohlasem se setkal jeho seriál vzpomínek „Co odnesl čas“,
zveřejňovaný v Domažlickém zpravodaji, ve kterém vzpomíná na svoje dětství,
prožité na domažlickém „Čouchu“.
S Vladimírem Baierem odešla významná postava domažlického
kulturního života posledního půlstoletí.

Odemykání České studánky
Na čtyři stovky účastníků z české i německé strany hranice se sešly
v sobotu 10. dubna v podčerchovských lesích na tradičním odemykání České
studánky, které každoročně v dubnu pořádá domažlický Klub českých turistů.
Studánku odemykali domažlický a furthský starosta.

Přednáška v galerii
Přednáškový podvečer v Galerii bratří Špillarů patřil tentokráte
šumavské přírodě a literatuře. Pod názvem „Putování a listování“ jej připravili
fotograf a autor knížek o Šumavě Jan Kavale a Ivan Nikl. Pořadateli byly
městská knihovna, Muzeum Chodska a galerie, pořad se konal 22. dubna
od 17 hodin.

Lenochod
Tenhle pochod, pořádaný studenty Gymnázia J. Š. Baara, má už také ve
městě svoji tradici. Letos se konal v sobotu 24. dubna.

Stavění májky
Letošní stavění májky se uskutečnilo v pátek 30. dubna, jako vždy na
domažlickém náměstí před radnicí. Pořadateli byly Město Domažlice, základní
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umělecká škola, městské kulturní středisko a Sdružení dobrovolných hasičů
Domažlice.

Tanečník Pavel Wolf získal stříbro
Do

Domažlic

putovalo

v tomto

měsíci

jedno

ocenění,

které

v domažlickém kulturním životě není zrovna obvyklé. Získal je zdejší tanečník
Pavel Wolf, který v mezinárodní soutěži Talent Awards v oboru New Age Dance
obsadil v sólové kategorii stříbrnou pozici.

Tradiční jídla česko–bavorského příhraničí.
Ředitel Muzea Chodska, etnograf Josef Nejdl zpracoval a vydal pod
názvem Tradiční jídla česko-bavorského příhraničí knihu receptů tradičních
lidových jídel, která se vařívala na česko-bavorském pomezí. Kuchařka je českoněmecká, překlad zajistila Marie Brettlová–Schöntag z Mrákova, grafická
úprava je dílem Zdeňka Procházky, v jehož nakladatelství kniha vyšla. Křest
zajímavé kuchařky Josefa Nejdla se uskutečnil v úterý 27. dubna v krčmě
Meluzína.

Ocenění snímku Václava Hrušky
Ve druhém ročníku soutěže amatérských fotografů, kterou na téma
Vody běhuté aneb Vodní toky Plzeňského kraje vyhlásil pod záštitou radního
Plzeňského kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství Ing. Petra
Smutného odbor životního prostředí plzeňského krajského úřadu, zvítězil
snímek domažlického fotografa Václava Hrušky nazvaný Vodopád. Autor
snímek vytvořil v Bílé strži na Šumavě. Fotosoutěže se zúčastnilo celkem 136
autorů s téměř 250 snímky. Vítězné snímky mohla veřejnost shlédnout na
výstavě, kterou u příležitosti Dne Země (22. dubna) uspořádal krajský úřad
Plzeňského kraje ve svých prostorách.
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Václav Hruška: Vodopád
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Divadla a koncerty:
Pořadatel městské kulturní středisko ve velkém sále MKS v 19.30 hod.:
čtvrtek 8. dubna dopoledne
CIRKUS RENÁTO
dva pořady pro mateřské školy v podání herců Agentury RENY
pátek 9. dubna
ZÁSKOK
Divadlo Járy Cimrmana Praha
pátek 16. dubna
premiéra thrilleru RIGOR MORTIS
nastudovaného Ochotným divadelnickým spolkem Karel při MKS Domažlice
V režii Emila Hofmana hráli: Zbyněk Altman, Věra Dojčáková, Jitka Hartlová,
Emil Hofman, Lucie Hrušková, Jaroslav Chloupek, Jana Janečková, Jaroslav
Jiřinec, Josef Kuneš, Igor Šlechta, Jaroslava Šťastná, Václav Tomášek.
úterý 20. dubna
III. abonentní koncert
ANDA LOUISE BOGZA soprán, IRINA FOJTÍKOVÁ-KONDRATĚNKO klavír
čtvrtek 22. dubna
divadelní představení v rámci předplatného
Roger Rees & Eric Elice: MILION LIBER
v podání herců umělecké agentury Rajcha
úterý 27. dubna
Karel Šíp a Josef Náhlovský
VŠECHNOPARTIČKA
pátek 30. dubna
divadelní představení mimo předplatné
AŤ ŽIJE BOUCHON!!!
absurdní fraška v podání Divadelního ochotnického souboru MKZ Horšovský
Týn

Loutkové divadlo Domažlice – loutková scéna MKS
neděle 11. a neděle 25. dubna
O PRINCEZNĚ ZLATOVLÁSCE
loutková pohádka
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KVĚTEN
Domažlické pivní slavnosti
V historické budově pivovaru v Domažlicích se na 1. máje uskutečnily
Květnové pivní slavnosti. Akce navázala na loňský křest cédéčka kapely
Chodská vlna, který se odehrál právě v historických prostorách pivovaru. Pivní
slavnosti připravilo Město Domažlice ve spolupráci se Sdružením pro město
Domažlice. Představilo se na nich devět malých pivovarů, které nabízely 28
druhů piva. Potěšitelnou i smutnou skutečností bylo, že nad slavnostmi převzal
záštitu pivovar Purkmistr z Plzně Černic, který je vlastníkem receptur na
domažlická piva Písař, Radní a Purkmistr, vyvinutá v domažlickém pivovaře
před tím, než jej plzeňský Prazdroj zrušil. O tom, o co město tímto zrušením
přišlo, není třeba ani hovořit, nicméně jde o klasickou ukázku toho, jak se
v devadesátých létech v malém i velkém likvidovalo (záměrně?) „rodinné
stříbro“ od měst až po celý stát. Domažlické pivo, zejména 12° Purkmistr, totiž
vůbec nebylo prodělečné. Vyváželo se po celé zemi, například na Moravě, jak se
Domažličtí dozvěděli na prvních ročnících brněnského Regontouru, patřilo
k nejoblíbenějším pivům vůbec. A dnes tedy na něm vydělávají jiní a jinde. Ale
alespoň nezaniklo docela. Starosta města Ing. Miroslav Mach pokřtil na
slavnostech minipivovaru Purkmistr nový likér, se zajímavým názvem „Vlčák
tuzemský“.
Pivní slavnosti ovšem nebyly věnovány jen pivu. Podle záměru
pořadatelů, a ten se opravdu vyvedl, do pivovaru přišly podle odhadu až čtyři
tisíce návštěvníků, měly být i vzpomínkou na proslulé tancovačky na
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pivovarských humnech z padesátých a první poloviny šedesátých let uplynulého
století. V pivovaru se na prvního máje představilo několik kapel nejrůznějších
žánrů, jako vzpomínka na ony proslulé tancovačky nechyběla samozřejmě
dechovka. Zájemci si mohli zakoupit i pamětní medaili pivních slavností.
Záměr využít historicky cenné prostory pivovaru jako minipivovar a
zároveň kulturní centrum občané přivítali se sympatiemi. Absolvent zdejšího
gymnázia, architekt Jiří Vorel vypracoval studii na budoucí využití pivovaru,
kterou město na pivních slavnostech prezentovalo. Minulé zastupitelstvo
ovšem historickou část pivovaru prodalo pražské firmě Bohdalecká obchodní, a
i když to současné od smlouvy pro neplnění jejích podmínek ze strany
nabyvatele odstoupilo, musí se nyní o neplatnost kupní smlouvy soudit. Po
městě se povídá už od loňského roku, že majitel historické části pivovaru
uzavřel tajnou dohodu s Kauflandem, kterému nestačí stávající parkoviště, že
historické budovy zbourá a umožní mu parkoviště rozšířit. Naštěstí došlo
mezitím k prohlášení historické stavby za kulturní památku, takže bourání by
bylo majiteli poněkud znesnadněno – ovšem nebyli bychom prvním městem,
kde se bouralo památka – nepamátka. Ona se v této době, žel, cestička jak
obejít zákon vždy najde. A tak občanům nezbývá než čekat jak soud o
neplatnost kupní smlouvy dopadne.

Májová vycházka rodičů s dětmi
se uskutečnila 1. května odpoledne. Pořadatelem byl Klub českých
turistů. Po čtyřkilometrové trase pod Vavřincem se prošlo 123 účastníků, z toho
64 dětí. Akci finančně podpořilo město, pomáhaly ji zajistit Dům dětí DOMINO
a Junáci.

Vítání ptačího zpěvu
Česká společnost ornitologická a Městský úřad Domažlice, odbor
životního prostředí, pozvali občany města na 19. ročník „Vítání ptačího zpěvu“.
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Milovníci opeřenců se sešli 2. května o půl šesté ráno v Hanově parku. Letošním
ptákem roku je kukačka obecná.

Oslavy osvobození
konané každoročně 5. května, zahájil v 10 hodin dopoledne pietní akt
u Hrobu v dáli na centrálním hřbitově. Přítomní pak přešli položit květiny
k památníku obětem holocaustu na židovském hřbitově a dopolední pietní
vzpomínku ukončilo položení věnců k pomníku Obětem nacismu na Chodském
náměstí. Hlavní program začal krátce po poledni na náměstí před radnicí
vystoupením dechového orchestru Liduška základní umělecké školy. Oficiální
část programu zahájil ve 13 hodin starosta města Ing. Miroslav Mach. Po něm
promluvili ještě poslanec Vladimír Vilímec, zástupce amerického velvyslanectví
Mark Lahan a jeden ze dvou přítomných amerických válečných veteránů. Po
oficiální části, kterou zakončilo položení květin k pamětní desce na průčelí
radnice, se pak na pódiu před radnicí vystřídaly dechový kvintet UNIVERSITY OF
NEBRASKA BRASS QUINTET z USA, pěvecké a folklórní soubory a žáci tanečního
oddělení domažlické základní umělecké školy. Pořadateli oslav osvobození byly
Město Domažlice, městské kulturní středisko a základní umělecká škola. Počasí
oslavám příliš nepřálo, byla zima a větrno, přes to ale přišlo na náměstí
vzpomenout na dobu před 65 léty poměrně dost lidí.

Výstava v Galerii bratří Špillarů
V květnu vystavoval v galerii Jürgen Huber. Svoji výstavu nazval „Co
možná nejvíce pokusů o záchranu“. Vernisáž se konala ve čtvrtek 6. května,
výstavu uvedl vedoucí galerie Václav Sika. Pořadateli byly Město Domažlice,
Muzeum Chodska a galerie, výstava trvala do 21. června.
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Ocenění Konrádyho muzice
Ve středu 12. května v 17 hodin předal starosta města Ing. Miroslav
Mach u příležitosti 55. výročí vzniku Konrádyho dudácké muziky pamětní
medaile Města Domažlic jejím zakládajícím členům Antonínu Konrádymu

Na snímku zleva: Vladimír Baier, František Pikhart, B. Švík s dcerou, Antonín Konrády,
Stanislav Tomala, Zdeněk Bláha

(zpěv, dudy, vozembouch), Františku Pikhartovi (klarinet) a Zdeňkovi Bláhovi
(basa, dudy). Za zesnulé Vladimíra Baiera a Stanislava Tomalu převzali ocenění
příbuzní. Obřadní síň radnice zcela zaplnili přátelé a příznivci Konrádyovců,
kterým přišli zahrát a zazpívat i jejich následovníci.

Antonín Konrády, zakladatel této kapely, se narodil 26. 4. 1931
v muzikantské rodině. Jeho otec, Antonín Konrády st., měl tři bratry a sestru.
Všichni byli výbornými muzikanty. Jejich tatínek, Jakub Konrády, byl vyhlášený
hudební nástrojář a varhanář. Díky tomu, že Antonína mladšího vedl otec od
mládí k lásce k hudbě, vyrostl z něj hudebník. Jeho strýc Jiří byl učitelem hudby
a ze svých žáků vytvořil dětskou dechovou kapelu. Nejmladším členem této
kapely byl malý osmiletý Antonín, který v té době hrál na malý bubínek.
Následovaly další hudební nástroje, na které se učil hrát – klavír, harmonika,
pozoun, baskřídlovka, trombon, ale nejvíce se věnoval hře na bicí. Po válce
v roce 1945 vznikl v Domažlicích taneční orchestr „MISTRÁL“, ve kterém se
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Antonín Konrády ml. uplatnil jako „bicista“. V MISTRÁLU hráli i jeho dobří
kamarádi a výborní hudebníci Vladimír Baier, jeho bratr Jiří, Václav Cibulka a
další.
Na dudy začal Antonín Konrády hrát daleko později, a to na radu svého
strýce Jakuba, který dudy vyráběl. První kroky „mačkání pukla“ mu ukázal pan
Polanský ze Kdyně, jeho druhým učitelem byl známý a výborný dudák
dr. Stanislav Svačina, bratr učitele a národopisce Rudolfa Svačiny. To, že se
naučil hrát na dudy, mu přišlo vhod zvláště na vojně. Jak sám říká, vojnu
doslova „produdal“. Vojančil v létech 1952 – 1954, a na vojně v Pardubicích a
v Havlíčkově Brodě založil dva vojenské národopisné soubory s názvem
„Psohlavci“. V armádní soutěži tvořivosti (AST) obdržel jeden tento soubor
1. cenu. Na základě toho byl Antonín přijat do poloprofesionálního souboru
letectva „Vítězná křídla“. V tomto souboru vedl dudáckou muziku a mimo to
ještě hrál i na basu, pro změnu v cimbálové muzice. Protože byl vyučeným
radiomechanikem, zastával v souboru i funkci zvukaře. Po čase byl jako zvukař
a dudák odvelen do Armádního uměleckého souboru Víta Nejedlého.
Po vojně se vrátil do Domažlic. Díky svému strýci Jakubovi se seznámil
se Zdeňkem Bláhou z Horní Břízy. Oba dudáci si, jak se říká, hned padli do oka a
začali spolu hrát jako dudácké duo,
ponejvíce s národopisným souborem
z Tlumačova. Tam také objevili první
zpěváky, Jiřího Kapice z Postřekova,
Hanu Blackou (pozdější manželku
Jiřího Kapice) a Hanu Ticháčkovou.
V té době hrálo na Chodsku několik
Na snímku zleva: V. Baier, F. Pikhart, J. Konrády, Z. Bláha, A. Konrády

dudáckých muzik jako Tomajerova ze Kdyně, Frišholzova z Trhanova nebo
výborná Svačinova dudácká muzika. V té se Antonín Konrády a Zdeněk Bláha
shlédli natolik, že si řekli, že postaví také jednu dudáckou muziku. Protože členy
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téhle muziky se stali jak tatínek Antonín Konrády starší, tak strýc Jakub
Konrády a byli v ní tedy s Tondou mladším tři Konrádyové, dali jí název
KONRÁDYHO DUDÁCKÁ MUZIKA. Na klarinety přizvali dva výborné vojenské
klarinetisty Františka Pikharta a Františka Maiera. Rok po vzniku muziky se
vrátil z vojny Vladimír Baier, se kterým Antonín Konrády před vojnou hrával
v mládežnickém národopisném souboru. To byla pro Konrádyovce velká posila,
protože Vláďa byl nejen výborným Es klarinetistou, ale i nadaným skladatelem.
Za celou dlouhou dobu členství v muzice složil celou řadu vlastních skladeb a
napsal desítky úprav. Byl něco jako „lídr“ Konrádyho dudácké muziky.

Sokoliště, Chodské slavnosti – na snímku zleva: V. Baier, F. Pikhart, J. Konrády, S. Tomala,
Z. Bláha, Jaromír Horák, A. Konrády

Poprvé muzika účinkovala na veřejnosti v roce 1955, u příležitosti
Chodských slavností. To už s ní zpívali nejen Jiří Kapic a dvě jmenovaná děvčata,
ale také výborný zpěvák Jaromír Horák, který byl pro kapelu velkým přínosem.
V roce 1957 se v Moskvě konal „Mezinárodní festival mládeže a studentstva“ a
ústřední výbor Československého svazu mládeže nabídl Konrádyovcům účast.
Samozřejmě nabídku přijali a po prvé se tak dostali na mezinárodní pódium. A
to ještě nevěděli, že zpět se budou vracet jako „tuplovaní“ laureáti festivalu:
Jako dudácké duo získali Antonín Konrády a Zdeněk Bláha stříbrnou medaili a
Konrádyho dudácká muzika obdržela zlatou medaili festivalu. Díky tomuto
úspěchu se Konrádyovcům otevřely dveře do světa. Účinkovali v NSR, NDR,
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v Rakousku, v Anglii, v Polsku, v Maďarsku, v SSSR a ve mnoha městech Evropy.
V roce 1965 se na pozvání sbormistra Jaroslava Krčka Antonín Konrády účastnil
zájezdu plzeňského sboru Česká píseň do Anglie. V městečku Llangollen soutěžil
v mezinárodní soutěži ve hře na lidové nástroje a „vyhrál“ si první cenu.
Konrádyho dudácká muzika dostávala častá pozvání na účinkování v televizi,
v rozhlase. Nejvíc písniček a pořadů nahráli Konrádyovci v Plzeňském rozhlase,
jistě i díky tomu, že člen kapely Zdeněk Bláha tam později působil jako hudební
redaktor. Ten má také velký podíl na propagaci nejen Konrádyho dudácké
muziky, ale vůbec chodského národopisu. Vytvořil obrovskou řadu folklorních a
hudebních pořadů, z nichž nejznámější a nejoblíbenější je Hrají a zpívají
Plzeňáci.
Letos oslavuje Konrádyho dudácká muzika pětapadesátiletí své
existence. Za tu dobu se její obsazení samozřejmě změnilo. Z „otců zakladatelů“
v ní zbyli jen dudák a zpěvák Antonín Konrády a Zdeněk Bláha jako basista. Na
b klarinet hraje Antonínův syn Vlastimil Konrády, který vystudoval plzeňskou
konzervatoř a je zástupcem ředitele zdejší základní umělecké školy. Učí
klarinet, dudy a zobcovou flétnu. Na es klarinet hraje jeho žák Roman Kaas,
nyní učitel Základní umělecké školy v Plzni. Dalšími členy jsou Ing. Václav Švík a
houslista Jaromír Lucák, který nahradil zesnulého dlouholetého houslistu
muziky Stanislava Tomalu. S kapelou zpívá Ivana Červená, dcera Antonína
Konrádyho. Populární zpěvačka Věra Bláhová – Rozsypalová odešla letos spolu
s Vladimírem Baierem a Jiřím Kapicem do „muzikantského nebe“. Vlastimil
Konrády je zárukou, že Konrádyho dudácká muzika bude hrát ještě dlouhá léta
a bude dál šířit slávu této dudácké muziky. Muzikanti jsou už i v nejmladší
generaci Konrádyů. Dcera Vlastimila Konrádyho Pavlína je výborná dudačka a
flétnistka, její bratr Ondřej hraje na klarinet i na dudy. Dva synové Ivany
Červené také mačkají puklíky, a tak dědeček Antonín může mít radost, že
muzikantskému věhlasu rodiny Konrádyů vyrůstají nadějní pokračovatelé.
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Za zmínku ještě stojí, že Konrádyho dudácká muzika nahrála za dobu
svého trvání přes 650 chodských písní a celou řadu orchestrálek, uskutečnila
snad stovky vystoupení, na kterých rozdávala nejen chodské písničky a muziku
ale i humor. Zatím nechyběla na žádných Chodských slavnostech, účinkuje i ve
Strážnici a na Mezinárodním dudáckém festivalu ve Strakonicích.
(Sepsáno podle vyprávění Antonína Konrádyho „Jak vznikla Konrádyho dudácká muzika“)

Procházka věčným městem
Ve čtvrtek 13. května přednášel v 17 hodin v Galerii bratří Špillarů
ředitel Muzea Chodska Josef Nejdl na téma Řím - procházka věčným městem.
Přednášku

s promítáním fotografií pořádaly Městská knihovna Boženy

Němcové a Muzeem Chodska.

Květen v zimním stadionu
Je už sice pokročilé jaro, ale domažlický zimní stadion Karpem Aréna
přináší svým návštěvníkům zábavu veskrze zimní. Sportovní i kulturní život
města zpestřily tento měsíc dvě jeho akce: v sobotu 15. května se konal na
ledové ploše stadionu CHODOVAR CUP, hokejový turnaj za účasti 10 mužstev
z České republiky a z Německa. V pátek 28. května mohli milovníci bruslení
shlédnout v Karpem aréně krasobruslařskou exhibici.

Taneční akademie
V pátek 21. května se ve velkém sále MKS představili ve dvou
vystoupeních v 15.30 a 17.30 hodin domažlické veřejnosti žáci taneční třídy
zdejší základní umělecké školy a členové kroužku společenského tance na
TANEČNÍ AKADEMII Venduly Hruškové-Brettschneiderové.
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Hvězdy a pruhy nad Chodskem
Sborník mapující osvobození Domažlicka Hvězdy a pruhy nad Chodskem
vydal domažlický vydavatel pan Bohuslav Balcar. Bohuslav Balcar se historií
válečných let a osvobozením Chodska zabývá už delší čas a vydal o této době
řadu publikací. Vedle kvalitních materiálů ovšem ve svých knížkách publikuje i
práce, které se skutečnou válečnou historií našeho kraje mají společného jen
pramálo, spíše bychom je mohli nazvat vyprávěním, zprostředkovaným už přes
mnohé prostředníky a tudíž i, pochopitelně, dost zkresleným. Ať tak či onak, na
skutečně fundovanou historickou práci, shrnující léta 1938 – 1945 v našem kraji
Chodsko dosud čeká.

Pochody smrti
Úvodní poznámka kronikářky: Tento materiál je zpracován na základě dotazu
ke kronice města Domažlic, kterou položila skupina mladých lidí, amatérských
historiků, zabývajících se válečnou historií. Jde o téma, které pro Domažlice a
okolí dosud nikdo nezpracovával, proto odpověď, na které jsem pracovala přes
tři čtvrtě roku, zařazuji v plném znění do tohoto kronikářského zápisu. I přes to,
že jde o události, které se odehrávaly už před 65 léty, neměli bychom na ně
zapomínat. Protože, jak nás učí dějiny, to, co vypustíme z naší historické
paměti, se rádo opakuje.

Počátkem roku 1945 už bylo nezpochybnitelné, že zánik Hitlerovy
tisícileté říše a konec války jsou na dosah. V té době byly v nacistických
koncentrácích a pracovních táborech statisíce zubožených vězňů. Tyto lidi
nesměly, podle představ nacistů, osvobozující armády najít živé. Říšský vůdce
SS a velitel zbraní SS Heinrich Himmler proto vydal rozkaz k likvidaci vězňů i
staveb. Podle dokumentů o zločinech SS z poválečných soudů s nacistickými
válečnými zločinci si Himmler představoval, že tábory i s vězni budou rozstříleny
dělostřeleckou palbou, zničeny náletem nebo že alespoň vězni budou otráveni
plynem, Všechny tři varianty měly ovšem jednu nevýhodu: mohly ohrozit i
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okolní civilní obyvatelstvo. Proto přišly na řadu transporty (vlakové) a pochody
(pěší) smrti. Desetitisíce vězňů byly v tehdejších dubnových mrazech, bez jídla,
oblečeni jen v hadrech a často bosí, namačkány do železničních vagónů, nebo
vyhnány na silnice a polní cesty. Měli zemřít hladem, zimou, vyčerpáním, byli
bez milosti stříleni a ubíjeni.
Dokumentace transportů a pochodů smrti je nelehká. Autentický
písemný materiál v podstatě neexistuje. Jediným podrobněji zpracovaným
pramenem jsou údaje, které shromáždila Ústřední pátrací kancelář (Central
Tracing Bureau) při mezinárodní organizaci UNRA. Její pátrací skupiny
vycházely z dochovaných písemných materiálů jednotlivých koncentračních
táborů, ze svědectví zachráněných vězňů a očitých svědků, ze železničních
záznamů o průjezdech vlaků, z policejních hlášení a podobně, v případě Čech a
Moravy i z hlášení jednotlivých četnických stanic a po osvobození z dotazníků,
zaslaných k pochodům smrti ministerstvem ochrany práce a sociální péče všem
místním velitelstvím SNB. Stanovit přesné trasy je především u pochodů smrti
téměř nemožné (u transportů šlo jejich trasu zhruba stanovit podle železniční
dokumentace). Stejně tak uváděné počty vězňů jsou jen přibližné. Jisté je jen
tolik, že obětí transportů a pochodů byly desetitisíce. Výpovědi přeživších se
dost liší, často lidé ze stejného pochodu uvádějí jiná čísla i jiná místa. Shodují se
jen v jednom. V líčení nepředstavitelného utrpení, kterým museli projít.
Při pokusu sepsat transporty a pochody smrti, které projížděly a
procházely Domažlicemi a okolím, jsem narážela na všechny uvedené
problémy. Vodítkem se mi posléze stala dokumentární kniha Ireny Malé a
Ludmily Kubátové Pochody smrti, vydaná NPL 1965 (Malá, Irena – Kubátová,
Ludmila: Pochody smrti. 1. vyd. Praha, NPL 1965. 331 s.), jediné souhrnné dílo,
které kdy tuto problematiku na území Čech a Moravy mapovalo. Její údaje jsem
pak upřesňovala a rozšiřovala podle místních pramenů, jako jsou vzpomínky
vězňů z pochodů, vzpomínky svědků, zlomkovité zprávy v místních kronikách,
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archiv domažlické okresní organizace SPB (po válce Svazu osvobozených
politických vězňů), domažlická matrika, evidence správy hřbitova a další.
S určitostí lze přijmout většinu uvedených dat, ke kterým transporty či pochody
Domažlicemi a okolím prošly či projely. Ke všem ostatním údajům musíme bez
výjimky přidat slůvka asi či snad. Ale ani počty transportů a pochodů
neodpovídají patrně přesně skutečnosti. Je pravděpodobné, že některé vlaky
projely Domažlicemi, aniž byly zaregistrovány, některé menší pochody pak
procházely okolím města často v noci, do města samotného ale nevstoupily a
tím unikly pozornosti.

Transporty smrti (přehled vlakových transportů):
Situaci s průjezdem transportů komplikovala skutečnost, že koncem
dubna už američtí letci, kteří bránili přesunům německé vojenské techniky,
vyřadili mnohá nádraží z provozu. Některé vlaky proto jako bludní Holanďané
projížděly sem a tam, až skončily někde v tehdy německém příhraničí, kde
vězně, kteří přežili, vyhnaly stráže SS z vagónů na pěší, likvidační, pochody.
Nacisté totiž dobře věděli, že zatímco obyvatelé Protektorátu se obvykle snaží
vězňům všemožně pomáhat, nacistickou válečnou propagandou zastrašené a
otupělé německé obyvatelstvo zůstane ve většině případů k utrpení vězňů
lhostejné, v horším případě je bude dokonce schvalovat, neboť ten „ksindl“, jak
říkali, se musí zlikvidovat. (Například v Nýřanech uprchlo při náletu hloubkařů
asi 100 vězňů z vlaku smrti, místní Němci je však pochytali a přivedli zpět.)
Dobří lidé se samozřejmě našli i tady, k soucitu vybízeli především faráři
z farních obcí, kteří na mnoha místech pomoc vězňům na svých farách také
poskytovali.
Už 19. února 1945 projel Domažlicemi transport Židovek, patrně
z Osvětimi. Cílová stanice Mauthausen. Podle svědectví železničářů ze
Staňkova, kde vlak asi dvě hodiny stál, šlo o jediný transport, který tudy

146

projížděl, kde se stráže chovaly lidsky. Vězeňkyním prý pomáhal zejména jeden
důstojník SS z Rakouska.
16. dubna 1945 projel domažlickým nádražím směrem od Staňkova
transport vězňů z Buchenwaldu. Vlak byl veden jako pracovní. Ve 46 krytých i
otevřených vagonech, tažených vpředu dvěma stroji, byli Češi, Rusové, Poláci,
Francouzi, Holanďané, Dánové a několik Američanů, v každém vagonu 60 až 80
i více vězňů, celkem bylo ve vlaku asi 4000 osob. Tento transport dále projel
Klenčím, po nějakém čase se vrátil a zůstal v Klenčí přes noc a větší část příštího
dne. Klenečtí občané se k němu seběhli s potravinami, esesáčtí dozorci je ale
odehnali. Klenečtí proto přesvědčili tamního správce pily a majitele sodovkárny,
Němce, aby šel s velitelem transportu vyjednávat. Nakonec se podařilo
k předání potravin získat souhlas. A v Klenčí se prý vařilo a peklo. Esesáci si ale,
co bylo lepšího, nechali pro sebe, polévky, mléko, kaše a všechno tekuté slili vše
dohromady do velkých necek, odkud pak si vězni směli nabírat, vesměs do
malých plechovek od jakýchsi konzerv. V archivu domažlického SPB (Svaz
protifašistických bojovníků) se dochoval drobný lísteček, originál, psaný
francouzsky, s poděkováním klenečským občanům za statečnou pomoc a
s údajem, že jde o transport z Buchenwaldu. Podle paní Jiřiny Paroubkové
z Domažlic byl v tomto transportu i její strýc, přednosta domažlického nádraží
Emil Růžek, který byl v Buchenwaldu vězněn. Vlak prý v Domažlicích nějakou
dobu stál a panu Růžkovi se na okamžik podařilo vidět se s manželkou.
Domažličané se k vlaku seběhli s potravinami, dekami a oděvy, které se také
podařilo předat.
V noci ze 17. na 18. dubna přijel na domažlické nádraží druhý transport
vězňů z Buchenwaldu, rovněž označený jako pracovní, opět s vězni mnoha
národností. Oba transporty projely Domažlicemi směrem na Českou Kubici,
odtud se vrátily, odjely na Nýrsko, opět se vrátily a směřovaly na Holýšov.
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16. dubna odpoledne přijel další transport. Měl 40 vagonů, krytých i
nekrytých, v každém bylo 80 až 100 vězňů, většinou Rusů, Poláků a také Čechů.
I tento transport odjel z Domažlic na Českou Kubici, odtud zpět do Domažlic, a
pak na Kdyni, Janovice a Nýrsko. Podle některých železničářů se tento transport
v našich končinách pohyboval asi 14 dní, mnoho vězňů prý při tom zemřelo.
Vlak v Domažlicích stál, přiblížit se k němu ale bylo nemožné, protože kolem
vagónů procházeli dozorci se zbraněmi a klacky a bránili v přístupu k vlaku i
železničářům.
17. dubna projel domažlickým nádražím směrem na Klatovy nákladní
vlak, asi 50 vozů s vězni. Z vlaku se prý stále ozývalo bědování a střelba.
O tomto transportu podalo svědectví několik svědků, mimo jiné vlakvedoucí
Karel Rádl, který vlak převzal ve Kdyni a jel s ním až do Železné Rudy. Ze
strašlivých zážitků z této cesty se nervově zhroutil.
24. dubna dorazil do Domažlic transport smrti s vězeňkyněmi
koncentračního tábora Freiberg a s muži z Flossenbürgu. Vlak, podle jedné
přeživší vězenkyně, odjel 14. dubna z Freibergu a pokračoval na Most, Žatec,
Chomutov, Mladotice, Horní Břízu, Domažlice, Nýrsko, Klatovy, Luby a dále do
Mauthausenu. Ve vlaku bylo asi 2000 vězňů – muži, ženy, děti, vesměs Židé,
české, slovenské, maďarské, holandské a německé národnosti. Na tento vlak
čekali na nádraží Domažličané, kteří o něm dostali zprávu od železničářů s tím,
že je v něm i jeden občan Domažlic, s potravinami. Stráže SS předávání potravin
bránily, lidem se ale přece jen podařilo alespoň část jídla do vagónů naházet při
odjezdu vlaku.
25. dubna 1945 přijel na nádraží vlak z Osvětimi. Jel po trase Gross
Rosen, Buchenwald, Freiberg (všechno místa dalších koncentráků), dále Most,
Horní Bříza, Nýřany, Stod, Domažlice, Nýrsko, Klatovy, Horažďovice, České
Budějovice. Cílovou stanicí byl Mauthausen. Vlak měl 54 většinou krytých
železničních vagonů, v každém vagonu bylo asi 50 mužů. Celkem transport čítal

148

kolem 2 700 vězňů různých národností, mezi nimi převažovali Poláci, pak
Rusové, Italové a menší počet Čechů. Někde u Blížejova uprchlo z jednoho
vagonu asi 15 vězňů tak, že vytrhali prkna z podlahy vagonu. Dozorci SS
v Domažlicích, kde vlak zastavil, útěk zjistili. Zbytek vězňů z tohoto vagonu
nahnali do jedné poloviny vozu, nechali je po jednom přebíhat na druhou
stranu a při tom je mlátili karabáči a poleny, která sebrali z brusného dříví,
uskladněného na nádraží. Podle toho, co 11. května 1945 vypověděli svědci
Josef Beroušek a Václav Císler, zaměstnanci domažlického nádraží, byl ve voze
takový nářek a křik, že drážní zaměstnanci v hrůze od vlaku prchli. V posledních
vagonech vlaku viděli hromady nahých mrtvol ubitých a zemřelých vězňů,
z vagonů na kolejiště prosakovala krev. Vlak odjel z Domažlic na Janovice. Byl
to patrně poslední transport, který Domažlicemi projel. V dalších dnech už byl
průjezd nádražím, poté, co je 26. dubna bombardovali američtí hloubkaři,
nemožný.
Někdy koncem dubna měl našimi končinami projíždět vlak s asi 1000
vězni z koncentračních táborů Dachau a Flossenbürg. Vlak mířil do
Mathausenu. Údajně projel i Domažlicemi. Tento vlak zmizel a nedochovaly se
o něm žádné zprávy. Ještě na počátku sedmdesátých let minulého století po
něm na trase Brod nad lesy (Furth) - Domažlice – Klatovy bezvýsledně pátrala
mezinárodní komise pro šetření nacistických válečných zločinů, složená
z Holanďanů, Francouzů a Poláků. Komise měla seznamy vězňů, kteří ve vlaku
měli být, žádného z nich se však nikdy nepodařilo najít. Členové komise se
vyptávali všude po stanované trase, tedy i v Domažlicích, především dosud
žijících zaměstnanců železnice z roku 1945, ale marně.

Pochody smrti (přehled pěších pochodů)
Zde platí vše, co bylo řečeno o transportech. Určování dat a tras je
ovšem ještě daleko složitější, protože se téměř bez výjimky opírá pouze
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o svědectví zachráněných vězňů a pamětníků. Proto uvádím přesná data pouze
tam, kde jsou prokázána více svědectvími. Všechny uvedené pochody
procházely našimi končinami od poloviny dubna prakticky až do příchodu
Američanů 5. května. Místní velitel SNB ve svém hlášení z 10. 5. 1946 pro
šetření o pochodech smrti píše: „V době asi od poloviny dubna do osvobození
zdejšího kraje oddíly americké armády 5. května 1945 prošel, resp. projel
městem Domažlicemi větší počet transportů civilních osob i vojenských zajatců
…. Právě ale k tomuto značnému počtu transportů …. a transporty procházely
většinou v noci, nebylo lze získati přesnějších zpráv o všech transportech.“
24. dubna prožily Domažlice jeden z nejhrůznějších válečných zážitků.
Do města dorazil pochod smrti židovských žen, který vyšel z Osvětimi. Hlášení
domažlické stanice SNB k pochodům smrti ze dne 10. 5. 1946 uvádí:
„Z původního počtu – asi 2000 žen a dívek – tohoto transportu přišlo do
Domažlic již jen asi 300.“ Ostatní, podle výpovědí zachráněných, byly cestou
buď postříleny a ubity nebo zemřely vyčerpáním či umrzly. (Kdyňský občan
Jaroslav Turek ve své výpovědi popisuje, jak nastoupil do pochodu smrti mužů,
který vyšel z Lipska. Spolu s muži vyšel i transport několika tisíc židovských žen,
které pracovaly v Lipsku v muniční továrně. Ženy prý neměly šaty, jen hadry,
ani boty, ani pokrývky. Nedostávaly vůbec nic jíst, v mrazech spaly na holé zemi
na lukách. Celé noci prý bylo slyšet jejich nářek.)
Do Domažlic dojelo jako první od Draženova asi 8 – 10 selských vozů,
které vezly zubožené ženy a děti, celkem asi 150 osob. Podle svědectví zdejších
občanů tyto vozy projely městem 23. dubna v podvečer a z Domažlic mířily na
Tlumačov. Domažličané snášeli ženám jídlo a přikrývky, stráže předávání darů
příliš nebránily. 24. dubna odpoledne do města dorazil, rovněž od Draženova,
pěší pochod na smrt vyhladovělých, zbitých, zkrvavených, potácejících se
vězeňkyň. Pohled na ně byl otřesný. Zděšení Domažličané se rozběhli domů a
přinášeli, co kdo doma měl jedlého. To nejhorší ale město teprve čekalo. Chvíli
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po první skupině dorazila na náměstí druhá skupina žen. Podle líčení očitého
svědka, tehdejšího domažlického kronikáře Aloise Jindřicha, to už ani nebyli živí
lidé, ale stíny, ubité téměř k smrti. Na náměstí stál před kterýmsi domem vůz,
naložený čerstvě nasečeným jetelem. Vězeňkyně se k němu vrhly, plnými hrstmi
z něj jetel rvaly a hladově jej polykaly. To, co pak propuklo na náměstí, se prý
nedá popsat. Lidé přinášeli jídlo, dozorci nechtěli dovolit je předat, lidé je tedy
házeli přes jejich hlavy. Nešťastné ženy se o to, co dopadlo na zem, praly jako
divoká zvířata. Dozorci je za to kopali a mlátili. Při tomto pohledu trpělivost
místních lidí, napjatá na nejzazší mez, praskla. Vrhli se do průvodu a chtěli
vězenkyně odvádět. Esesáčtí dozorci a dozorkyně, aby tomu zabránili, začali
střílet do vzduchu. Když jeden z nich namířil zbraň na zdejšího lékaře MUDr.
Jana Tomajera, který mu ve střelbě chtěl bránit, přetáhl ho lékař svojí holí
špacírkou tak důkladně, že dozorci vypadla zbraň z ruky, a když se pro ni shýbl,
složil ho dr. Tomajer druhou ránou na dlažbu. Jakoby tím dal povel k útoku,
Domažličané se vrhli na překvapené dozorce, ti se po několika tvrdších
střetnutích pokusů o vytlačení občanů z náměstí vzdali a sami se dali na útěk.
Vězeňkyně, vesměs karpatoruské, polské, holandské, belgické a francouzské
Židovky, si pak místní občané částečně rozebrali do rodin, částečně je uložili ve
stodolách a hospodách, kde dostaly jídlo a pití podle rad zdejších lékařů. Poté
se pochod vydal na další cestu směrem na Mrákov. Rozzuřené město se ale
hned tak neuklidnilo. Několika ženám, snad čtrnácti, se podařilo v Domažlicích
skrýt a dočkaly se tady osvobození. Čtyři Polky pak u nás našly nový domov.
Další osudy pochodu jsou poněkud nejasné. O pochodu podaly bezprostředně
po osvobození protokolární svědectví dvě přeživší vězenkyně, Renata Dindová a
Alžběta Herczová. Na území Protektorátu se dostaly ve dvou různých
pochodech, které se sešly v menším pracovním táboře u Svatavy. Z původně
téměř 4 000 vězeňkyň, které nacisté na tyto dva pochody vyhnali, jich ze
Svatavy vyrazila necelá tisícovka. Obě ženy se shodují v dalším popisu trasy
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pochodu: Mariánské Lázně, Tachov, Bělá n/R, Hostouň, Poběžovice, Draženov,
Domažlice, Mrákov. Dále se svědectví rozcházejí, a to dost podstatně.

U

Mrákova směrem na Maxov došlo patrně k dalšímu střetu s občany, kteří se
snažili

dát

vězenkyním

dvaadvacetiletá

jídlo.

absolventka

V nastalém

ruského

zmatku

reálného

Alžběta

gymnázia

Herzová,

v Užhorodě,

z pochodu uprchla, poněkud oklikami se dostala do Domažlic a ve městě pak
pobývala až do poloviny roku 1947. Bydlela na náměstí v čp. 48, od 10. října
1945 do konce školního roku 1946/47 učila jako výpomocná učitelka ruský
jazyk na domažlickém gymnáziu, měla i třídnictví a byla vedoucí dorostu ČsČK
při tomto ústavu. V létě 1947 se provdala a odešla za svým manželem do Souše
u Mostu. Ve své výpovědi Alžběta Herczová uvádí, že slyšela, že pochod smrti
skončil v Nýrsku, kde dozorci SS zastřelili 108 posledních živých žen. Stejně to
uvádí i kniha Pochody smrti, která dodává, že počet obětí je stanoven podle
počtu zesnulých, které byly vyzvednuty z hromadného hrobu při exhumaci po
příchodu Američanů. Druhá svědkyně, paní Renata Silbigerová - Dindová (i ona
se v Čechách nakonec provdala a žila v Písku až do roku 2007, kdy zemřela),
také popisuje střetnutí u Mrákova (včetně toho, jak kdesi mezi Mrákovem a
Maxovem musely ženy pohřbít několik spoluvězeňkyň, které strážní SS zastřelili
a utloukli pažbami pušek), dále však tvrdí, že pochod skončil až ve Volarech,
kde zahynulo 96 vězenkyň, menší skupinku, ve které byla i ona, dozorci zahnali
do lesa a opustili ji. I její tvrzení je svědecky nezvratně potvrzeno. Vysvětlení
tohoto rozporu může být dvojí: podle odhadů z Domažlic procházelo městem ve
dvou vlnách celkem něco kolem tří stovek žen. Buď se tedy pochod někde u
Nýrska znovu rozdělil, ty, které už nemohly jít, nacisté postříleli a zbylé hnali
dál, nebo, a to se zdá pravděpodobnější, u Nýrska esesmani postříleli jinou
skupinu žen a ve zmatcích konce války došlo k záměně za pochod, který
procházel Domažlicemi. Ženy, které tento pochod přežily, se podle paní Dindové
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pravidelně ve Volarech scházely, na setkání se sjížděly doslova z celého světa.
Poslední se uskutečnilo někdy během devadesátých let.
V dubnu 1945 vyšlo z Východního Pruska několik desítek tisíc válečných
zajatců. V pochodu byly asi dvě třetiny vojáků sovětských, dále Angličané,
Američané, Francouzi, Poláci, Srbové, Řekové, Rumuni, Jugoslávci, Slováci,
Italové, Belgičané, Kanaďané, Australané a Novozélanďané. Trasu pochodu lze
rekonstruovat jen přibližně, pochod se na trase rozdělil na několik skupin, kam
která došla nelze přesně zjistit. Do okolí Domažlic přicházely pochody válečných
zajatců vesměs směrem od Bělé a Poběžovic. Tak 22. dubna procházel Hostouní
pochod sovětských válečných zajatců, asi 2 – 3000 osob. Tentýž pochod je pak
zaznamenán při průchodu Klenčím.
Koncem dubna (snad 26. 4.) prošla Domažlicemi asi stovka anglických
válečných zajatců, s menším počtem černochů. Podle očitých svědků nebyli tak
zbědovaní jako jiné skupiny a zdálo se, že je s nimi nakládáno podle možnosti
ještě dost slušně.
V přibližně stejné době prošla Draženovem, směrem od Poběžovic,
skupina asi 500 sovětských a polských zajatců. Tato skupina nocovala někde
v polích mezi Draženovem a Domažlicemi, město obešla.
Jižně od Domažlic prošel velký pochod sovětských válečných zajatců
(odhadem kolem 1600 lidí), který je doložen 26. dubna v Loučimi, odkud
směřoval na Nýrsko.
27. dubna prošlo Stráží a Nevolicemi 600 sovětských zajatců. I z tohoto
transportu mnozí uprchli a skrývali se ve vesnicích až do konce války.
Také Milavčemi procházelo koncem dubna přes tisíc sovětských
válečných zajatců, mohl to být možná stejný pochod, který je doložen z Loučimi.
Vzhledem k počtu vězňů je možné, že to byli vězňové z některého z vlakových
transportů, které nacisté vyhnali z vlaku na pěší pochod.
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25. dubna dorazila do Domažlic skupina asi 700 osob – sovětští váleční
zajatci a s nimi menší skupinky Francouzů, Srbů, Poláků a Slováků, kteří se
účastnili Slovenského národního povstání. Pochod nocoval v jízdárně, kam
Domažličané nanosili zbědovaným zajatcům oděvy, přikrývky a potraviny. Když
druhý den ráno chtěli dozorci hnát vězně dál, místní občané, rozrušení na
nejvyšší míru hrůzami, které prožili při pochodu smrti židovských žen, odmítli
dovolit průchod pochodu náměstím. V té době se už z města téměř stáhla
posádka Wehrmachtu, také řady německých policistů citelně prořídly, proto prý
Němci ustoupili, snad také díky obavám, aby se rozzlobení občané nemstili na
německých uprchlících z východního Maďarska a Jugoslávie, kterých bylo ve
městě a jeho okolí několik tisíc (podle kraje Banát, ze kterého pocházeli, se jim
přezdívalo Banátníci). Pochod pokračoval v cestě až za dva dny. Značně
prořídlá skupina, Domažličané celou řadu vězňů z jízdárny odvedli a ukryli, prý
ale došla jen kamsi před Holýšov, kde ji dostihly jednotky americké armády.
K tomuto pochodu ještě jedna svědecky doložená událost: když vězňové
procházeli Domažlicemi (pochod šel dnešními ulicemi Komenského a
Poděbradova), zdravili se Domažličané s vězněnými Slováky sokolským
„Nazdar!“ a předávali jim přichystané jídlo. To se samozřejmě nelíbilo
dozorcům, ale protože sami také měli hlad a lidé jim takticky nabízeli „něco na
přilepšenou“, bylo by se asi všechno obešlo bez větších incidentů, kdyby z dívčí
školy nebyli vyběhli mladíci či snad spíše ještě děti z Hitlerjugend (nacistická
organizace dětí a mládeže), kteří tam byli ubytováni, a nezačali Domažlické
ohrožovat pistolemi a dýkami. Místní se ale nedali, mladíčky hbitě odzbrojili a
ještě jim přidali pěkných pár pohlavků. Nastala mela, kterou uklidnil až velitel
doprovázejícího oddílu Wehrmachtu, když rozlíceným Domažličanům umožnil
předat vězňům jídlo na cestu.
Válka skončila, její důsledky však v našem městě doznívaly ještě dlouho
po příchodu Američanů. V Domažlicích bylo stále množství vězňů z pochodů
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smrti, o které se město muselo postarat. Desítky jich ošetřili a léčili ve zdejší
nemocnici. Její personál, celkem tři lékaři a deset zdravotníků, v čele
s primářem MUDr. Rudolfem Němcem, zaslouží obdiv a úctu za obětavost a
péči, kterou obětem války z obou stran, vítězné i poražené, věnoval, ačkoli se
nedostávalo prakticky všeho: jídla, léků i zdravotnického materiálu. Díky
nemocnici se v živnostenské škole zřídila karanténa pro nakažlivé nemoci, kam
léky darovali i Američané. Podařilo se tak zabránit hrozícím epidemiím – ve
městě bylo 12. května 1945 evidováno 12 případů skvrnitého tyfu a 20 případů
otevřené TBC. Nemocniční personál se staral nejen o choroby těla. Do
nemocnice pravidelně docházel domažlický arciděkan páter Antony, aby
poskytl duchovní útěchu všem, kdo si to přáli. Jedenadvacet vězňů z pochodů
smrti, kteří se v nemocnici léčili, se zachránit nepodařilo. Zesnulé z Čech si
vesměs odvezli příbuzní, ostatní zůstali i po smrti u nás.
Na domažlickém hřbitově je evidováno 13 hrobů s oběťmi pochodů
smrti z Čech, Slovenska, Ruska, Ukrajiny, Polska a Itálie a 3 společné hroby
německých obětí války, vesměs vojáků i civilistů, kteří zahynuli při náletech
hloubkařů na německé vojenské vlaky nebo zemřeli na zranění, která při
náletech utrpěli. Všechny tyto hroby jsou evidovány jako válečné, ze zákona
jsou tedy nezrušitelné. Kolik na trasách pochodů smrti kolem Domažlic existuje
pohřbů v přírodě, dnes už nikdo nezjistí.
Za pomoc při zpracování tohoto zápisu děkuji ředitelce Státního okresního
archivu se sídlem v Horšovském Týně Mgr. Radce Kinkorové a pracovnicím archivu, pí
Anně Vondrašové a Ing. Heleně Weberové z Městského úřadu v Domažlicích, Mgr.
Marii Johánkové z domažlického gymnázia, paní Jiřině Paroubkové, domažlické
matrice a všem občanům města, kteří ochotně vzpomínali na doby a děje, které,
řečeno slovy básnickými „už dávno odvál čas“. Věra Závacká, kronikářka

Vzpomínka pamětníka na konec války v Domažlicích
Domažlice před osvobozením americkou armádou.
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Padesát let staré zápisky mně připomínají atmosféru některých
posledních dní německé okupace Domažlic.
Ve středu 20. února 1945 v 13.30 hodin napadli hloubkoví letci za
zastávkou vlak s uprchlíky, „národními hosty“, kteří utíkali z východu na západ.
Byla odstřelena lokomotiva, v prvním vagonu bylo zabito sedm lidí a několik
jich bylo zraněno.
V pátek 22. února 1945 bylo na klatovské koleji zasaženo šesti bombami
několik vagonů, kde byli před náletem uzavřeni mladí příslušníci Todtovy
organizace. Na domažlický hřbitov bylo odvezeno 56 mrtvých mladých mužů.
V pondělí 16. dubna byla v 9 hodin odstřelena lokomotiva. Strojvedoucí
Benda a topič Meindl byli zraněni. Další lokomotiva byla rozstřílena na
lazaretním vlaku. Pro nedostatek lokomotiv stál celý den ve stanici vlak s vězni
z koncentračního tábora (Buchenwald – pozn. kronikářky). Mezi vězni byl
náměstek stanice Domažlice pan Růžek. Pan vrchní adjunkt Král, vrátný Kůst a
přednosta stanice František Bosák vyprosili u velitele vlaku, aby pan Růžek
mohl navštívit v dopravní kanceláři narychlo přivolanou manželku. Pan Růžek
odmítl návrh, aby se do vlaku nevracel, protože nechtěl, aby spoluvězni byli za
něj potrestáni, možná i zastřeleni. Veliteli vlaku byly z hotelu Koruna darovány
dva sudy piva, lihoviny a uzeniny. Ten pak dovolil poskytnout jídlo též vězňům.
Zpráva o vlaku s vězni se po Domažlicích a okolí rozšířila neuvěřitelnou
rychlostí. Lidé přinášeli a přiváželi velké množství potravin.
V úterý 17. dubna byla bombardována Plzeň. Detonace otřásaly okny i
u nás. Odpoledne ve 14 hodin letěly na východ velké bombardovací svazky.
Vojenské kolony projíždějí ve dne i v noci. Němci vyvážejí pivo z pivovaru,
z Královcovic továrny a z obchodního družstva látky, zboží i seno. Hloubkaři
ostřelovali kolony aut na silnicích a asi 19. dubna byl u Blížejova zničen
vojenský vlak.
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20. dubna bylo bombardováno klatovské nádraží. V Janovicích kotláři
odstřelili dvě lokomotivy.
21. dubna přijel na nádraží další transport s vězni z koncentračního
tábora. Ani provozní zaměstnanci stanice se nesměli přiblížit k vagonům. Při
kontrole vagonů zjistil kontrolující esesák, že v jednom vagonu zbyli živí jen dva
vězni, kteří seděli na bobku u dveří a téměř nereagovali na jejich otevření.
Esesák skočil do vagonu, sklopil jim hlavy, ranou do týla je zastřelil, kopl do
nich, vyskočil na nástupiště a zavřel vagon.
23. dubna. Přesuny vojska od Poběžovic ke Klatovům. Směřují asi do
Alp. Mezi skupinami vojáků, dobře živených, jdou skupinky zbídačených
polských a ruských žen a dětí z továren v Říši. Děti jsou vyhublé, bledé, špatně
oblečené, s dřeváky nebo jen s hadry na nohou.
24. dubna. Přes náměstí jsou hnáni pod vojenskými bodáky sovětští
zajatci. Někteří táhnou vozíčky a ti, kteří se opožďují, jsou tlučeni holemi. Pak
prochází skupiny vojáků, mezi nimi polští muži a ženy – neví, kam jdou.
Asi v 16 hodin byl velký rozruch na náměstí. Němci vedli vězenkyně
z ženského koncentračního tábora. Ženy jsou utýrány k smrti. Jsou oblečeny jen
do lehkých vězeňských šatů, převážně naboso s dřeváky na nohou a s dekou
přes ramena nebo přes hlavu. Každá držela v ruce plechový hrneček s trochou
mladé travičky. Když se jim někdo odvážil hodit chleba, vrhla se skupina
vězenkyň na zem, aby aspoň kousek dostala. Kápa a dozorkyně se mezi ně vrhli,
kopali do nich, mlátili je bambusovými holemi nebo je ohnutou částí hole
strhávali za krk stranou. Obyvatel města přibývalo, každý by jim rád dal
alespoň kousek chleba, ale když viděli, jak jsou za to týrány, jen bezmocně
přihlíželi, i někteří muži plakali. U brány, kde zúžení náměstí přiblížilo
obyvatelstvo i vězně, začala vřava. Hlídkující vojáci několikrát vystřelili do
vzduchu na výstrahu. V té vřavě se některým občanům podařilo schovat několik
vězenkyň. Za všechny jen jedno jméno asi dvacetileté Jugoslávky Methody
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Zavzut z Gorici, která unikla smrti jen díky péči ošetřujícího personálu
domažlické nemocnice.
25. dubna. Na nádraží je další z transportů z koncentračního tábora.
Z tohoto transportu vytrhali italští vězni několik prken v podlaze a za jízdy se
spustili na trať. Zbytek vězňů, který zůstal ve vagonu, byl potrestán tak, že
museli chodit okolo díry a dva esesáci je tloukli sochory. Ty, co pod ranami padli
a nemohli vstát, museli následující sebrat a hodit do kouta vagonu. Ani lžíce
vody se nesměla celému transportu podat.
V kasárnách v jízdárně byli ruští a slovenští zajatci. Lidé jim nosili jídlo a
domažličtí řezníci připravili několik baněk polévky. Hlídající vojáci dovolili
podarovat zajatce prostřednictvím slovenského rotného, který v roce 1938 byl
v Domažlicích na vojně. Byli to zajatci ze SNP. Odpoledne odváděli zajatce
směrem na Klatovy. Vpředu šel německý voják, za ním známý rotný, pak ostatní
zajatci. Z vedlejších ulic přicházeli lidé, kteří projevovali stále více sympatií se
zajatci. Z chlapecké školy sledovalo průvod několik vojáků. U hasičské zbrojnice
přiběhlo několik vojáků s pistolemi v rukou a rozháněli postupující občany, lidé
poodstoupili, ale šli dál. Paní Jeništová ml. byla sebrána jako rukojmí, protože
dávala zajatcům chleba. U Neherů přinesl jeden pán bačkory cikánovi, který šel
bos. U pomníku Svobody došlo k potyčce s hlídkujícími vojáky. Jako další
rukojmí byl sebrán pan Šticha. Lidé se začali rozohňovat, došlo k různým
potyčkám s uniformovanými mladíky z Hitlerjugened, kteří také chtěli dělat
pořádek. Když jeden z nich napadl jednoho pána zezadu, ten se otočil a dal mu
ránu do obličeje. Do další potyčky s „hitlerčíky“ se zapletli i vojáci. Když jeden
z nich šermoval puškou před dalším občanem, ten mu vrazil pažbu do břicha.
Mezitím
byli oba rukojmí propuštěni….
(Vzpomínka pamětníka pana Svatopluka Krejsy, Spálená ulice, Domažlice, kráceno)
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Kulturní léto 2010
I letos vydalo městské kulturní středisko tříjazyčnou publikaci (česky,
anglicky německy) Kulturní léto 2010, přehled akcí, konaných ve městě od
června do září. Co se barevnosti týká, je letošní kalendář oproti minulým létům
skromnější, jednobarevná grafická úprava (v odstínech slabě fialové) je ale
elegantnější.

Divadla a koncerty:
Pořadatel městské kulturní středisko ve velkém sále MKS v 19.30 hod.:
úterý 4. května
divadelní představení v rámci předplatného
Peter Shaffer: VEŘEJNÉ OKO - náhradní termín
pátek 7. května
divadelní představení mimo předplatné
František Ringo Čech: PRAVDA O ZKÁZE TITANIKU
pondělí 10. května
divadelní představení v rámci předplatného
Peter Quilter: JE ÚCHVATNÁ
v podání herců divadla Kalich, Praha
úterý 11. května
OBUŠKU Z PYTLE VEN
divadelní pohádka pro žáky mateřských škol a I. stupně základních škol
úterý 11. května
VÁCLAV NECKÁŘ A BACILY
Agentura Country DJ Aleš Trdla ve spolupráci s MKS Domažlice
středa 19. května
IV. abonentní koncert
DOMINIKA HOŠKOVÁ violoncello, JIŘÍ HOŠEK violoncello
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ČERVEN
Město dětem
Pod tímto názvem připravilo Město Domažlice v letním kině u
příležitosti Mezinárodního dne dětí zábavné odpoledne pro své nejmladší
občany. Odpoledne se konalo v úterý 1. června a trvalo od 14 do 18 hodin.

STUDENT AGENCY na trati Domažlice – Plzeň
Od 5. června do 31. července jezdily po trati Domažlice-Plzeň žluté vlaky
společnosti STUDENT AGENCY a jejího dceřiného dopravce RegioJet, a. s. Akce
měla název „Žluté jaro“ a jejím cílem bylo upozornit na podle společnosti
neregulérní průběh výběrového řízení vypsaného Plzeňským krajem na
provozování osobní dopravy na tratích Plzeň – Domažlice a Plzeň- Heřmanova
Huť.

Nabídka společnosti prý převyšovala požadavky Plzeňského kraje,

garantovala na všech tratích nasazení moderních vozidel a vysokou úroveň
služeb, přes to dal kraj přednost nabídce Českých drah. Vlaky STUDENT
AGENCY jezdily v červnu a červenci mezi Domažlicemi a Plzní v obou směrech
čtyřikrát denně, tak zvané zaváděcí jízdné, platné od 5. do 20. června bylo
vskutku symbolické, 5 korun za zpáteční jízdenku. Ve vlacích obsluhovaly
mladičké a pohledné průvodčí (mládí a dobrý vzhled je patrně nutnou
podmínkou zaměstnání u této firmy). Není ale všechno zlato, co se třpytí.
Společnost STUDENT AGENCY začala své podnikání zajišťováním autobusové
přepravy na lince Brno – Praha. Zpočátku poskytovala skutečně perfektní
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služby za nižší jízdné, než ostatní přepravci. Postupně se jí tak podařilo na této
trati téměř zlikvidovat veškerou konkurenci. A jen se tak stalo, její jízdné se
vyšplhalo na stejnou cenu jako u bývalé konkurence a úroveň služeb citelně
poklesla. Dá se předpokládat, že na železnici by tomu bylo možná nejinak.

Železničářské výročí
České dráhy si v tomto měsíci připomněly 40. výročí zavedení
rychlíkového spoje Praha – Domažlice – Mnichov (München). Tento rychlík byl
jedním ze dvou jediných spojů, kterými bylo možné jet k našim západním
sousedům. (Druhým byl rychlík Praha – Cheb – Frankfurt.)

Neprůchodné náměstí
Čím dále tím více občanů našeho města si v poslední době stěžovalo na
skutečnost, že domažlické náměstí, především podloubí, se stalo téměř
absolutně neprůchozím. Předzahrádky, vysunuté do už tak úzkého prostoru
v podloubí, množství reklamních poutačů „áček“, regály se zbožím a nejen
vietnamských trhovců, udělaly z cesty podloubím slalom, špatně průchozí pro
jednotlivce. Projet tudy například s dětským kočárkem se stalo v některých
místech prakticky nemožným. Nebývalo to tak na náměstí vždycky. Celý
problém vznikl v okamžiku, kdy si místní podnikatelé vynutili zrušení povolování
mobilních reklamních poutačů v městské památkové rezervaci s tím, že jde
o omezování jejich podnikání. Město povolování zrušilo a výsledek se dostavil
okamžitě. Někteří podnikatelé si postavili kolem své prodejny i tři „áčka“.
Chodci v podloubí, ve kterém navíc procházejí číšníci, obsluhující hosty
z předzahrádek, tak uhýbali jedněm a naráželi do druhých. Kritika stavu na
náměstí se objevila v regionálním tisku, na městských internetových stránkách
a v městském zpravodaji. Městská rada se proto obrátila se žádostí o vyjádření
na komisi pro městskou památkovou rezervaci. Členové komise sice zdůraznili,
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že jim vyjadřovat se k mobilním propagačním zařízením ze zákona nepřísluší,
neboť to spadá do kompetence odboru místního hospodářství, nicméně byvše
dotázáni na svůj názor vyslovili domněnku, že by nebylo od věci obnovit,
alespoň v podloubí, povolování „áček“. Starosta města informoval o tomto
názoru podnikatele a město vyslalo městskou policii na kontrolu reklamních
poutačů. Podnikatelé okamžitě vyrazili do protiútoku. Zjistili si jména všech
členů komise a zveřejnili je v Domažlickém deníku s komentářem, jak jsou už
zase „buzerováni“ a jak bez „áček“ klesnou jejich tržby. Snad čekali, že občané
obrátí svůj hněv proti „brzdám podnikání“ v Domažlicích. Jenomže tentokráte
se přepočítali, článek nezabral, lidé v reakci na něj v novinách i na internetu
znovu žádali, aby radnice udělala ve věci pořádek. Situací se nakonec musela
znovu zabývat městská rada, která na svém zasedání ze dne 21. června
rozhodla s platností od l. července obnovit zrušené povolování „áček“
v městské památkové rezervaci. Každý podnikatel, který bude chtít reklamní
poutač typu A (áčko) v loubí u své prodejny umístit, si bude muset na odboru
správy majetku městského úřadu podat novou žádost. Povolovat se bude
zásadně jen jedno áčko na prodejnu, a to za přesně stanovených podmínek. Na
chodnících mimo loubí musí k umístění přenosného reklamního zařízení
podnikatel mít rozhodnutí o zvláštním užívání místní komunikace, které vydává
odbor dopravy MěÚ. A výsledek? Domažlická městská policie začala důsledně
kontrolovat reklamní poutače a předzahrádky v centru města. Áček podstatně
ubylo, podloubí je lépe průchozí a je klid. A tržby snad podnikatelům proto také
neklesly. On ta „áčka“ stejně četl jen málokdo.

Výstava v Galerii bratří Špillarů
Ve středu 23. června měla v Galerii bratří Špillarů vernisáž výstava z díla
Varvary Divišové KRAJINA. Umělkyni a její dílo uvedl Václav Sika. Pořadateli byli
Muzeum Chodska a galerie, výstava trvala do 30. srpna.
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Dvě červnová úmrtí
V tomto měsíci utrpěl chodský folklór dvojnásobnou ztrátu. Do
muzikantského nebe odešli Věra Bláhová-Rozsypalová a Jiří Kapic, oba známí
interpreti chodských písní. Ač ani jeden z nich nepůsobil přímo v Domažlicích,
znali jsme je z pódií Chodských slavností, ať už z vystupování s Konrádyho
dudáckou muzikou či s chodskými národopisnými soubory. Věra BláhováRozsypalová, manželka plzeňského rozhlasového redaktora, člena Konrádyho
dudácké muziky Zdeňka Bláhy, zemřela v sobotu 5. června (*12. 11. 1941). Jiří
Kapic, Postřekovák tělem i duší, dlouholetý člen tamního národopisného
souboru, bez kterého se v souboru neudálo nic významného, odešel
z Postřekova na svoji poslední pouť 19. června (*27. 8. 1931).

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

sobota 5. června ve 20 hodin
KLUBOVÁ SCÉNA
JOEL LA RUE SMITH TRIO
americko–kanadské trio

HUDBA NA NÁMĚSTÍ
neděle 6. června od 18 hodin, u kašny
Promenádní koncert dechové hudby VRCHOVANKA pod vedením Petra Němce

HUDBA V KLÁŠTEŘE
středa 9. června od 19.30 hodin v rajské zahradě
UČITELSKÝ KONCERT ZUŠ DOMAŽLICE

VÍTÁNÍ LÉTA HUDBOU
pátek 18. června od 20 hodin v zahradě pod Chodským hradem
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koncertní vystoupení dámské country skupiny
SCHOVANKY 70. let alias STAŘENKY

PŘIVÍTEJTE PRÁZDNINY ANEB ROZLOUČENÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM S
DOMAŽLICKÝM ROCKEM
pátek 25. června od 14 hodin v letním kině
Vystoupily skupiny: LOUTKY, AFÉRA, 4SPIRITS, STICX, BONA VIA, TRAXAMBUS a
na závěr
DAVID KRAUS s kapelou jako host
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ČERVENEC
TUSTA VITREA
Od čtvrtka 1. července do soboty 3. července se na prostranství před
Chodským hradem a v atriu hradu konalo mezinárodní sklářské sympozium
TUSTA VITREA. Návštěvníci shlédli prezentaci sklářských technologií, jako je
foukání skla, zušlechťování skla (rytí, broušení, malování), výroba vitráží,
vinutých perel. Zajímavý byl i doprovodný program – přednáška o historii
Křížové Hutě, prezentace sklářských stezek, beseda s výtvarníkem Bořkem
Šípkem. Nejvíce ovšem zaujala v pátek 2. července od 22 hodin OHNIVÁ
SKLÁŘSKÁ NOC, noční tavení skla a chrlení ohňů – ohňová vystoupení Skupiny
historického šermu Kargen.

Hudba pod hradem
V rámci Sklářského sympozia se v zahradě pod Chodským hradem
uskutečnil ve dnech 2. a 3. července prázdninový multižánrový hudební festival
nazvaný Hudba pod hradem. Vystoupili na něm:
pátek 2. července: RAGMAKAM ENSEMBLE, PAVLÍNA JÍŠOVÁ A PŘÁTELÉ,
MICHAL PAVLÍČEK A MONIKA NAČEVA
sobota 3. července: ZRCADLA, BLUESBERRY, LEŠEK SEMELKA se skupinou S.L.S.
Pořadatelem symposia i hudebního festivalu bylo Městské kulturní
středisko Domažlice, spolupracovaly Vyšší odborná škola sklářská a Střední
škola Nový Bor, Bild-Werk Frauenau, e. V. (SRN), Muzeum Chodska, VŠCHT
Praha, Nakladatelství Českého lesa, Městská knihovna Boženy Němcové
Domažlice, Glasschmiede Gibacht (SRN).
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Silní muži na silných strojích v Domažlicích
Zahrádkáři z domažlické zahrádkářské kolonie, která se rozkládá podél
silnice do Havlovic, se ve středu 7. července v podvečer nestačili divit a kroutit
udiveně hlavami. Za doslova nervy drásajícího jeku, troubení, houkání, křiku a
zpěvu kolem jejich zahrádek přejížděla dlouhá kolona mohutných motorek,
vyzdobených praporky, fábory, transparenty. Podle značek soudě, bylo nejvíce
obřích motocyklů z Německa a Holandska, nechyběly ale ani značky Francie,
Velké Británie a jiných zemí. Celý ten motorkářský „cirkus“, projíždějící Evropou,
si udělal zastávku na domažlickém náměstí, kde si mohli příznivci silných strojů
jednotlivé motocykly prohlédnout.

Nabídka domů „Na Bábě“
Stavební firma Vlček – stavby s.r.o. nabídla formou letáků, rozeslaných
do každé domažlické rodiny výstavbu řadových domků v lokalitě „Na Bábě“.
Domky nabízí ve třech variantách, o šíři 4,8, 7,2 a 7,4 metry. Cena domku na
klíč se pohybuje od 2 496 687 do 3 455 374 Kč. Zájem o výstavbu prý ale přes
masivní informační kampaň nebyl nijak velký. I v našem městě se patrně
projevily následky krize, která rodiny nutí více šetřit a vyhýbat se hypotékám,
jejichž objem rychle poklesl v celém státě.

Rekonstrukce čistírny odpadních vod
V tomto měsíci zahájily Chodské vodárny a kanalizace v rámci investiční
akce Čistá Berounka rekonstrukci domažlické čistírny odpadních vod.

Obnova tenisových kurtů
V polovině července skončila generální rekonstrukce tenisových kurtů na
Střelnici. Jejím výsledkem je šest obnovených kurtů a nová podoba prostor před
kurty, směrem k Zubřině, kde úpravou stávající zeleně a posunutím ohradní zdi

166

kurtů vznikl miniaturní parčík. Slavnostní otevření kurtů se konalo 17. července
v 10 hodin dopoledne.

Nový dům pro seniory zahájil činnost.
V sobotu 24. července v 10 hodin dopoledne se uskutečnilo slavnostní
otevření nově postaveného Městského domova pro seniory. Pořadatelem
slavnosti byly Město Domažlice a
Městské

centrum

sociálně

rehabilitačních služeb – domov pro
seniory. Otevření se zúčastnili i ministr
Jiří Pospíšil a poslanec Vladimír Vilímec.
Penzion vysvětil plzeňský biskup Msgre
František Radkovský. Stavba, stojící
v ulici Prokopa Velikého, navazuje na
areál stávajících penzionů. Má kapacitu 70 lůžek, v objektu jsou umístěny i
rehabilitace, denní stacionář a kaple. Nový městský domov pro seniory,
vybudovaný (včetně vybavení) nákladem 104 miliony korun, postavila firma
Domažlický stavební podnik podle projektu architekta Pavla Lejska.

Oprava mostu u Hubrovny
Domažlickým řidičům i těm, kdo Domažlicemi jen projíždějí, přinesl
tento měsíc další omezení. Začala půlroční oprava mostu u bývalé Hubrovny na
hlavním tahu městem ve směru od Klatov. Provoz je oboustranně sveden na
provizorní mostní konstrukci. A hned první den doprava zcela zkolabovala.
Fronta aut prý stála až za železniční přejezd za autoservisem Volkswagenu.
Město sice situaci okamžitě řešilo, průjezdnost se zlepšila, nicméně oprava
mostu bude určitě stále vyžadovat od všech projíždějících značnou dávku
trpělivosti a tolerance. Oprava má trvat 6 měsíců.
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Nový politický klub
V pátek 29. července vznikl v Domažlicích klub strany Věci veřejné. Jeho
sídlo je v Masarykově ulici 415.

Zemřel architekt Josef Hyzler
Ve věku 87 let zemřel v Praze v sobotu 31. července vynikající
památkový architekt Ing. arch. Josef Hyzler (*5. 4. 1923 Mukařov). Obnově
památek věnoval celý svůj život. Jeho nejvýznamnějším dílem je projekt obnovy
kláštera sv. Anežky České v Praze na Františku, zejména jeho gotické části.
V Domažlicích, ke kterým ho přivedlo přátelství se zdejším malířem Františkem
Šleglem, navázané ještě za studentských let v Praze, projektoval architekt
Hyzler dvě významné rekonstrukce: obnovu klášterního konventu, zejména
refektáře, křížové cesty a rajské zahrady, a klášterního kostela v létech 1990 až
1994 a obnovu kostela a úpravu hřbitova U Svatých v létech 1993 až 1994.
Mimo to pomáhal realizovat řadu drobných úprav v městské památkové
rezervaci i mimo ni (například obnovu brány židovského hřbitova). V letech
1990 – 1994 působil také jako památkový poradce referátu kultury okresního
úřadu a byl členem okresní komise pro obnovu památek. Působení architekta
Hyzlera v našem městě ukončilo nedorozumění s výměnou Hyzlerova projektu
na obnovu prodejen v jižní klášterní zdi, tak zvaných Alejí. V průběhu této
stavby se totiž ukázalo, že existují projekty dva. Jeden, který prošel
schvalovacím řízením a druhý, odlišný, podle kterého se staví. Městský stavební
úřad proto stavbu zastavil a požadoval od autora projektu vysvětlení. Ing.
Hyzler ovšem o druhém projektu neměl nejmenší tušení, nakonec se ukázalo,
že vina je stavební firma, která si projekt upravila bez vědomí projektanta, a
upravený projekt před ním tajila. Domažličtí se za nedorozumění omluvili, Ing.
Hyzler omluvu přijal, ale dále už spolupráce nepokračovala. Z Hyzlerova
domažlického působení nese jeho rukopis nejvýrazněji interiér kostela
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U Svatých, zejména presbyterium kostela, kde úpravou Vosmíkova oltáře
(rozdělení na dvě poloviny) nechal vyniknout čistým gotickým liniím presbytáře,
do té doby monumentálním oltářem potlačeným.

Divadla a koncerty:
Pořadatel městské kulturní středisko ve velkém sále MKS v 19.30 hod.:
neděle 4. července
SLAVNOSTNÍ ZAHAJOVACÍ KONCERT
4. mezinárodních letních klarinetových kurzů
LUDMILA PETERKOVÁ A HOSTÉ
Ludmila Peterková – klarinet, Daniel Wiesner – klavír, Jitka Vlašánková –
violoncello
sobota 10. července, 20 hodin
SLAVNOSTNÍ KONCERT
účastníků 4. mezinárodních letních klarinetových kurzů

HUDBA NA NÁMĚSTÍ
neděle 6. června od 18 hodin u kašny
Promenádní koncert dechové hudby HORALKA pod vedením Josefa Kubalíka

čtvrtek 15. července
BOHEMIA JAZZFEST 2010
největší jazzový festival v ČR
pódium před bránou

BOHEMIA JAZZ FEST 2010

foto Stanislav Antoš
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Letošní BOHEMIA JAZZFEST probíhal ve dnech 13. až 25. července v sedmi
městech ČR. Domažlice byly druhým místem jeho konání (po Praze), po našem
městě následovaly Plzeň, Tábor, Brno, Prachatice, České Budějovice. Na
jazzovém svátku vystoupili LARS FILL QUARTET (Danmark), JOHANNES ENDERS
QUARTET (Germany), SIMIN TANDER QUARTET (Holland), HÄKON KURNSTAD
(Norway), Luboš Andršt Group (CZ).

HUDBA V MUZEU CHODSKA
pátek 9. července od 21 hodin v atriu a věži Chodského hradu v rámci 4.
mezinárodních letních klarinetových kurzů
MALÉ NOCTURNO
neděle 18. července, 21 hodin, atrium muzea
7. ročník tradičního letního koncertu ženského pěveckého sboru Canzonetta,
spojený s ochutnávkou vína a večerní prohlídkou hradu

HUDBA V KLÁŠTEŘE
pondělí 19. července od 20 hodin v rajské zahradě
JANA VONÁŠKOVÁ/NOVÁKOVÁ – housle, VÁCLAV VONÁŠEK – fagot, PETR
NOVÁK – klavír
čtvrtek 29. července od 20 hodin v refektáři kláštera
IRSKÉ BALADY
v podání Věry Kláskové - kytara
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Postřehy z pouti
 Pořadatelé odhadují, že na letošní pouť přijelo do Domažlic až 80 tisíc
lidí, a to i přes nepřízeň počasí a na některých místech republiky
povodně.
 Také letos zavítal v neděli na pouť prezident republiky Václav Klaus.
 Sobotní slavnostní mši svatou celebroval na Vavřinečku Msgre Tomáš
Halík, jehož rodina má kořeny v Domažlicích. Dědečkovi pátera Halíka
patřila vyhlášená cukrárna na náměstí v čísle 141 (dům dnes patří právě
Msgre Halíkovi), jeden z jeho ještě dávnějších předků pronášel strhující
plamenné projevy na pražských barikádách v roce 1848. Možná právě
po něm zdědil Tomáš Halík svoje řečnické nadání.
 V sobotu ve 21 hodin zazněla na pódiu na náměstí premiéra chodského
oratoria O Markétě, hudebně scénického představení, které je, jak píše
propagační text slavností „inspirované životem skutečné historické
osobnosti, příběh, v němž se setkává lidský osud s momenty chodských
dějin a vážná hudba s chodským folklorem“. Režii měla Marta
Skarlandtová. Ta k oratoriu sestavila i libreto, které zhudebnil zdejší
muzikant, učitel základní umělecké školy Josef Kuneš. Vystoupili sólisté,
dětský sbor, Čerchovan a další účinkující, to vše propojené s chodským
folklorem. Oratorium vzbudilo značnou pozornost, ohlasy se různily, jak
už to tak bývá, jedni chválili, druzí hanili. Pro příznivce klasických
hudebních žánrů vážné hudby šlo jistě o pokus poněkud výstřední. Ale
autorům chodského oratoria může být útěchou, že i takový hudební
velikán jako Johan Sebastian Bach byl ve své době považován za ničitele
církevní i světské hudby. Svoje příznivce oratorium jistě najde především
u mladších generací, nezatížených tradičním chápáním folklóru.
 I letos se objevily stížnosti na ceny občerstvení na stáncích. To se týkalo
téměř všech prodejců, ať už prodávali opékané uzeniny nebo všechny ty
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trdelníky, langoše, bramboráky a jiné. Dokonce se zdá, že někteří
prodejci ceny proti jiným létům mírně zvedli. Ale kdo jde na pouť, ten se
smiřuje s tím, že nějakou korunu utratí a prodejci na to, zdá se, krize
nekrize, hřeší.
 Nejen v Domažlicích se první týden po svátku svatého Vavřince
odehrává největší kulturní událost roku. Na stejný termín jako u nás se
slaví i v sousedním příhraničním Furthu. Tam se pro změnu odehrává
slavnost Skolení draka. V sobotu i v neděli pendluje mezi Domažlicemi a
Furthem 3 x tam a zpět historický vláček. Letos prý byl podle železničářů
zájem o něco menší než jiné roky, možná díky počasí, možná i tomu, že
lidé, nastrašení krizí, začínají přece jen šetřit.
 České dráhy vypravily v sobotu 14. 8. na Chodské slavnosti zvláštní vlak.
Vlak vyjížděl z Plzně v 7.25 hodin, odjezd z Domažlic zpět do Plzně byl
v 18. 51 hodin.

Železniční show
Novým lákadlem pouti byla Modelová železniční show. Vládce všech
jejích mašinek a „hejblátek“, pan Jaroslav Šimáček z Máchovy ulice 134 staví
mašinky už od svých dvanácti let. Jeho „železniční muzeum“ dokumentuje na
ploše 100 m2 vývoj železnice od jejích počátků po současnost. Všechny ty malé
lokomotivy a vláčky jsou přesnou kopií svých skutečných předloh, a také se jako
jejich velké předlohy chovají. Pískají, řinčí, hlomozí, skřípou, parním
lokomotivám se kouří z komína a „odfrkávají“ si zrovna tak, jako ty velké.
Docela podle dětské říkánky, která před léty napodobovala zvuk parních
lokomotiv při jízdě: „Na Bavory, na Bavory….“ Na kolejích se pohybuje osm
parních lokomotiv, lokomotivy dieselové i elektrické, s reálnými zvuky
skutečných lokomotiv. Celkem jezdí panu Šimáčkovi na kolejišti 30 nejrůznějších
vlaků. Zájemci zde najdou i scénky z dějin železnice, jako například velkou
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vlakovou loupež s pohybujícími se postavičkami. Ve vitrínách jsou pak
vystaveny modely lokomotiv i vozů. A protože nadšenými obdivovateli všech
těch vymyšleností, které Jaroslav Šimáček sestavuje, a které už jsou téměř
všechny historií, jsou především děti, rozšířil pan Šimáček letos svoje muzeum i
o venkovní část. Na zahradě postavil zahradní železnici, kde si děti mohou
vláčky samy pouštět. Zájem je veliký, unikátní muzeum navštěvují lidé z celé
republiky a stále jich přibývá.

Chodská dudácká dílna
Předcházela Chodským slavnostem, uskutečnila se v pondělí a v úterý
10. a 11. srpna. Dílna byla určena zájemcům o hru na české dudy, jak
začátečníkům, kteří se seznámili se základy hry, tak pokročilým. Lektory byli
zkušení dudáci a pedagogové z Chodska Vlastimil Konrády a Josef Kuneš. Dílna
probíhala v budově základní umělecké školy.

Rekonstrukce ulic Boženy Němcové a Poděbradovy
skončila těsně před Vavřineckou poutí. V obou ulicích nahradilo rozbitý
asfaltový povrch dláždění. K vydláždění použili dlaždiči původní kostky, které se
pod asfaltem dochovaly ve vcelku slušném stavu.

Domažlické mlýny
Zdejší nakladatel pan Zdeněk Procházka zpracoval zajímavou publikaci
o domažlických mlýnech. Knihu s názvem Domažlické mlýny, mlynáři a mlýnská
strouha vydal s podporou města ve svém nakladatelství Český les

Farmářské trhy
začínají být oblíbenou formou prodeje přebytků z produkce domácích
zemědělců.

V bývalém okrese Domažlice organizuje tyto trhy občanské
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sdružení WRV. envi o s. Pro domažlické občany připravilo spolu s městem první
farmářský trh na sobotu 21. srpna, další se pak budou konat vždy jednou
měsíčně v sobotu. Zájemcům, kterých se na náměstí sešlo opravdu hodně,
nabízela dvacítka stánků zeleninu, ovoce, kozí sýry a mléko, med, mošt,
pekařské výrobky, včetně chodských koláčů, maso a uzeniny a podobně.
Největší zájem prý byl o domácí česnek.

Co s Golemem
Domažlická pobočka Klubu českého pohraničí, který sdružuje ponejvíce
bývalé příslušníky Pohraniční stráže a armády, se obrátila na Město Domažlice
s návrhem, aby město vrátilo na podstavec u kruhového objezdu, domažlicky U
Golema, sochu pohraničníka. Bronzová socha tam stávala od roku 1965 do
počátku devadesátých let, kdy byla jako symbol totality sejmuta s podstavce a
uložena v garážích městských technických služeb. Město, jehož je socha
majetkem, ji likvidovat rozhodně nemíní. Neuvažuje ale ani o jejím návratu na
původní místo. A tak se hledá přijatelné řešení. Jenomže mezitím o návrhu
členů Klubu pohraničí psala místní média, odtud zprávu převzala tištěná média
centrální, rozhlas i televize. Z městské diskuse se tak stala málem celostátní
aféra. Možná by jak rychle vznikla, tak rychle zapadla, kdyby příběhu Golema
nedodala na pikantnosti skutečnost, že podstavec k soše, jehož torzo ještě
U Golema stojí, je jedním z prvních děl tenkrát ještě neznámého, dnes světově
proslulého architekta Jana Kaplického.
Otázka, jak naložit se sochou, která je v majetku města, rozdělila
domažlickou veřejnost na dva tábory. Je zajímavé, že většina lidí, která se ke
Golemovi vyjadřovala, buď nesouhlasila s likvidací pomníku, nebo podporovala
navrácení sochy zpět na původní podstavec. Potvrdila to i anketa, kterou na
téma „vadilo by vám navrácení Golema na původní místo“ vyhlásila redakce
Domažlického deníku. Do ankety se zapojilo 162 lidí. Převažovali mezi nimi
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příznivci návratu sochy. 126 respondentů podporovalo znovuinstalaci Golema
a jen 36 se vyjádřilo, že by jim vadil.
Jak to ale vlastně vůbec s Golemem bylo? Když se na počátku
šedesátých let minulého století přestěhovala brigáda Pohraniční stráže
z Poběžovic do nově postavených kasáren v Domažlicích, dohodli velitelé
brigády s představiteli města, že by v Domažlicích měl stát pomník, který by
propojoval historii starých Chodů, díky Jiráskovské tradici vnímaných především
jako ochránců zemské hranice, s jejími „novodobými strážci“, pohraničníky.
Město souhlasilo a velitelé brigády tedy začali svůj záměr realizovat. Sochu
objednali u mladého sochaře Zdeňka Němečka, který u Pohraniční stráže
vykonával základní vojenskou službu. Němeček vytvořil několik nákresů sochy a
s těmi pak zajel do Domažlic. Přivezl sebou svého známého a vrstevníka,
architekta Kaplického. Oba dva pak navštívili místní muzeum s otázkou, které
okamžiky při chodské ostraze hranice v minulosti jsou nejvýznamnější.
Tehdejšího ředitele muzea, pana Jiřího Hanu, dotaz ani příliš neudivil. Jednak
byl na leccos zvyklý, jednak záměr dvou mládenců z Prahy považoval za
báječnou recesi, a tak na ně vychrlil celý seznam bitev a šarvátek, které se kdy
na hranici odehrály. Jenomže o recesi nešlo. Kaplický pak tři nejvýznamnější
události - bitvu na Brůdku roku 1040, kdy jsou kronikáři po prvé zmiňovaní
Chodové, bitvu u Domažlic v srpnu 1431 a posléze povstání Chodů proti
Lamingenovi v 17. století ztvárnil do tří čakanů, které tvořily pozadí Němečkovy
sochy. Slavnostní odhalení sochy pohraničníka a její předání do majetku města
se konalo o Chodských slavnostech 1965. A pro Domažličany to byl doslova šok.
Figura pohraničníka jim připadala beztvará, jako Golem z filmu Císařův pekař,
pes jim připomínal spíše vepře a tři čakany, řešené jako vysoké stojany
s krátkým pravoúhlým ramenem, v nich vyvolávaly dojem šibenic. Navíc, kvůli
soše vzalo za své jedno z romantických městských zákoutí, křižovatka U zrcadel
nebo také U tří zrcadel (podle tří zrcadel, ukazujících řidičům nepřehlednou
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křižovatku ze všech směrů). A jak Domažličáci pro jadrné místní názvosloví
nechodili nikdy daleko, dali se slyšet, že místo tří zrcadel mají tři šibenice a
pomník dostal hned po odhalení jméno U tří šibenic. To ovšem v té době bylo
trochu „o zlatou mříž“, čili na zavření. Proto se později ujal název U Golema,
který se léty vžil tak, že se stal názvem oficiálním. I sám Golem se stal součástí
města a na jeho ideologický význam se zapomnělo. Snad proto také, když
radnice nechala sochu odstranit, našlo se dost lidí, jak je dnes módní říkat
z pravé i z levé části městského společenství, kteří s tím nesouhlasili. Vracet ale
jednou sňatou sochu zpět by asi také nebylo příliš šťastné. Snad se najde jiné
přijatelné řešení. Možná převést sochu muzeu, jako doklad doby… Jde
koneckonců o umělecké dílo, chráněné navíc 70 let od svého vzniku autorským
právem.

Zimní stadion v létě
Domažlický zimní stadion (Karpem aréna) nezahálí ani v létě. V červenci
se zde odehrálo několik hokejových utkání, od 15. srpna proběhlo na „zimáku“
sportovní soustředění reprezentace do 17 let.

Tradiční filmový festival v letním kině LETŇÁK
Program festivalu: (vždy od 21 hodin)
sobota 7. 8.
Cesta do pravěku
50. léta
neděle 9. 8.
Hoří, má panenko
60. léta
pondělí 10. 8.
Hvězda padá vzhůru
70. léta
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úterý 11. 8.
Jára Cimrman, ležící, spící
80. léta
středa 12. 08.
Tankový prapor
90. léta

HUDBA NA NÁMĚSTÍ
neděle 1. srpna 2010 od 18.00 do 20.00 hodin u kašny
Promenádní koncert dechové hudby DOMAŽLIČANKA pod vedením Jana
Mlezivy

HUDBA V KLÁŠTEŘE
čtvrtek 5. srpna od 20 hodin v refektáři kláštera
SVATAVA LUHANOVÁ/JIROUŠKOVÁ – soprán,
JITKA SMETANOVÁ/NAVRÁTILOVÁ - cemballo

KONCERT V LETNÍM KINĚ
neděle 8. srpna od 20 hodin
KATAPULT 2010 - RADOSTI ŽIVOTA

Rozloučení s prázdninami
pátek 27. srpna od 17 hodin
ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI aneb PŘIVÍTÁNÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM S
DOMAŽLICKÝM ROCKEM
Koncert rockových kapel
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ZÁŘÍ
Výstava v Galerii bratří Špillarů
V září a v říjnu vystavovala v Galerii bratří Špillarů Irene Fastner.
Vernisáž výstavy, nazvané prostě MALBA se konala 7. září v 17 hodin, výstavu
uvedla Anna Wheill. Pořadateli byly město Domažlice, Muzeum Chodska a
galerie, výstava trvala do 29. října

Vzpomínková pěší pouť
V sobotu 18. září odpoledne se uskutečnil další ročník Vzpomínkové pěší
pouti Klenčí pod Čerchovem / Furth im Wald, jejímiž spolupořadateli jsou
každoročně domažličtí turisté a Domažlické městské lesy. Mezi asi 200 turisty
bylo 43 českých. U náhonu Bystřice na tak zvaném Köglerově zastavení, zajistily
Domažlické městské lesy a turisté z Furthu pro poutníky občerstvení. V cíli cesty
položili účastníci putování věneček na hrob zakladatele pouti Oskara Köglera.
Pak přešli na mši ve hřbitovním poutním kostele a po ní se přesunuli do
společenského centra v Kolpinghausu, kde putování zakončilo občerstvení a
společná zábava.

Přednáška Josefa Nejdla
Ředitel Muzea Chodska Mgr. Josef Nejdl zavedl tentokráte svoje
posluchače do španělské Barcelony. Jeho přednáška „Barcelona moderní i
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historická“ se konala ve čtvrtek 23. září od 17 hodin v Galerii bratří Špillarů.
Pořadatelé: muzeum, městská knihovna a galerie.

Toulky zlatem podzimu
Na tradiční podzimní už 22. ročník turistického pochodu pro rodiče a
děti "Toulky zlatem podzimu" vyšli letos jeho účastníci v neděli 26. září ve
13.30 hodin. Pochodu se zúčastnilo 43 osob z toho 23 dětí. Na čtyřech
zastaveních děti poznávaly podzimní plody, savce, ptáky a houby. V cíli na
louce u Havlovic si mohli účastníci pochodu opéci vuřty.

Starosta ke Golemovi
Několikaměsíční rozruch kolem domažlického Golema přiměl starostu
města Ing. Miroslava Macha ke krátké noticce, uveřejněné v zářijovém
Domažlickém zpravodaji. Starosta v ní uvádí, že o osudu Golema, jako majetku
města, musí rozhodnout městské zastupitelstvo. Město nehodlá sochu znovu
vrátit na původní místo, zároveň se ale podle starosty v žádném případě
nechystá Golema někomu darovat. I takové úvahy totiž po městě kolují.
S návrhem jak s Golemem naložit přišli i členové okresního klubu PTP (Pomocné
technické prapory). Ti navrhují, věnovat sochu příbramskému muzeu III. odboje.

Nová propagační skládanka
Svazek obcí Domažlicko vydal v rámci příhraniční spolupráce Cíl 3 Česká
republika – Svobodný stát Bavorsko propagační skládanku Cyklostezka Praha–
Regensburg, úsek Folmava–Babylon–Domažlice. Dvoujazyčná česko-německá
skládanka na podrobné mapě provádí cykloturisty podrobnou trasou stezky a
uvádí základní údaje o jejím vzniku. Cyklostezka vznikla díky programu
příhraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko. Vede od
hraničního přechodu Ovčí vrch, přes oblast Babylonu na Hadrovec, kde
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navazuje na cyklostezku vedoucí do Domažlic. Úsek Ovčí vrch – Hadrovec je
dlouhý zhruba 14 km. Je to 3 metry široká asfaltová komunikace, postavená
nákladem 40 milionů korun.

Evropský den bez aut
I letos podpořilo město Domažlice Evropský den bez aut. Ten se konal
v pátek 17. září s mottem: „Prodluž si život – buď aktivní“. Páteční dopoledne
bylo vyhrazeno dětem základních škol. Český svaz ochránců přírody Libosváry a
Domažlické městské lesy pro ně připravily pěší výpravu přírodním parkem
Zelenov s naučnými a zábavnými prvky. Odpoledne odstartovala ze Střelnice
společná cyklojízda Domažlice–Babylon-Domažlice. V 16 hodin pak na Střelnici
začal program domažlických sportovních oddílů, zaměřený na seznámení dětí
s různými druhy sportů. Nechybělo ani občerstvení, na účastníky cyklojízdy
čekala jako loni zvláštní odměna v podobě lákavého kousku pečeného selete.

Fotbalové utkání
V neděli 19. září od 10.15 hodin se na místním stadionu konal fotbalový
zápas TJ Domažlice A – Slavoj Koloveč. A široké daleké okolí zažilo opravdu
rušné sváteční dopoledne. Nedočkaví fanoušci obléhali stadion už před devátou
hodinou ranní. Na pořádek kolem stadiónu dohlížela policie státní i městská.
Celé prostranství Vojtěchovy ulice, včetně parkoviště a dále po ulici směrem do
sídliště Palackého, i všechna parkovací místa u plaveckého bazénu zaplnily
desítky aut, auta stála i na protější straně Zubřiny, ve Hruškově ulici. Na
samotném stadionu to pak vypadalo jako u klece s rozdrážděnou divokou zvěří.
Fanoušci křičeli, ba řvali, ozývalo se troubení na vuvuzely, pískání na píšťalky.
Jedna skupina fanoušků Kolovče měla sebou jakéhosi bubeníka, a křičela zcela
organizovaně, vždy tři údery do gongu a pak pokřik. Takhle nějak asi vypadala
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atmosféra v římských arénách. Jen aby ta naše civilizace nevzala stejný konec,
jako ta římská.

Fotbalová mládež Jiskry si vede dobře
Bývaly doby, hned nějak po válce, když se o domažlických fotbalistech
říkalo, že si je zdejší oddíl „kupuje za ženský“. Tak docela nepravda to nebyla.
Mnozí fotbaloví veteráni, dnes již pokročilého seniorského věku, v Domažlicích
sloužili na vojně, našli si tady manželky a stali se vítanými posilami zdejšího
fotbalového mančaftu. Dnes si fotbalisté Jiskry Domažlice vychovávají svoje
nástupce sami. Trenéři Berka, Černý, Tesař, Procházka, Vlček a Volfík trénují
okolo osmdesáti dětí, zařazených podle věku do pěti skupin. Věnují jim hodně
svého volného času. Můžeme je s jejich svěřenci vidět na umělém trávníku před
plaveckým bazénem často do pozdního večera. A ti mladí si nevedou zrovna
špatně. Jsou první v regionu a čtvrtí v kraji. Fotbalový „potěr“ podporuje i
město Domažlice, finančně i záštitou starosty města nad jejich zápasy a turnaji.

Dva knižní křty
Evropan z Domažlic
Ve středu 22. září od 16 hodin zažila obřadní síň domažlické radnice
malou slavnost – křest knihy v Domažlicích už známé spisovatelky Marie
Majtánové–Korandové

„Evropan z Domažlic“. Marie Majtánová, žijící už

dlouhá léta v Bratislavě, kam se provdala krátce po absolutoriu Filozofické
fakulty UK v Praze, nezapomněla na svoje plzeňské a chodské kořeny (otec
Plzeňan, matčina rodina pocházela ze Stráže). Po Zahradě pod šikmou věží,
věnované Domažlicím druhé poloviny 19. století, knize chodských pohádek a
dvou knihách chodských bajek a pověstí se vrací do Domažlic beletristicky
zpracovaným životním příběhem zdejšího rodáka MUDr. Antonína Steidla. Asi
padesátka návštěvníků, kteří se sešli v obřadní síni radnice, zástupci rodiny
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Steidlovy, pracovníci muzea, knihovny, a pár Domažličanů, zažila pěkné
komorníodpoledne. Knihu křtili starosta města Ing. Miroslav Mach spolu
s autorkou, v doprovodném programu vystoupily děti z národopisného souboru
základní umělecké školy, autorka v autorském čtení přečetla vybraný úryvek ze
svého

díla.

Celým

odpolednem

provázela

předsedkyně

kulturní

komise města, Mgr. Libuše
Matějková.

Po

oficiální

části následovalo drobné
pohoštění a autogramiáda.
Marrie Majtánová při autorském čtení

Román o MUDr. Antonínu Steidlovi, lékaři, okresním starostovi a
zemském i říšském poslanci, mohl vyjít díky finanční podpoře Města Domažlic,
které je oficiálním vydavatelem publikace, Muzea Chodska, České lékařské
komory, okresní sdružení Domažlice a MUDr. Radmily Pflugové-Růžičkové.
Životní dráha MUDr. Steidla je zpracována detailně a čtivě. Škoda jen, že
autorka knihy Antonína Steidla snad až příliš glorifikuje a opomíjí některé jeho
problematické projekty.

Chodské kroje
Den po křtu knihy Marie Majtánové, v pátek 24. září v 17 hodin, pokřtila
v Muzeu Chodska svoji knihu Chodské kroje etnografka, bývalá ředitelka Muzea
Chodska Iva Kumperová. Představuje v ní sedm typů krojů z dolního a sedm
z horního Chodska, mužský i dětský kroj a zároveň i několik výrobců a prodejců
krojů a krojových doplňků; popisuje také postup oblékání krojů a neobvyklé
pokrývky hlavy, jako je čepice z choroše, koláč, či vínek, kterým se zdobila
mladá děvčata. Text v české, anglické a německé verzi doprovázejí velice
zdařilé fotografie Marie Johánkové. Knihu uvedl ředitel Muzea Chodska Mgr.
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Josef Nejdl, několika desítkám přítomných zazpívaly chodské písně ženy
z Canzonetty, oblečené do chodských krojů. Autorka vydala knihu vlastním
nákladem v počtu 2 000 výtisků, graficky ji velice zdařile upravil Josef Kupilík
z tiskárny městského kulturního střediska.
PhDr. Iva Kumperová se narodila 29. 4. 1944 v Praze. Absolvovala
Filozofickou fakultu UK v Praze, obor etnografie. Po absolutoriu se v roce 1968
přestěhovala se svým manželem z Prahy do domu jeho rodiny na Babyloně a
1. září 1968 nastoupila jako etnografka do tehdejšího okresního muzea (dnes
Muzeum Chodska). Pracovala převážně na dokumentaci a odborném
zpracování sbírek Muzea Jindřicha Jindřicha. V létech 1995 až 2001 byla
ředitelkou Muzea Chodska. Letos na jaře se s manželem přestěhovala
z Babylonu do Domažlic. Publikuje v odborných časopisech, vydala Chodskou
kuchařku. Má dvě dcery, manžel František Kumpera, absolvent konzervatoře a
hudebních studií Filozofické fakulty UK Praha, působil jako učitel klavíru nejprve
ve Kdyni, později v Domažlicích, od roku 1990 do odchodu na odpočinek v roce
2001 byl ředitelem domažlické základní umělecké školy.

Vzpomínka na padlé příslušníky SOS
Už řadu let důstojníci ve výslužbě a členové Klubu českého pohraničí na
Domažlicku Václav Volfík, Květoslav Kardinál, Ladislav Sýkora a František
Meca z Domažlic objíždějí vždy v květnu a v září památníčky příslušníků Stráže
obrany státu, padlých v roce 1938 na našich hranicích. Položením květin, letos
ve čtvrtek 23. září, uctívají jejich památku. V době, kdy byl senátorem za naši
oblast Ing. Petr Smutný, jezdíval v květnových dnech s nimi. Poté, co práci
senátora ukončil, se už k této tradici nepřihlásil nikdo z politiků.

Škoda.

Památníky jsou vesměs na osamělých místech, a tak asi za čas zůstanou lidé,
kteří položili svůj život při obraně první Československé republiky zcela
zapomenuti. A to by se stát přece jen nemělo.
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Domažlice nejlepší místo pro život
Server Aktuálně.cz – internetové noviny vyhlásil v září výsledky svého
hodnocení 300 měst české republiky, při kterém hledal „Nejlepší místo pro
život“. Domažlice se v tomto hodnocení umístily na prvním místě před Kuřimí,
třetí příčku na žebříčku obsadila Litomyšl. Aktuálně.cz hodnotil města podle
pěti kritérií (obyvatelstvo, výstavba bytů, evropské dotace, výdaje na služby
obyvatelstvu,

výdaje

na

kulturu).

Maximální

počet

byl

10

bodů.

Výstavba - Kolik se postavilo nových bytů v letech 2006-2009 na tisíc obyvatel
Služby - Jaký podíl z rozpočtu utratila radnice za služby obyvatelstvu
Evropské dotace - Kolik evropských dotací město čerpalo v tisíci korunách na
obyvatele. Domažlice byly hodnoceny za to, že v městském správním obvodě
přibylo obyvatel, postavilo se více než 10 bytů na 1000 obyvatel, radnice

Plakát na domažlické radnici

získala evropské dotace a město dalo na kulturu a služby více než 5 % rozpočtu.
Hodnocení serveru Aktuálně.cz je pro naše město jistě lichotivé. Protože
kronika má ale zachycovat objektivně všechny názory občanů je třeba dodat, že
část obyvatel města s tím, že Domažlice jsou nejlepším místem pro život,
nesouhlasí. Při tom nezpochybňují hodnotící kritéria, tvrdí ale, že je řada dalších
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věcí, které kritéria nepostihují, ale které jsou pro občany možná podstatnější.
Při tom poukazují na dostupnost některých služeb, například zdravotnických
(z Domažlic zmizelo ušní a krční oddělení, i s malými dětmi se musí jezdit na
ORL do Klatov, problémy jsou s lékařskou pohotovostní službou), na cenovou
hladinu zboží, stále nastavenou oproti vnitrozemí příliš vysoko a tvrdí, že třeba
obyvatelům sousedních Klatov se žije daleko lépe. Téměř všichni nespokojenci
radnici sice chválí za přístup ke kultuře a sportu, ale jedním dechem dodávají,
že kultury se člověk nenají. Také názor, i když k radnici poněkud nespravedlivý,
protože třeba za vysoké ceny v obchodech nemůže radnice, ceny si stanoví
obchodníci sami.

Další koncert v pivovaře
Město Domažlice vyhrálo spor o vlastnictví
historické budovy pivovaru. Na oslavu znovunabytí
této historické stavby, a také v rámci předvolební
kampaně uspořádalo Sdružení pro město Domažlice
28. září od 15 hodin v pivovaře koncert skupin
Loutky a Chodská vlna, na který pozvalo širokou
domažlickou veřejnost. Vstup byl zdarma.
(Pivovar - fotografie převzata z webových stránek SPMD)

Divadla a koncerty:
Pořadatel městské kulturní středisko ve velkém sále MKS v 19.30 hod.:
pátek 3. září
koncert mimo předplatné
PLZEŇSKÁ FILHARMONIE

pátek10. září
divadelní představení mimo předplatné
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Jaromír Břehovský: REJŽÁK Z PRAHY
v podání souboru Městského kulturního a informačního střediska Poběžovice
úterý 21. září
2 divadelní představení pro děti mateřských škol a nižší ročníky základních škol
PŘÍHODY VČELÍCH MEDVÍDKŮ v nastudování herců divadla KRAPET
pátek 24. září
divadelní představení v rámci předplatného
Lawrence Roman: DOHAZOVAČ
v podání herců agentury AP PROSPER z Prahy
čtvrtek 30. září
V. abonentní koncert
BRNĚNSKÉ KYTAROVÉ KVARTETO
Milan hrubý – kytara, Michal Hutyra – kytara, Martin Lindtner – kytara, Martin
Wiesner – kytara

Klubová scéna
úterý 21. září
RADŮZA

Koncert v kostele
Ve čtvrtek 23. září uspořádal v arciděkanském chrámu koncert pěvecký
sbor Čerchovan. V jeho podání, za doprovodu souboru MUSICA TUSTA zaznělo
REQUIEM Wofganga Amadea Mozarta. Koncert finančně podpořilo Město
Domažlice.
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ŘÍJEN
Komunální volby
viz díl I. kronikářského zápisu

Výstava zahrádkářů
Členové Českého zahrádkářského svazu, územní sdružení Domažlice se
domažlické veřejnosti pochlubili v soboru 2. října se svým pěstitelským uměním
na výstavě svých výpěstků, kterou nazvali "Květiny, ovoce a zelenina".

Přednáška v galerii
Ve čtvrtek 7. října přednášela v Galerii bratří Špillarů učitelka zdejšího
gymnázia paní Jaroslava Wollerová. S návštěvníky přednášky se podělila o
svoje zážitky z návštěvy Etiopie.

Putování Kozinovo krajem
Už 16. ročník pochodu „Kozinovo krajem“ uspořádali v sobotu 9. října
členové Jednoty Orla Domažlice.

Výstava Jany Hruškové
Domažlická výtvarnice Jana Hrušková vystavovala svoje obrazy
v prostorách firmy Evoengineering na Náměstí Míru 130. Vernisáž výstavy se
konala v úterý 12. října v 11.30 hodin, mezi hosty byli místostarosta Domažlic
Pavel Wolf a ředitel Muzea Chodska Mgr. Josef Nejdl.
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Zatočte s elektroodpadem
Tak se jmenovala EKO show, která přijela 12. října na domažlické
náměstí sbírat staré elektrické spotřebiče, elektrické a elektronické nářadí a
nástroje. Dopoledne od deseti do dvanácti hodin připravila naučně zábavný
program pro školy, odpoledne program pro dospělé. Počasí pořadatelům přálo
– jen malá chybička se vloudila. Odpoledne totiž hned vedle stánků EKO show a
skákacího hradu pro děti probíhal předvolební mítink ČSSD. Takže o jedovaté
poznámky přihlížejících nebyla nouze.

Diamantová svatba
Vzácných šedesát let společného života si 16. října v obřadní síni radnice
připomněli Anna a Václav Lehankovi z Domažlic.

Festival hasičských přípravek

Domažličtí SOPTÍCI

Foto: Luboš Mleziva

V neděli 17. října v 9 hodin ráno se na domažlickém náměstí sešli
nejmenší hasiči, děti předškolního věku z mateřských škol z celé republiky, na
4. ročníku FESTIVALU PŘÍPRAVEK. Přihlížející, kterých se sešlo plné náměstí,
obdivovali výkony, za které by se nemusely stydět děti mnohem starší, i elán a
bravuru, se kterou malí hasiči jednotlivé úkoly zvládli. Domažlice reprezentovali
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SOPTÍCI z mateřské školy v Zahradní ulici a zahanbit se rozhodně nedali,
naopak, patřili k nejlepším. V rámci festivalu se uskutečnilo i setkání bývalých a
současných domažlických SOPTÍKŮ.

Domažlický kulturovar
V sobotu 23. října se v historických prostorách bývalého domažlického
pivovaru uskutečnil I. ročník multižánrového hudebního festivalu s názvem
DOMAŽLICKÝ KULTUROVAR. Pořadatelé, CHOFILIS o. s. (Chodský filmový a
literární spolek), městské kulturní středisko a město prý volili tento název proto,
že když se v pivovaře mohlo vařit pivo, může se tam nyní vařit i kultura.
Hvězdou programu byla Lenka Dusilová. Součástí programu byly i výstava
obrazů a soch amatérských i profesionálních umělců, autorské čtení a divadelní
představení. Návštěvníků festivalu se sešlo dost, neodradilo ani poměrně dost
vysoké vstupné.

Putování za písničkou
Česká televize natočila v bývalé zotavovně Vavřineček na Vavřinci pořad
Putování za písničkou, určený milovníkům folkloru. V pořadu vystoupila
Domažlická dudácká muzika s kapelníkem Josefem Kunešem. Pořad televize
vysílala v sobotu 23. října od 10 hodin.

Zemřela Marta Bičová
V neděli 24. října zemřela v Praze po krátké nemoci ve věku nedožitých
96 let manželka bývalého domažlického evangelického faráře, čestného občana
Domažlic, emeritního profesora Evangelické teologické bohoslovecké fakulty
v Praze ThDr. Miloše Biče Marta Bičová. Marta Bičová přišla do Domažlic se
svým prvním mužem JUDr. Antonínem Žlábkem v roce 1938 po záboru Sudet
Hitlerovským Německem z Liberce. V březnu 1940 byl Antonín Žlábek za
organizaci protinacistického odboje zatčen gestapem a 21. 4. 1943 popraven.
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Jeho manželka setrvala v Domažlicích, kde bydlela v budově evangelického
farního sboru v Kostelní ulici. Po válce se provdala za přítele svého muže,
zdejšího faráře dr. Miloše Biče a v roce 1947 s ním odešla do Prahy.
V Domažlicích bývala častým hostem. Domažlice i zdejší evangelíci v ní ztrácejí
milou přítelkyni, na kterou budou rádi vzpomínat.

Problémy zimního stadionu
Zimní stadion, čili Karpem arena nestojí ještě tak dlouho. Od jejího
otevření jí ale provázejí problémy, které jednak zavinili stavbaři nekvalitní prací
– zatékání přes střechu, plísně a podobné stavební závady, jednak samo vedení
„zimáku“ – tady se jedná především o nedostatky v účetnictví a v organizaci
využívání ledové plochy

Divadla a koncerty:
Pořadatel městské kulturní středisko ve velkém sále MKS v 19.30 hod.:
neděle 3. října
divadelní představení v rámci předplatného
Antonín Procházka FATÁLNÍ BRATŘI

pátek 15. října
divadelní představení mimo předplatné
PODIVUHODNÁ NOC NA KARLŠTEJNĚ ANEB JAK ELIŠKA NA HRAD TAJNĚ PŘIŠLA
v podání divadelní společnosti DIVOCH ze Stříbra
úterý 19. října
koncert jihočeské dechové skupiny DOUBRAVANKA
úterý 26. října
VI. abonentní koncert
TRIO ARUNDO
Jan Souček – hoboj, Jan Mach – klarinet, Václav Vonášek – fagot
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pátek 29. října
divadelní představení mimo předplatné
PŘÍPITEK VŠEM LÁSKÁM aneb LEKCE LÁSKY
Tři veselé povídky na motivy Boccaciova Dekameronu v podání Divadelního
spolku KOMEDYJANTI z Tachova

KLUBOVÁ SCÉNA
pátek 8. října ve 20 hodin
MILAN SVOBODA KVARTET
neděle 17. 10. v 19.30 hodin
JAZZ BEZ HRANIC
Margery Sauvé (USA) – zpěv, Jazz kvintet Plzeň
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LISTOPAD
Výstava v Galerii bratří Špillarů
Poslední výstavní termín letošního roku patřil v Galerii bratří Špillarů obrazům
Heleny Ottové, která svoji výstavu nazvala ZRCADLENÍ. Vernisáž se konala
v pondělí 1. listopadu, výstavu uvedl Mgr. Roman Musil, ředitel Západočeské
galerie v Plzni. V hudebním programu vystoupili učitelé zdejší základní
umělecké školy Josef Stočes - klarinet a Martina Morysková – klavír. Výstava
Heleny Ottové trvala do 30. prosince.

Listopadové přednášky v Galerii bratří Špillarů
V Galerii bratří Špillarů se tento měsíc uskutečnily hned dvě přednášky,
obě od 17 hodin.
Ve čtvrtek 4. listopadu pokračoval ředitel Muzea Chodska Mgr. Josef
Nejdl ve svém cestopisném cyklu přednáškou Tanger-brána do Maroka.
V úterý 23. listopadu zavítal do Domažlic opět po čase profesor PhDr.
Viktor Viktora, CSc. Svým posluchačům přiblížil osobnost Karla Hynka Máchy,
tentokráte poněkud netradičně, v zajímavé přednášce s názvem Spor o Karla
Hynka Máchu.
Pořadateli obou přednášek byly městská knihovna, Muzeum Chodska a
galerie.
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Divadelní bál
V pátek 5. listopadu od 20 hodin se v prostorách městského kulturního
střediska konal už pátý DIVADELNÍ BÁL. Zúčastnily se ho všechny divadelní
spolky z okresu Domažlice i hosté odjinud. Návštěvníků bylo hojně, všichni se
dobře bavili. K tanci a poslechu hrála MRÁKOVSKÁ 4, večerem provázela
Marta Skarlandtová.

Zamykání České studánky
V sobotu 6. listopadu zamykali domažličtí turisté Českou studánku.
U studánky v čerchovských lesích se sešlo na 400 turistů, mezi nimi ministr
spravedlnosti Jiří Pospíšil, senátorka Jiřina Rippelová, poslanec Jan Látka,
starosta Domažlic Miroslav Mach, ředitel městských lesů Jan Benda. Studánku
zamykali předseda domažlického odboru Klubu českých turistů Petr Matějka a
jeho furthský kolega, předseda Waldvereinu Walter Spiess.

„Povodeň“ na poště
V úterý 9. listopadu postihla domažlickou hlavní poštu ve Staškově ulici
menší povodeň. V noci z 8. na 9. listopadu prasklo v horních patrech budovy
vodovodní potrubí. Voda tekla celou noc a prosákla až do přízemí, kde jsou
jednotlivé přepážky a kde jsou také uloženy zásilky, které čekají na doručení.
Řadu z nich voda promáčela. Poště nezbylo než alespoň na jeden den zavřít,
uklízet, vysoušet a likvidovat škody.

Marie Navrátilová Jen tak o životě ….
Ve středu 10. listopadu se v Galerii bratří Špillarů konal křest knihy
vzpomínek „Marie Navrátilová Jen tak o životě…“. Vzpomínání sepsala ve
formě rozhovoru vnučky s babičkou vnučka paní Navrátilové Lidka Flieglová.
Své čtenáře provázejí obě autorky, babička i vnučka, posledním šedesátiletím
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našeho kraje, tak, jak je prožívala jedna rodina. V tom jakoby navázaly na
o století starší autobiografickou knihu, rovněž regionální autorky, Josefíny
Regálové Rodinná kronika. Knížka paní Flieglové má ovšem tu výhodu, že vyšla
v době docela jiných grafických možností, a tak nejen text, ale i velice hezké
fotografie a vydařená grafická úprava pana Kupilíka, tiskaře z tiskárny
městského kulturního střediska, jistě čtenáře zaujmou. A čtenářů jistě nebude
málo. Ono se při těchto příležitostech vskutku málokdy stává, že je sál galerie
zaplněn do posledního místa a dvě – tři desítky lidí ještě stojí na chodbě. Paní
Navrátilové přišli popřát turisté, zahrádkáři, obyvatelé domažlických penzionů
pro seniory, a tak se není čemu divit.
O vernisáži pro kroniku napsala dcera paní Navrátilové a maminka
autorky knihy Lidky Flieglové paní Ludmila Fidrantová, známá v Domažlicích ze
svého dlouholetého působení mezi knížkami v jednom ze zdejších knihkupectví
a posléze i jako samostatný knihkupec:
„Má dcera Ludmila Fliegelová po dva roky zaznamenávala vyprávění
mé maminky Marie Navrátilové. Zvukový záznam přepsala, upravila a v roce
2010 vlastním nákladem vydala knihu o babiččině životě. Název proto nemohl
být jiný než MARIE NAVRÁTILOVÁ JEN TAK, O ŽIVOTĚ… V knize moje maminka
popisuje své dětství v Roupově u Přeštic, jak rodina prožívala období druhé
světové války a studium na Zemské jednoroční hospodyňské škole v Klatovech.
Ve druhé části knihy vypráví o práci, která se stala jejím koníčkem. O tom, jak
v Chodovii začala oblékat panenky do chodského kroje a pokračuje v tom
dodnes. Také o šití a opravování chodských košil, o pečení perníčků, koláčů,
dortů i cukroví. Jedním z maminčiných koníčků je turistika, proto nechybí
vzpomínka na výlety s turisty po krásách Šumavy a českého kraje vůbec.
V závěru knihy se maminka zmiňuje o svých přáních a plánech do budoucna.
Knížka obsahuje velké množství fotografií chodských panenek, perníčků, dortů i
černobílé fotky z mládí. K dobru je přidáno i pár rodinných receptů.

198

Křest knihy se uskutečnil 10. 11. 2010 v Galerii Bratří Špillarů, kterou do
posledního místa zaplnili přátelé a nejbližší příbuzní mé maminky. Role kmotra
se ujal mladý talentovaný domažlický dudák Josef Kuneš a večerem provázela
Veronika Němcová. O zpestření se postaraly nejmladší děti ze zdejší základní
umělecké školy, které zatancovaly a zazpívaly pásmo chodských písniček. Naše
rodina připravila pro přítomné malé pohoštění.“
Autorka knížky Lidka Flieglová se narodila 10. 3. 1975. Vyučila se
prodavačkou

smíšeného

zboží,

krátce

pracovala

jako

prodavačka

v knihkupectví a po mateřské dovolené pracuje již 9 let ve firmě Resorba v
Domažlicích jako dělnice. Je vdaná, má dvě dcery. Je spoluzakladatelkou a
aktivní členkou Občanského sdružení sídliště Šumava.

Smrtelný úraz
V pátek 12. listopadu kolem 11 hodiny ráno spadl betonový blok
z odvětrávací šachty v domě v Mánesově ulici v Domažlicích. Naneštěstí zavalil
pětadvacetiletého mladíka, který zde prováděl demoliční práce. Případ šetřila
Policie ČR, šlo ale opravdu o nešťastnou náhodu bez cizího zavinění.

Vražda v bazaru
„Neštěstí nechodívá nikdy samo“, říkávaly naše babičky a ještě „pátek je
nešťastný den“. A pátek 12. listopadu
v našem městě jakoby obě tato rčení
chtěl potvrdit mírou vrchovatou. Ráno
úraz na Kozinově poli, v podvečer pak
událost v Domažlicích už léta nevídaná
a neslýchaná – vražda. A ještě doslova
pár desítek metrů od policejní
Domek, ve kterém k vraždě došlo

služebny. Obětí se stal majitel obchodu
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s použitým zbožím (bazaru) v ulici npr. Oty Bartošky. Podle prvních informací,
které se později potvrdily, byl zastřelen. Mrtvého majitele bazaru našla
v prodejně kolem 18 hodiny jeho přítelkyně. Policie okamžitě rozjela pátrání,
kolem případu se ovšem, jak už to tak bývá, vyrojilo hodně fám a dohadů,
obyvatelé v okolí měli strach. Naštěstí se policii podařilo poměrně brzy vraha
odhalit a usvědčit a městská senzace číslo jedna po pár týdnech utichla.

Seniorský klub
V sobotu 13. listopadu zahájil činnost seniorský klub při Sokole
Domažlice. Klub sídlí v Sokolovně v Benešově ulici, kde má svoji klubovou
místnost s knihovnou. Chce přispívat k vyplnění volného času seniorů. Jeho
první akcí byla cestopisná přednáška pro seniory, která se uskutečnila ve středu
24. listopadu od 15 hodin v Galerii bratří Špillarů.

Mezinárodní hokejový zápas v Karpem aréně
Na domažlickém zimním stadionu se v neděli 14. listopadu od 13. hodin
uskutečnilo Mezinárodní hokejové utkání ČR-Švýcarsko reprezentace do 16 let.

Inaugurace poštovní známky
Svaz českých filatelistů – KF 03- 001 Domažlice, Společnost sběratelů
československých známek SČF, Pošta 344 01
Domažlice 1, Muzeum Chodska – Galerie
bratří

Špillarů

Plzeňského

za

kraje

podpory

hejtmana

Milana

Chovance

uskutečnily ve čtvrtek 11. listopadu v 17
hodin v Galerii bratří Špillarů slavnostní
inauguraci poštovní známky s obrazem
Karla Špillara „Jaro“. Filatelistická společenská událost číslo jedna, první taková
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v našem městě, přilákala do galerie četné zájemce z města i širšího okolí.
Slavnost zahájil vedoucí galerie Václav Sika, po něm vystoupili představitelé
filatelistů. Přítomní měli možnost zakoupit si známku jednotlivě, nebo na
tiskovém listu se čtyřmi známkami v bílém orámování. Pro náročnější sběratele
byla k disposici obálka prvního dne vydání známky a pamětní list s nalepenou
známkou a příležitostným razítkem, který po ukončení slavnostní části
filatelistického setkání podepisoval autor známky, rytec Karel Srb.

Podzimní setkání turistů
Největší letošní akcí domažlického odboru klubu českých turistů bylo
Podzimní setkání turistů Plzeňského kraje, které

proběhlo v sobotu

20. listopadu. Připravovalo je 35 organizátorů déle než půl roku. Setkání se
zúčastnilo 439 registrovaných turistů z 35 odborů nejen z Plzeňského kraje.
Z největší vzdálenosti přijeli turisté z Bruntálu a z Olomouce. Pro účastníky
setkání zajistili domažličtí turisté prohlídku všech kostelů ve městě, věže,
Muzea Chodska, Galerie bratří Špillarů, kostela sv. Vavřince, Muzea Jana
Sladkého Koziny v Újezdě, a dřevařského muzea v Peci pod Čerchovem. Po
městě provázelo výpravy turistů pět průvodců. Prezentace byla v Domažlicích
ve foyeru městského kulturního střediska, cílem všech putování byl Chodov, kde
bylo v kulturním domě připraveno občerstvení. Doprovodný hudební program
zpestřilo vystoupení taneční skupiny HANKA domažlického Sokola. Návštěvníci
setkání dostali i propagační materiály Chodska. Podle účastníků se setkání
vydařilo, všichni byli spokojeni.

Protesty lékařů
Lékařům z českých nemocnic došla trpělivost s pracovními i mzdovými
podmínkami, a tak vyrazili do boje za jejich zlepšení. Už 15. května vydali po
řadě neúspěšných pokusů situaci řešit výzvu „Děkujeme, odcházíme“. Cílem
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výzvy je dosáhnout toho, aby platy lékařů v nemocnicích odpovídaly 1,5 až
trojnásobku průměrné mzdy v zemi a dále zrušení stávajícího systému
postgraduálního vzdělávání lékařů.

Pokud se těchto požadavků nepodaří

dosáhnout, jsou lékaři připraveni podat k 31. prosinci tohoto roku hromadnou
výpověď. K výzvě už se připojilo 4 112 lékařů z celé republiky. Z domažlické
nemocnice výzvu přijalo 26 lékařů. Je sice pravdou, že požadavky lékařů jsou
oprávněné, ale zejména jejich mzdové nároky přijímá značná část nelékařské
veřejnosti s rozpaky nebo je dokonce odmítá a označuje je za vydírání. Aby
veřejnost přesvědčili, objížděli představitelé lékařů speciální sanitkou,
nazvanou MUDr.ncák republiku a vysvětlovali svoje představy o fungování
nemocnic. Do Domažlic dorazila černobílá sanitka MUDr.ncák ve středu 24.
listopadu odpoledne. Na náměstí se zdržela asi půl hodiny a poté se svojí
osádkou odjela na besedu s lékaři do domažlické nemocnice.

Rozsvícení vánočního stromu
V sobotu 27. listopadu v 16 hodin se na domažlickém náměstí poprvé
rozzářil vánoční strom. Slavnost pořádalo město ve spolupráci s městským
kulturním střediskem, vystoupily při ní sbory Základní umělecké školy
Domažlice. Přítomno bylo několik stovek občanů.

Co by měli zastupitelé vylepšit
Domažlický deník uspořádal ve druhé půli listopadu mezi občany anketu
s otázkou „Co by měli zastupitelé vylepšit“. Odpovědi pak zveřejnil v „extra
vydání zdarma“ z 22. listopadu, které dostaly do schránek všechny domažlické
rodiny. V anketě občané nejčastěji poukazovali na neutěšený stav staré
nemocnice, vadí jim podle některých odpovědí prý nedostatečná koordinace
prací v jednotlivých ulicích při akci Čistá Berounka, někteří respondenti se
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domnívali, že by zastupitelé měli více komunikovat s občany, chtěli by také
celkově zlepšit pořádek ve městě.

Nový informační systém
Městské kulturní středisko využilo dotaci Plzeňského kraje a rozhodlo
o nákupu nových informačních panelů pro město Domažlice. Nové panely mají
být vyrobeny z pryskyřice, čímž při zběžném pohledu připomínají bronz. Zatím
jich je objednáno 11. V průčelí každého panelu je městský znak, následuje
krátký text v češtině a angličtině, text uzavírá odkaz na městské internetové
stránky. Na tvorbě textů na tabule se spolupodílely městská knihovna, Muzeum
Chodska, Klub Českých turistů a nakladatelství Českého lesa. V budoucnosti by
na ně měly navázat další panely, poskytující návštěvníkovi informace o městě a
jeho pozoruhodnostech.

Čistá Berounka
Nejdražší investiční akce v dějinách Domažlic, Čistá Berounka, nabírá po
půl roce od svého zahájení na tempu. Pro město je obměna kanalizace, rozvodů
vody a vše, co s tím souvisí nepopiratelným a dlouhodobým přínosem.
Mínusem je prach, a špína z rozkopaných silnic, hluk ze stavebních prací a
omezení průjezdnosti města. Stavební práce postupují ulice po ulici, v současné
době zasahují už do desítek ulic. Nejhorší je situace v Havlíčkově ulici, druhé
nejvytíženější dopravní tepně města, která podle stavbařů nemá být průjezdná
snad až do jara. Vesměs ale uzávěry na městských komunikacích provoz ve
městě nijak podstatně neohrožují. Pouze jej zpomalují. A to je za půl miliardy,
investované do městských vodovodních a kanalizačních sítí, vcelku přijatelná
cen

Další oprava brány
Domažlická brána má dvě smůly. Tou první je skutečnost, že koncem
13. století ještě neexistovaly náklaďáky, a tak se městské brány stavěly sice
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bytelně a fortelně, ale s podjezdní výškou tak pro koňský potah, či maximálně
pro jezdce s praporcem (ten šel ovšem bez problémů sklopit). Druhá smůla je
v tom, že tuto skutečnost odmítají městští otcové pochopit a přes to, že se
v posledních létech už několik kamionů pokusilo bránu „nadzvednout“,
neodhodlali se dosud omezit průjezd branou na vozidla „menšího kalibru“.
A tak se všelijak omlácená brána v posledních dvaceti létech opravila jednou,
pak podruhé a právě nyní (v listopadu) se opravuje potřetí. Vždy samozřejmě za
pomoci prostředků z fondu Regenerace městských památkových rezervací a
zón. Ony by ty peníze šly sice utratit i jinde, a jsou věru i jinde třeba, ale co
naplat, kde není snaha něco řešit, tam se jednoduše musí opravovat. Třeba do
nekonečna nebo do doby, než se nějakému tomu monstru na čtyřech kolech
opravdu podaří bránu zbourat.

Hubertská mše
V neděli 7. listopadu v 18 hodin zazněla v arciděkanském chrámu
Hubertská mše B dur pro lesní rohy. Myslivci z Domažlic i širšího okolí tak
oslavili svátek svého patrona svatého Huberta. Lesní rohy zněly už půl hodiny
před zahájením bohoslužby před kostelem a vyprovázely věřící i po skončení
obřadu.

100 let Josefa Fahrnera
9. listopadu uplynulo 100 let od narození jedné z nejvýraznějších a také
nejproblematičtějších postav válečných a poválečných Domažlic, Josefa
Fahrnera.
Josef Fahrner, syn Josefa a Otilie, rozené Janotové, se narodil 9. 11.
1910 v Praze-Karlíně. Otec snad byl německé národnosti.

Manželka

Drahomíra, narozena 10. 12. 1919 v Přerově, dcera Adolfa Sopoucha a Marie,
rozené Michalíkové. Manželé Fahrnerovi měli dvě děti, syny Zdeňka a Jiřího,
narozené 14. 10. 1943 v Plzni. Josef Fahrner bydlel v Domažlicích od 30. 9.
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1935. Přišel sem jako důstojník, sloužil ve zdejších “nových“ kasárnách v
hodnosti poručíka pěchoty. Bydlel nejprve na Týnském předměstí 219, pak na
Týnském 273. Přihlášen k pobytu od 12. 1. 1939. Za protektorátu pracoval jako
úředník okresního úřadu, kde získal od 22. 1. 1940 definitivu (dekret presidia
Zemského úřadu v Praze z 22. 1. 1941). Za „Smudkiády“ byl zatčen hned první
noc zatýkání 22. 3. 1940 spolu s dalšími 44 občany Domažlic. Gestapo celou
skupinu odvleklo nejprve do Regensburgu, kde byli všichni vězněni v samovazbě
do 20. 5. 1940, pak všech 45 Domažličanů převezlo do Flossenbürgu, kde již
bylo internováno dalších 100 domažlických rukojmí.

Z Flossenbürgu

byl

Fahrner propuštěn 30. 4. 1942. Vězeňské číslo 1969.
23. 7. 1943 bylo celé rodině Fahrnerové uděleno dobrovolně domovské
právo v Domažlicích.
19. 1. 1951 se Josef Fahrner odstěhoval z Domažlic do Karlových Varů,
Stalingradská 3.
Ve druhé polovině roku 1944 založil Josef Fahrner spolu s několika
dalšími důstojníky z bývalé odbojové skupiny Obrana národa, kteří ušli zatýkání
příslušníků důstojnického odboje v roce 1940, odbojovou skupinu NIVA, která
operovala v jižních a západních Čechách a měla provádět diverzní a
zpravodajské akce. V Domažlicích zahájila Niva činnost v únoru 1945 jako
Odbojová skupina Niva, oddíl GAMA. Ke konci války, na jaře 1945, měly být pod
heslem „Niva skáče“ shozeny poblíž Domažlic zbraně pro ozbrojený odpor proti
okupantům, ke shozu však nakonec nedošlo. (Niva byl jezdecký kůň
nadporučíka horských dělostřelců z domažlických kasáren Karle Steinera,
koncem války velitele partyzánů na Vysočině, proslulý svými výkony na
překážkách.)
5. května 1945 byl Josef Fahrner jmenován americkým vojenským
velením vojenským přidělencem pro Domažlice a okolí.
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7. května 1945 spolu s Janem Havlem ustavili Strážní pluk chodský. Pluk
měl asi 3000 mužů. Operoval v pohraničí od Přimdy po centrální Šumavu. Měl
v příhraničních oblastech zajišťovat klid a pořádek. Veleli mu Jan Havel, Josef
Fahrner.
Po válce Josef Fahrner působil ve Svazu osvobozených politických vězňů
v Domažlicích, později přejmenovaném na Svaz bojovníků za svobodu, jednota
Domažlice. Byl jedním z iniciátorů postavení Hrobu v dáli na domažlickém
hřbitově, pomníku obětem nacismu a II. světové války na náměstí Zdeňka
Bořka Dohalského (dnes Chodské náměstí), odhaleného 28. října 1948, a
spoluautorem knihy Život za pravdu. Památník chodského hrdinství. 1938 –
1945 (Uspořádal Josef Hofmann. Spolupracoval škpt. Josef Fahrner. Domažlice
1949), podnes jediného autentického svědectví o válečných létech a jejich
důsledcích na Chodsku. Od roku 1946 musel Fahrner čelit několika obviněním,
která proti němu byla vznesena. Byl obviňován z poprav zajatých nacistů
(většinou příslušníků zbraní SS) bez řádného soudu. Pro kruté zacházení
s polskými vězni ho stíhali Poláci. Byl i vyslýchán v soudním procesu, při kterém
Biskupství českobudějovické žalovalo několik zdejších členů Strážního pluku pro
vykrádání kostelů v pohraničí. Hlavním obviněným v tomto procesu byl
Fahrnerův domažlický přítel, Fahrnerovi se kladlo za vinu, že o krádežích věděl
a nezabránil jim. Některé odcizené předměty se během procesu do kostelů
vrátily, například známá gotická dřevořezba Srbická Madona (dnes v expozici
Muzea Chodska), jiné zmizely neznámo kde. To vše zvyšovalo napětí mezi
Fahrnerem a jeho domažlickými přáteli a spolupracovníky a snad bylo jednou
z příčin, proč se z Domažlic odstěhoval.
Josef Fahrner je rozporuplná osobnost. Řada domažlických vězňů
z Flossenbürgu po svém propuštění svědčila, že Fahrner

domažlickým

rukojmím pomáhal, jak to jen šlo, často ale prý na účet jiných spoluvězňů,
zejména právě Poláků. Problematické je i jeho poválečné působení. Zápisy
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z jednání domažlického místního národního výboru z roku 1945 se několikrát
zmiňují o jeho krutém zacházení s vězni, Němci i s Čechy, obviněnými
z kolaborace. Ať už je to ale jak chce, Josef Fahrner do válečných a těsně
poválečných dějin města patří. Jeho úloha v té době však stále čeká na seriózní,
o doložená fakta opřené zhodnocení.

Zemřel Josef Šmíd
Ve věku 91 let zemřel ve středu 22. listopadu pan Josef Šmíd (*2. 9.
1919) dlouholetý předseda a duše domažlického pěveckého sboru Čerchovan.
„Pepík“ býval v Čerchovanu tmelícím prvkem, dovedl urovnat neshody, které se
občas vyskytnou všude, zároveň byl i výborným zpěvákem, patřil pěveckým
oporám mužského sboru.

Nezaměstnanost
Nezaměstnanost, jeden z nejtíživějších problémů současné doby, se
nevyhýbá ani naší oblasti. A to Domažlice a okolí mají ještě štěstí. Z šesti
mikroregionů bývalého domažlického okresu jsou na tom s mírou
nezaměstnanosti nejlépe – bez práce je tu 888 lidí, což představuje 7,59 %
práceschopného obyvatelstva. Na opačném konci pomyslného žebříčku je
Horšovskotýnsko – 10,18 % občanů bez práce. K poslednímu listopadovému
dni bylo v evidenci domažlického Úřadu práce 2768 lidí. Míra nezaměstnanosti
pro jeho oblast dosáhla 8,5 %. Nezaměstnanost výrazněji postihuje ženy. Při
tom míra nezaměstnanosti klesla, je nejnižší za období posledních šestnácti
měsíců.

Záchrana tetřevů
Domažlické městské lesy už několik let úspěšně vypouštějí do
čerchovských lesů tetřevy hlušce. Pomáhá jim v tom program záchrany těchto

207

ptáků, v rámci kterého získávají prostředky na jejich nákup. Zatím se zdá, že by
tetřev, pták kolem Čerchova kdysi hojný, mohl v tamních lesích opět
zdomácnět. Záleží to ovšem na mnoha faktorech, a tak lesáci raději předčasně
nejásají.

Co bude se starou nemocnicí?
Domažličtí občané právem poukazují na neutěšený stav budov staré
domažlické nemocnice. V budovách jsou vytrhané dráty elektrického vedení a
všechno, co se tak dá odnést, včetně dlaždiček, povalují se zde lahve od
alkoholu i jiný, nevábnější odpad. Celý areál je zarostlý všelijakým chrastím, do
budov zatéká. Velkolepé plány o využití celého areálu pro sociální účely vzaly
definitivně za své a patrně byly od počátku jen „potěmkinovou vesnicí“ pro
důvěřivou veřejnost. Areál koupil obchodní řetězec Lidl a vypadá to tak, že
v duchu své „nejlepší tradice“ bezohlednosti až za nejzazší mez čeká, až
všechno spadne, aby mohl bez problémů demolovat. Nespokojení Domažličané
upozornili na havarijní stav areálu i místní tisk, Domažlický deník o něm přinesl
zprávu i s fotografiemi, ale neděje se zatím nic.

Divadla a koncerty:
Pořadatel městské kulturní středisko ve velkém sále MKS v 19.30 hod.:
úterý 9. listopadu
VII. abonentní koncert
KOCIANOVO KVARTETO
sobota 13. listopadu
divadelní představení mimo předplatné
GENERÁLNÍ ZKOUŠKA (Únos v Domažlicích)
komedie podle hry Aldo Nikolaje
čtvrtek 25. listopadu
divadelní představení v rámci předplatného
Neil Simon JACKEOVY ŽENY
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v podání herců DIVADELNÍ SPOLEČNOSTI HÁTA OLGY ŽELENSKÉ
úterý 30. listopadu
ZIMNÍ MÓDNÍ KOKTEJL
oblíbená módní show agentury DS models.

KLUBOVÁ SCÉNA
pátek 19. listopadu od 21 hodin
TOXIQUE
Klára Vytisková, - zpěv, Patrik Karpentski – kytara, Viliam Béreš – klávesy, Jan
Lstibůrek (absolvent domažlického gymnázia) – basová kytara, Roman Vícha bubny
LOUTKOVÉ DIVADLO
začalo hrát od listopadu
neděle 7. a neděle 14. listopadu, vždy od 14. a 16. hodin v 1. patře MKS
KAŠPÁREK ČARUJE
loutková pohádka
KONCERT V KOSTELE
V neděli 17. listopadu vystoupila v evangelickém sborovém domě
Českobratrské církve evangelické poprocková evangelická skupina OBOROH
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PROSINEC
Vyhodnocení grantů 2010
Zastupitelstvo města obdrželo v letošním roce od občanských sdružení,
působících v Domažlicích, celkem 128 žádostí o přidělení grantu na podporu
činnosti dospělých a mládeže v oblastech sport a tělovýchova, sociální oblast,
kultura a ostatní zájmové činnosti, reprezentace města a podpora významných
počinů. Z celkového počtu žádostí zastupitelstvo poskytlo finanční podporu
93 žádostem, neschválilo 35 žádostí. (Přehledná tabulka o žádostech a
přidělených finančních částkách v roce 2010 je přílohou této kroniky a je
uložena společně se zápisy z jednání zastupitelstva města.)

Benzin letos podražil
Podle údajů Českého statistického úřadu byla cena za 1 litr Naturalu 95
na čerpací stanici Benzina Domažlice 31.12.2009 29,60 Kč, 31.12.2010 33,90
Kč.

Žákovský koncert
Základní umělecká škola uspořádala ve čtvrtek 2. prosince od 17.30
hodin ve velkém sále městského kulturního střediska žákovský koncert.
Vystoupení mladých umělců se líbilo a sklidilo zaslouženou chválu. Během
prosince se pak v sále základní umělecké školy konalo několik koncertů
jednotlivých tříd školy.
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Nahá Afrika
Environmentální informační centrum Domažlice ve spolupráci s
Muzeem Chodska připravily domažlické veřejnosti výstavu velkoformátových
fotografií Ondřeje Havelky Nahá Afrika. Výstava, instalovaná na arkádovém
ochozu Chodského hradu v Domažlicích, trvala od 1. do 31. prosince.

O nejlepšího čtenáře
V úterý 7. prosince odpoledne proběhl v Městské knihovně Boženy
Němcové III. ročník soutěže O nejlepšího čtenáře žáků třetích tříd základních
škol. Finále se těšilo takovému zájmu rodičů, prarodičů a sourozenců
soutěžících, že oddělení pro děti domažlické knihovny, kde probíhalo, praskalo
ve švech. A to ještě hodně návštěvníků muselo zůstat v hale. Vítězové školních
kol, celkem 12 finalistů, soutěžili v četbě krátkého textu z knihy Elišky Horelové
„Tománek je rád na světě“ a krátké básničky. Rozhodování poroty nebylo lehké.
Všechny děti se snažily. Laické porotě, složené z dětí dramatického oboru
základní umělecké školy, se nejvíce líbili N. Kadlecová, N. Ludvíková, R.
Růžičková a J. Šamberger. Odborná porota určila jednomyslně vítězkou a
nejlepší čtenářkou 3. ročníku soutěže Rozárku Růžičkovou ze 3. C základní školy
Komenského 17.
Zásluhou spolupořadatele soutěže, Města Domažlic, dostali všichni
soutěžící sladkosti a upomínkové předměty, vítězka pak pěknou knížku.

Vánoční dílnička
Ekocentrum Taurus uspořádalo v pátek 10. prosince v 19.30 hodin
vánoční dílničku, na které si zájemci mohli vyrobit vánoční dekorace i mini
dárečky z přírodních materiálů.
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Mikuláš
V neděli 5. prosince kolem 17. hodiny dorazil na domažlické náměstí
v kočáře, taženém koňským spřežením, k radosti malých, větších i velkých
občanů města opět Mikuláš s anděly a čerty.

Vánoční výstava v muzeu
„Vánoce za Čerchovem“, tak nazvalo svoji letošní vánoční výstavu
Muzeum Chodska. Betlémy ze svých sbírek na ní představují Wallfahrtmuseum
Neukirchen

bei

Heiligen

Blut,

Kreismuseum

Walderbach a soukromý sběratel Franz Prifling
z Waldmünchenu. Vernisáž se konala ve čtvrtek 2.
prosince v 17 hodin. Výstavu, instalovanou jak už
je v muzeu pravidlem citlivě a s nesporným
vkusem, uvedlo vystoupení ženského pěveckého
sboru Canzonetta, návštěvníci se mohli seznámit i
se zdobením vánočních perníčků.

Vánoční zpívání koled s Českým rozhlasem Plzeň
Ve středu 15. listopadu v 17 hodin se na domažlickém náměstí sešlo
opět několik stovek občanů k Vánočnímu zpívání koled s Českým rozhlasem.
V době od 17. do 18. hodiny se na pódiu u stromečku na náměstí vystřídaly
dětské pěvecké sbory zdejších základních škol, základní umělecké školy a ženský
pěvecký sbor Canzonetta. V 18 hodin pak občané zúčastněných měst společně
zazpívali koledy Nesem vám noviny a Narodil se Kristus Pán. Počátek přímého
přenosu odtroubil ponocný Roman Holub. Zima sice byla důkladná, přes to
nálada na náměstí byla pravá vánoční, a kdo se chtěl zahřát, měl možnost si
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u radnice koupit kalíšek voňavého grogu či svařeného vína. Co do počtu
zpěváků společných koled obsadily Domažlice tentokrát druhou příčku.

Domažlická dudácká muzika vydala svoje druhé „cédéčko“
V prosinci 2010 vydala Domažlická dudácká muzika (DDM) po devíti
letech své druhé profilové CD s názvem Truc na truc. Je na něm zachyceno 28
chodských lidových písní a dvě instrumentální skladby. Jako významného hosta
si DDM přizvala písničkářku Radůzu, která na disku nazpívala tři tituly.
Slavnostní vpuštění nového CD do světa proběhlo 17. 12. 2010 v refektáři
augustiniánského kláštera v Domažlicích. Muzika hraje ve složení: Josef Kuneš
– umělecký vedoucí, dudy, zpěv, Kamil Jindřich – dudy, zpěv, staré lidové
nástroje, Martina Pincová – zpěv, Josef Stočes – es klarinet, Tomáš Kůgel – b
klarinet, Josef Petžík – zpěv, housle, Jan Faschnigbauer – kontrabas

Vánoční staročeský jarmark
V pátek 17 prosince uspořádal Dům dětí a mládeže DOMINO v Alejích
Vánoční staročeský jarmark – prodej drobných vánočních předmětů, které
vyrobily děti, předvádění vánočních zvyků, hraní a zpívání koled.

Vánoční přání Chodského knihkupectví
Zajímavě

vyřešilo

vánoční

přání

svým

zákazníkům

Chodské

knihkupectví. Na papír, do kterého balí knížky, si nechalo natisknout obrázek
horní části domažlického náměstí s textem „Chodské knihkupectví - přejeme
vám krásné Vánoce“. Zákazníkům knihkupectví se vánoční papír s přáním líbil a
nápad chválili.

Dvě nové inzertní tiskoviny
Ve schránkách domažlických domácností se v tomto roce objevily dvoje
nové inzertní noviny. Ing. Jaroslav Kohel začal nákladem 26 000 exemplářů
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vydávat inzertní měsíčník DOMAŽLICKÝ SERVIS. Jde o sešitek formátu A5, který
je distribuován do všech rodin na území bývalého domažlického okresu (včetně
Holýšova). Společnost Pohledy s. r. o. z Prahy začala vydávat také měsíčník
s názvem Chodský pohled, určený domácnostem a firmám v jihozápadních
Čechách. Ono už těch inzertních novin bylo hezkých pár, všechny jak vznikly, tak
zase zanikly, drží se jen „stálice“ klatovský Rozhled. Uvidíme, jak úspěšné
budou dva nové.

Canzonetta zpívala v Rudolfinu.
Domažlický ženský pěvecký sbor Canzonetta

zpíval v prosinci na

vánočním koncertě v pražském Rudolfinu. Domažlické zpěvačky pozvalo ke
společnému účinkování Lovecké trio Praha, se kterým už několik let vystupují
v Domažlicích. Koncert se jmenoval České myslivecké Vánoce a byl spojený
s oslavou 30 let trvání Loveckého tria Praha. Uskutečnil se v neděli 5. prosince
ve Dvořákově síni, která byla brzy po zahájení předprodeje vstupenek zcela
vyprodána. Sjela se na něj spousta myslivců a příznivců tohoto sdružení z celé
republiky. Většinu programu tvořila lovecká hudba, závěr patřil českým
koledám a vánočním písním. Pořad provázela Pavlína Filipovská. Canzonetta
zpívala části loveckých mší a koledy.
Podle sbormistryně Canzonetty Marie Hanáčíkové byl celý program pro
sbor „adrenalinovou záležitostí“, protože koncertu předcházela pouze jedna
společná zkouška v Řevnicích u Prahy. Zážitkem pro domažlické zpěvačky byla
úprava Purpury pro Canzonettu s Pavlínou Filipovskou.
V programu koncertu spoluúčinkovali na 80 trubačů, dětská lidová
muzika Notičky z Řevnic a samozřejmě Lovecké trio Praha. Koncert se líbil,
závěrečný potlesk proběhl vestoje a byl dlouhý. Celkem v Rudolfinu vystoupilo
dvacet členek sboru.
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CANZONETTA V RUDOLFINU
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Čerchovan ve Vatikánu
U příležitosti prezentace Plzeňského kraje ve Vatikánu ve středu
15. prosince odjeli s plzeňskou delegací do Říma i
starosta Domažlic Ing. Miroslav Mach a domažlický
pěvecký sbor Čerchovan. Ve Vatikánu nejprve přijal
náměstka plzeňské hejtmanky, starosty Plzně a
Domažlic a velvyslance ČR ve Vatikánu v doprovodu
plzeňského

biskupa

Františka

Radkovského

vatikánský státní sekretář kardinál Tarcisio Bertone.
Přijetí byl přítomen i pracovník vatikánského
státního sekretariátu, domažlický rodák Marcel
Šmejkal, který jednání tlumočil. Poté se celá
plzeňská skupina zúčastnila poslední předvánoční generální audience v Aule
Pavla VI., kde se při této příležitosti sešly delegace z různých koutů světa,
celkem 8 tisíc lidí. Jednotlivé delegace zde byly postupně představovány papeži.
Když plzeňský biskup Msgre
František
představoval

Radkovský
delegaci

plzeňskou, Svatý otec ji
pozdravil v češtině. Nato
povstali

členové

Čerchovanu, oblečení do
chodských krojů, a zazpívali
moteto Svatý Václave, zhudebněné Maxmilianem Biedermannem. Podle
Františka Radkovského to bylo velmi působivé vystoupení, jasně nejlepší ze
všech skupin. Audienci přenášela v přímém přenosu TV Noe. Prezentace
Plzeňského kraje ve Vatikánu vyvrcholila večerním koncertem Čerchovanu
v bazilice sv. Marka (papež už přítomen nebyl). Domažlický pěvecký sbor,

217

doprovázený pětadvacetičlenným orchestrem studentů plzeňské konzervatoře,
přednesl pod taktovkou Marka Vorlíčka Českou mši vánoční Jana Jakuba Ryby.
Ta zazněla ve Vatikánu vůbec poprvé. Přídavkem bylo Adeste fidelis v úpravě
současného skladatele Miloše Boka. Koncertu byl přítomen i bývalý vyslanec
Vatikánu v ČR Giovanni Coppa. Na jeho popud účinkující i publikum zazpívali
společně českou koledu Narodil se Kristus Pán. Ohlas koncertu prý byl, opět
podle biskupa Msgre Radkovského, obrovský. Koncert se tak stal úspěšným
završením zdařilé prezentace Plzeňského kraje.
Fota na str. 217:
vlevo: Tak vítá poutníky český poutní dům Velehrad ve Vatikánu, kde byl Čerchovan ubytován
vpravo: Plzeňský biskup František Radkovský předává papeži Benediktu XVI. jako dar Borské teze,
které představují základ sociálního učení křesťanské církve
foto: Ladislav Vaindl

Čerchovan před vstupem na Svatopeterské náměstí
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Záchytná stanice psů
V areálu městských lesů, bývalá pila na Valše, je záchytná stanice pro
ztracené a opuštěné psy, nalezené na území města a městské části Havlovice.
Jedněch i druhých nějak přibývá. Ti ztracení se obvykle ke svým páníčkům
rychle vracejí a radost z opětovného setkání bývá oboustranná. Horší je to
s pejsky, které nezodpovědný člověk jednoduše opustil a nechal na pospas
osudu někde na ulici nebo v přírodě. Psům je ve stanici poskytnuta náležitá
chovatelská a veterinární péče, mají střechu nad hlavou, svoji mističku s jídlem,
nic jim tak dalece nechybí, jenom – jenom to nejdůležitější. Páníčkové a domov
jen a jen jejich. Naštěstí se stanici zatím daří pejskům nacházet nové majitele.
Provozovateli záchytné stanice jsou odbor životního prostředí městského úřadu
a Domažlické městské lesy, které se starají o technické zázemí stanice.

Pekárna končí
Zaměstnanci domažlické pekárny dostali pod stromeček smutný dárek:
pekárna, která je už dvacet let součástí klatovských pekáren k 1. únoru příštího
roku výrobu končí. Při tom pekárna měla v Domažlicích mnohaletou tradici a
desítky let zásobovala chlebem a pečivem nejen město, ale i velkou část našeho
regionu. Sice jsme na ni občas zanadávali, že rohlíky jsou gumové a chléb
kyselý, ale zase až tak špatné to s jejími výrobky nebylo. Teď se bude vše
dovážet z Klatov a zdejší lidé, pekárna má 15 zaměstnanců, přijdou o práci.
Ředitel klatovských pekáren p. Trefanec argumentuje tím, že pekárna je
prodělečná, protože na Domažlicku prý přibývá soukromých pekáren a
poptávka po domažlickém pečivu stále klesá. Co se stane s objektem pekárny,
který je jejím majetkem, prý ředitelství klatovských pekáren zatím neví. Opět
jedna domažlická tradice tedy přechází pod Klatovy. Byly doby, kde Domažlice
a Klatovy stály na stejné startovací čáře, ba Domažlice na tom byly o něco líp.
To bylo hned po druhé světové válce, v roce 1947. Klatovy měly štěstí, že se do
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jejich čela dostali průbojní lidé s obchodním duchem. Domažlice takové lidi ve
svém vedení neměly. A tak se všechno, co bylo v Domažlicích, postupně
stěhovalo do Klatov. Po roce 1989 tenhle trend rychlým tempem pokračoval:
elektrárny, plynárny, banka nebo třeba textilní konfekce a další. Domažličtí
občané si stěžují, i v regionálním tisku, že v jejich městě nakonec mimo
supermarketů nezbude nic. A jsou možná blízko pravdě.
„Domažlickou výrobnu nezlikvidovala konkurence, jak tvrdí pan
Trefanec, ale on sám. V letošním roce už se jedná o třetí provoz, který byl stejně
jako tady zlikvidován. Výroba se postupně stěhovala do Klatov. Byla zde linka
na jemné pečivo, která jela šest hodin denně, to mu ale bylo málo. Peklo se zde
všechno od jemného pečiva přes celozrnné až po chleba. Odbyt byl slušný i přes
to, že se dobrých deset let do Domažlické pekárny neinvestovala ani koruna.
Nedostali jsme ani jeden nový stroj, kromě kráječky na pečivo, kterou nám ale
hned zabavili pro klatovskou výrobnu“, říkají k uzavření domažlické pekárny
pekaři Petr Horn a Zdeněk Kindlmann ml., kteří zde pracovali téměř dvanáct
let.“ (Citace je převzata z Domažlického deníku)

O reklamách
Naplňují domažlické schránky až k prasknutí, denně, není od nich klid
často ani v neděli. Měsíčně jsou to kila, v celém městě patrně tuny potištěného
papíru. Řeč je o reklamách všeho druhu. KAUFLAND nabízí několikrát týdně na
mnoha stránkách co všechno má a co je „v akci“, totéž, PENNY, COOP, ALBERT,
ELEKTRO dokonce v několika variantách, kosmetika, přidávají se i němečtí
obchodníci z příhraničí. Dalšími, kdo se do našich schránek pravidelně vnucují,
jsou „výprodeje“, vesměs konané v MKS. Je jich tolik, že v nich člověk ztrácí
přehled. Těm, kdo rádi cestují, se nabízejí levné zájezdy po nejrůznějších
zajímavostech, často s obědem, vždy s „drobným dárkem“ – pro ženy, pro
muže, pro manželské páry, ještě že ne pro kojence a batolata. Vždycky ovšem
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s prezentací nějakého „vynikajícího“ výrobku, který každý určitě musí mít. Na
tyhle prezentace doplácejí nejčastěji důvěřiví lidé, kteří se upovídanými pány a
dámami nechají obalamutit a koupí věc, kterou nejenže nepotřebují, ale která
obvykle nemá ani část vlastností, které prodejci slibují. Zvláštní kapitolu tvoří
nabídky půjček finanční hotovosti. „50 000 Kč za cenu jedné zbytečnosti
měsíčně“, „Proč si půjčit právě od nás?“, „smart. půjčka Stačí jednou zavolat!“
Jiní podnikavci rozhazují do schránek pohledy, v létě třeba s krásným pohledem
na významné turistické destinace a na druhé straně nabídky – až 166 000 Kč do
druhého dne, a, jaká výhoda! – bez ručitele. Podpisy třeba Žaneta a Petr.
Tenhle pohlednicový byznys zlámal rekord před Vánoci, kdy se ve schránkách
každý týden ocitla jedna pohlednice: „Díra v penězích na Vánoce“ s děravým
dárkovým balíčkem či stejně děravým sněhulákem, „Děravé Vánoce“ s děravým
kaprem se smutným pohledem. Díry zacelí 166 000 Kč půjčky, radí Lucka a
Tomáš (podpis na všech vánočních nabídkách stejný). Doufejme, že alespoň na
tohle už lidé nenaletí. Jinak si pod stromeček nadělí nejrovnější cestu do náruče
exekutora, až ze 166 000 bude několik milionů. Neodbytní jsou i výkupčí
starožitností a zlata, vše za „zvýhodněné výkupní ceny“, samozřejmě. Jejich
nabídek jsem v tomhle roce napočítala 16, a to mi určitě některé ušly. Že by
v Domažlicích byli samí prodejechtiví majitelé starožitností a šperků? Všichni
tihle „dobrodinci lidstva“ postupují podle stejné šablony. Lidé se musí
ohlupovat tak dlouho, až se někdo chytí. Zatím jim to asi vychází, jinak by do
svých reklam tolik neinvestovali. Otázkou je – jak dlouho ještě. Ačkoli – někteří
lidé jsou, zdá se, nepoučitelní. Ani za dvacet let od prvních „ohlupovaček“ je
všechna varování světa neodradí od kroků, kterých později marně litují. A
najdou se takoví i v našem městě a podle občasných stesků v regionálním tisku
jich je dost.
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Divadla a koncerty:
Pořadatel městské kulturní středisko ve velkém sále MKS v 19.30 hod.:
čtvrtek 16. prosince
VIII. abonentní koncert
CAMERATA NOVA - STAROČESKÉ VÁNOCE
hudba starých českých kancionálů – pastorely českých kantorů 18. století

pondělí 20. prosince
hudební událost roku – dvouhodinová show
4TET Jiřího Korna

LOUTKOVÉ DIVADLO
neděle 5. prosince od 14 hodin
neděle 12. prosince od 14 a od 16 hodin
ČERTI NA HRADĚ
loutková pohádka

KONCERTY V KOSTELE
neděle 12. prosince od19 hodin v augustiniánském kostele
ADVENTNÍ KONCERT UČITELŮ ZUŠ
pořadatelé: MKS Domažlice ve spolupráci se ZUŠ Domažlice
neděle 19. prosince od 18 hodin v arciděkanském kostele
VÁNOČNÍ KONCERT CANZONETTY
středa 22. prosince od 18 hodin v arciděkanském kostele
XVIII. CHODSKÝ VÁNOČNÍ KONCERT
Národopisného souboru Postřekov
neděle 26. prosince od 19 hodin
koncert Čerchovanu
J. J. Ryba ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
Pěvecký sbor Čerchovan, orchestr a sólisté, dirigent: Marek Vorlíček

Hudba u stromečku v rámci vánočních trhů na náměstí před radnicí
pořadatel městské kulturní středisko
sobota 18. prosince
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15.30 hod.
Hanáčkové
16.30
17.00
neděle 19. prosince
16.30
17.00
17.05
úterý 21. prosince
16.00
16.30
17.00

ženský pěvecký sbor CANZONETTA pod vedením Marie
kapela VYSOKÁ TRÁVA
ponocný

LOUTKY
PONOCNÝ
TRUBAČI OMS – SETKÁNÍ U KRMELCE

PĚVECKÉ SDRUŽENÍ JANY LENGÁLOVÉ Z Horšovského
Týna
SINGTET
PONOCNÝ

čtvrtek 23. prosince
16.30
HLASOPLET
17.00
PONOCNÝ
17.05
vánoční zpěvohra – VYPEČENÁ VÁNOČNÍ SUITA
Účinkují: Ochotný divadelnický spolek KAREL,
CANZONETTA, sólisté, hudba Josef Kuneš
.
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Počasí

225

Ani letošní počasí se ničím nelišilo od předchozích let, o zvraty a
překvapení zase nebyla nouze. Katastrofistům, kteří předpokládají brzký konec
světa (prý má přijít už 21. 12. 2012), přibyly v tomto roce nové argumenty:
V úterý 12. ledna odpoledne zasáhlo Haiti silou sedmi stupňů Richterovy
škály zemětřesení. Na tento, už beztak chudý ostrov, přineslo všeobecnou
zkázu. Odhadovalo se, že počet obětí přesáhl 100 000 osob, další statisíce lidí
zůstaly bez přístřeší, potravin a vody, odkázáni jen na humanitární pomoc.
V sobotu 27. února udeřilo zemětřesení v Chile. Dosáhlo síly 8,8 stupně
Richterovy škály. Bylo to jedno z nejhorších zemětřesení zaznamenaných na
světě v posledních staletích. Otřesy půdy trhaly na kusy domy, mosty, silnice,
oceánem poslaly vlnu tsunami. Zahynulo více než 300 osob, poškozeno bylo 1,5
milionu domů.
14. dubna se probudila k životu islandská sopka nevyslovitelného jména
(prý je neumí vyslovit ani sami Islanďané) Eyafjallajökull. Její erupce vrhla do
ovzduší tuny popílku. Mrak jemného prachu, který tak vznikl, narušil na několik
dní leteckou dopravu v celé Evropě. Štěstím bylo, že se neuskutečnily obavy
některých seismologů a v sousedství oživlého vulkánu nezačala soptit mnohem
větší a nebezpečnější sopka Katla.
Spojené státy sužovaly v tomto roce nebývale silné hurikány, tornáda,
povodně a lesní požáry. Škody se počítají na stovky milionů dolarů.
Mimořádně silné povodně zasáhly letos Austrálii.
V České republice sice podobné katastrofy zatím nehrozí, ale i u nás se
počasí dost vydovádělo, zejména v první půli roku – arktické mrazy v lednu,
letní počasí v březnu, povodně na Moravě ve druhé polovině května, docela
dost extrémů na šest měsíců. Nu což, pomalu si zvykáme, že se počasí mění.
Odborníci se do úmoru přou, je-li to přirozený koloběh nebo důsledek lidské
činnosti. Skutečnou příčinu zná ale asi jen sama matka příroda.
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LEDEN
V našich končinách bylo o prvním lednovém dnu +6 °C. Ale už 2. ledna
klesla teplota na nulu a začalo drobně sněžit, sníh pak podal i v následujících
dnech. Teploty se držely těsně pod nulou, bylo pod mrakem s občasnými
ranními mlhami. 6. ledna bylo v Domažlicích a okolí nejtepleji v celém
Plzeňském kraji. Zatímco jinde denní teploty klesly na -10 °C, u nás byly
„jen“ -3 stupně. Občasné sněžení se v pátek 8. ledna změnilo na silnější,
k večeru a v noci na silné. Následující den, v sobotu, se i naše město probudilo
do opravdové zimy. A začaly problémy. Na chodnících leželo zhruba 25 – 30 cm
sněhu, ale jen málokdo uklízel. Podle nového zákona, nazývaného též Kuberův,
podle autora předlohy tohoto zákona, je totiž sníh povinen uklízet majitel
komunikace. Tím je ve většině případů město. Jak tvrdí ředitel Domažlických
technických služeb, technickým službám díky tomu vzrostla délka chodníků a
cest, které musí uklízet, na dvojnásobek. A protože na to nestačí, brodí se lidé
ve sněhu a zmrazcích. Nic divného, že nemocnice hlásí nárůst úrazů a zvuk
houkajících sanitek prakticky neustává. Při tom systém, platný dosud, totiž že si
každý uklidil před svým domem, fungoval k všeobecné spokojenosti léta a léta.
Lidé nadávají a ptají se, proč, když něco funguje, musí se to zrušit. A to v našem
kraji nebylo ještě tak zle. Nejhorší situace byla na Moravě a ve Slezsku. Sníh
uzavřel část dálnice D1, město Zlín vyhlásilo kalamitu, v Brně kolabovala
městská doprava. Z celé republiky prý opravdu nejlépe dopadl Plzeňský kraj.
V našem městě padal sníh od pátku 8. do pondělí 11. ledna, celkově ho napadlo
asi tak 30 – 35 cm. V dalších dnech bylo počasí poměrně stabilní, noční teploty
se pohybovaly od -5 do -1 °C, denní od -3 do -1 °C. V sobotu 16. ledna se
poněkud oteplilo, až na +3 °C, takže ve městě začal sníh odtávat. Hned
v následujících dnech ale dorazilo nad území republiky studené proudění ze
Sibiře, které přineslo arktické mrazy. Západ Čech tak silné mrazy nezasáhly,
v našem městě bylo až o 12 °C tepleji než jinde v republice, v noci z 23. na
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24. ledna -12 °C, přes den kolem mínus dvou až tří stupňů. Nejchladněji bylo na
severovýchodě země, 24. ledna ráno naměřili na Královéhradecku až minus
24 stupňů. V Praze zmrzli dva bezdomovci. V jednom ostravském bytě zemřel
na podchlazení další muž. Podle meteorologů letošní lednové počasí zřejmě
přepíše některé meteorologické tabulky. Sněhu je hodně a i v nížinách už leží
dlouhých 24 dní. Teploty klesaly často hluboko pod nulu a sluníčko se na obloze
objevovalo jen sporadicky.
V Domažlicích začal i následující lednový týden ve znamení mírnějšího
počasí, v pondělí a v úterý mrazy neklesly pod -4 °C, zato středa 27. ledna byla
tak zvaným arktickým dnem, kdy denní teplota klesla u nás až na -10 °C, jinde
v republice bylo ještě podstatně mrazivěji. Během dne připadlo dalších asi 5 cm
sněhu. V pátek 29. ledna celý den padal hustě sníh, Domažlice úplně zasypal,
na některých místech ve městě ho bylo až 50 cm a lidé si jím doslova
„prokopávali“ cesty. Něco podobného zažilo město naposledy v padesátých
létech, kdy sněhu v zimě bývalo přece jen více než v posledních desetiletích.
Obrovské množství sněhu přineslo mimo problémů s úklidem města i jeden
zvláštní problém – kde ukládat sníh, shrabaný z ulic a silnice v centru města?
Sněhovým „úložištěm“ pro sníh z historické části Domažlic se stalo parkoviště U
Všech svatých, kam pracovníci Domažlických technických služeb sníh sváželi na
náklaďácích. Pro sníh z kruhového objezdu u Golema se našlo místo na počátku
Vojtěchovy ulice, před areálem stadionu. I přes všechnu snahu technických
služeb i občanů ale většinu domažlických ulic a silnic lemovaly vysoké sněhové
bariéry. Pohled to v posledních létech vskutku nebývalý, ale k zimě nesporně
patřící.

ÚNOR
První únorový týden přinesl zpočátku teplejší počasí, denní teploty
vystoupily až na +2 °C. Přes poledne se dokonce ukázalo i sluníčko, což byla po
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stále „zašmouraném“ lednu bez slunečních paprsků vítaná a netrpělivě
očekávaná změna. Sníh přes den začal odtávat, ale co přes den odtálo, v noci
zase dopadalo. Po celé zemi nebyla nouze o kalamitní situace, nejlépe na tom
byl opět Plzeňský kraj. Tak jsme si libovali, ale jen do pátku 5. února, kdy díky
tání přes den a mrazu v noci namrzly i u nás silnice a chodníky. To se pak
opakovalo až do středy 10. února. Námraza značných rozměrů přinesla i do
našeho města řadu problémů. Lidé klouzali na neuklizených chodnících, ze
střech padaly kusy zmrzlého sněhu. Chůze po některých částech města se
rovnala nebezpečnému dobrodružství. Z některých střech museli sníh pomáhat
shazovat hasiči. Nejvíce ovšem naříkaly městské lesy. Nánosy těžkého sněhu a
námrazy jim zničily stovky kubických metrů dřeva. A to je po kalamitách, které
lesy zažily v minulých létech, opravdu smutná bilance.
Ve středu 10. února celý den drobně sněžilo, totéž následující
dopoledne. Sněhové bariéry kolem silnic a chodníků ve městě díky tomu zase o
něco vzrostly, na některých místech byly až 1,5m vysoké. V posledních létech
věc nevídaná. Teploty se v těchto dnech pohybovaly od nuly do -6 °C. Ve druhé
polovině února teploty postupně stoupaly, ke zlomu došlo v posledním
únorovém týdnu, kdy v pondělí 22. 2. jsme v Domažlicích zaznamenali denní
teplotu +9 °C a ještě ve 20 hodin večer bylo +8 stupňů. V následujících dnech se
denní teploty pohybovaly mezi 8 – 9 °C, sníh pomalu odtával, rychleji ve městě,
pomaleji venku v jeho okolí. Tání přineslo i vzestup hladiny Zubřiny, zhruba do
tří čtvrtin jejího koryta. Bylo štěstím, že celá ta kvanta sněhu odtávala opravdu
postupně a pomalu. V pátek 26. února celý den drobně pršelo, následující
sobota byla ale slunečná, nebe takřka bez mráčku, teplota + 8 °C. Tak letošní
nezvykle tuhá zima začala postupně ztrácet vládu. Máme-li opět citovat
příslušné odborníky, meteorology, pak ti tvrdí, že „letošní zima je
charakterizována extrémně silnou negativní fází arktické oscilace, při které se
v prosinci oteplila část Arktidy až o sedm stupňů Celsia, zatímco střední šířky se
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citelně ochladily. Prosincová hodnota (z prosince 2009) minus 3,4 stupně je
nejnižší od roku 1950. Při této fázi proudění pronikal častěji do střední Evropy
studený vzduch.“ A v úterý 23. února konstatovali, že „ sněhová peřina leží na
Česku nepřetržitě už od 6. ledna, což je rekord“.

BŘEZEN
V prvním březnovém týdnu se denní teploty vyšplhaly až na +9 stupňů.
Sníh posupně odtával, až úplně zmizel. Sluníčko a teplé počasí naopak vylákaly
ke květu první sněženky a žluté a modré krokusy. Zdálo se, že zima definitivně
odchází, ale šlo opravdu jen o zdání. V sobotu 6. března celý den padal sníh,
napadlo ho asi tak 10 – 15 cm. V neděli ráno nás překvapil mráz -14 °C, přes
den se sice teploty vyšplhaly na nulu, ale večer zase klesly na –6 stupňů.
V pondělí a v úterý 8. a 9. března ještě v noci trvaly silnější mrazy, mínus 11 až
mínus 9 stupňů, přes den kolem nuly, v následujících dnech se ale začalo
postupně oteplovat, sníh sice ještě občas napadl, ale hned odtával. Oteplování
pak za polojasné až slunečné oblohy pokračovalo až do konce března. Podle
oficiálních údajů byl nejteplejším březnovým dnem čtvrtek 25. března, kdy jsme
v našem městě naměřili přes den +18 °C, v Praze dokonce +20,9 °C. U nás jsme
ovšem nejteplejší den zaznamenali v úterý 30. března, kdy bylo jasno, slunečno,
přes den teplo až 20 °C a ještě večer ukazovaly teploměry kolem +17 stupňů.

DUBEN
První dubnové dny se vyznačovaly poměrně značnými rozdíly mezi
ranními a denními teplotami. Zatímco ráno bylo na nule, přes den se rtuť
teploměrů šplhala nad +15 °C.
Po 9. dubnu se ochladilo, denní teploty se pohybovaly mezi 8 – 11 °C.
14. dubna ve 13.30 začalo pršet a silný déšť se krátce změnil i na krupobití,
kroupy ale byly menší a podaly jen chvíli, takže žádnou větší škodu neudělaly.
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19. a 20. dubna foukal silný vítr, přinesl nám ale postupné oteplování až na
24 °C v neděli 25. dubna. Až do konce měsíce se pak ranní teploty pohybovaly
v rozmezí od +7 do +10 °C, denní teploty mezi 22 až 24 °C, bylo jasno až
polojasno, občas slabý déšť.

KVĚTEN
První květnový týden přinesl chladnější, „zašmourané“ počasí. První máj
se příliš nevydařil. Bylo zataženo, občas se slabými dešťovými přeháňkami.
Obdobné počasí pak trvalo celý týden. Průměrné denní teploty se v těchto
dnech pohybovaly čtyři stupně pod dlouhodobým normálem, a odpovídaly tak
přibližně polovině dubna. Podle některých odborníků měl chladnější počasí na
svědomí sopečný mrak z islandské sopky Eyjafjallajökull, který se pohyboval
nad Evropou a dvakrát se dostal i do vzdušného prostoru naší republiky. V
neděli 9. května v 17.45 hodin večer se zdálo, že Domažlice zažijí první jarní
bouřku, nakonec k nám ale nedošla, slyšeli jsme pouze vzdálené hřmění. Ani ve
druhém květnovém týdnu se počasí nijak nezměnilo. Denní teploty se
pohybovaly maximálně do 15 °C, bylo oblačno, občas slabý déšť. V pátek 14.
května pršelo celý den. Deštivé počasí u nás větší škody nenadělalo. Hůř na tom
byli lidé na Moravě, kterou ve třetím květnovém týdnu, od 17. do 23. května,
postihly rozsáhlé povodně o síle stoleté vody. Voda ohrozila velkou část severní
Moravy a Slezska Na některých místech připomínala letošní velká voda
povodně z roku 1997. Po celé zemi se organizovala pomoc spoluobčanům,
zasaženým povodní. Připojili se k ní i obyvatelé našeho města. Jednotliví
občané zasílali zejména dárcovské SMS, město Domažlice uvolnilo na pomoc
300 tisíc korun.
Čechy tentokrát velká voda minula. Hladiny řek sice mírně stouply, i
naše Zubřina, ve které je jinak vody pomálu, vyplnila svoje koryto dobře
z poloviny, ale k povodním nedošlo nikde. V našem koutě Čech se počasí
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nezměnilo až do konce května, 30. května kolem 16.50 hodin se nad městem
přehnala silná bouřka, doprovázená přívalovým deštěm, který ve městě zatopil
pár sklepů. Květen byl tedy zatažený a studený, ale podle rčení našich předků
„Studený máj, v stodole ráj“ to zase není nic tak mimořádného.

ČERVEN
První tři červnové dny se ještě podobaly těm květnovým, bylo zataženo,
občas mrholilo, ale už od pátku 4. června začaly teploty stoupat a na obloze se
objevilo sluníčko. Denní teploty se vyšplhaly na 23 stupně, od 9. do 12. června
jsme zažili tropické dny, denní teploty překročily na některých místech země
30 °C, u nás bylo 29 - 30 °C. Teplo bylo i v noci. Nejtepleji bylo ve čtvrtek 10.
června. Meteorologové ve čtvrtek na řadě míst České republiky zaznamenali
prudké pády teplotních rekordů. Celkové prvenství držela měřicí stanice na
Praze-Karlově, kde naměřili 33,3 stupně Celsia. Dosud nejvyšší teploty pro tento
den tam naměřili v roce 1928, a to 33,2 stupně. U nás ukazoval teploměr 32 a
ještě v devět hodin večer 27 stupňů. V následujícím červnovém týdnu jsme
zaznamenali opět ochlazení, denní teploty spadly na 15 stupňů, bylo pod
mrakem, a i když se ukázalo sluníčko, bylo chladno. 18. června téměř celý den
pršelo a propršela i celá noc na 19. června. 19. června byl astronomickým
začátkem léta. V následujících dnech bylo polojasno, teploty pomalu stoupaly,
až se od středy 23. června vyšplhaly opět na denních 25 °C. Nejteplejším dnem
v tomto týdnu byla sobota 26. června, kdy jsme v Domažlicích přes den
zaznamenali 27 °C a ještě v 20.30 hodin večer neklesly teploměry pod
22 stupňů. Tropické teploty se pak udržely i v následujících dnech, denní teploty
se v průměru pohybovaly mezi 29 – 30 °C, ještě pozdě večer ukazovaly
domažlické teploměry 24 stupně. Ve středu 29. června přišla kolem 16 hodiny
odpolední bouřka a točila se pak nad městem dobré dvě hodiny. Hřmění utichlo
až po 18. hodině.
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ČERVENEC
Letošní prázdninové počasí se prý do statistik zapíše, jako léto, které
přineslo snad všechny nebezpečné a extrémní meteorologické jevy, které
k letnímu počasí patří. Zažili jsme trvalé silné deště a následné povodně na
Liberecku, silné bouřky a přívalové deště, červencové ranní teploty pod bodem
mrazu, tornáda, krupobití, extrémní a dlouhotrvající tropy i velké teplotní
výkyvy.
Tropické počasí se udrželo i v prvních červencových dnech, denní teploty
u nás byly trochu nižší než v ostatních částech republiky, ale neklesly pod 27 °C.
Přelom června a července byl tak po několika letech opět teplý a převážně
slunečný. Pěkné počasí přinesla oblast vysokého tlaku vzduchu, která měla
koncem června střed nad Pobaltím a vháněla do Česka teplý vzduch od
jihozápadu. Teplé dny ale znamenaly i jeden vážný problém, a tím je sucho. Že
v Zubřině bývá v posledních létech v létě vody žábě po kolena, na to už jsme si
zvykli. Kde jsou doby, kdy na ní byly rybníky a tůně, ve kterých podle pověstí
ještě z poloviny 19. století sídlíval místní vodník. Ten by teď, chudá, ani za
nejvyššího

stavu

vody,

téměř

povodňového,

nenašel

v tom

našem

„řekopotočním“ toku dostatečný úkryt a v létě by asi vyschl dočista. Letošní
tepla ale mimo Zubřiny vysušují i půdu, která už je proschlá do několika
centimetrů od povrchu, a tak si nejeden místní zahrádkář počátkem července
povzdechl, že by raději méně tepla, spíše aby také trochu zapršelo. 5. července
se zdálo, že se tohle přání splní, celý den se mračilo na déšť – a nic. Ale už příští
den, díky studené frontě, která zasáhla území republiky, přece jen trochu
sprchlo, ve středu 7. července se dokonce ochladilo až na 17 °C, ale už
následující den začaly teploty opět rychle růst a ve dnech 10. až 16. července se
k nám opět vrátily tropické dny. Vedra tentokrát atakovala hranici 35 °C, po
celé zemi padaly jeden za druhým teplotní rekordy. Horko nepolevovalo ani
v noci. Vedra, přicházející k nám ze Španělska, kde teploty dosahovaly 40 a více
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stupňů, sužovala v těchto dnech celou Evropu. Ze Španělska a Anglie byly
hlášeny i oběti na životech. V Německu se roztékaly silnice a dálnice, u nás se
asfalt roztekl na dálnici na Tachovsku. I noci byly tropické, teplota nepoklesla
ani v noci pod dvacet stupňů.

Také v našem městě ukazovaly všechny

teploměry rekordní hodnoty, zejména v panelových bytech, kde díky
rozpálenému vnějšímu plášti byla i v noci teplota kolem 30 °C. O moc lepší to
ale nebylo ani ve starých cihlových domech. Na náměstí například měli
obyvatelé v bytech večer také až 29 °C. Lidé nakupovali ventilátory, které šly
v těchto dnech opravdu „na dračku“. K zajímavostem těchto dní patří
skutečnost, že obyvatelé dosud jen několika málo zateplených paneláků na
sídlištích naměřili ve svých bytech nižší tepelné hodnoty, než měli „nezateplení“
sousedé. Jak se zdá, zateplení izoluje nejen proti zimě, ale i proti teplu. Ani na
koupalištích nešlo najít kýženou úlevu, teplota vody v babylonském rybníce se
pohybovala kolem 25 °C.

Ke zmírňování vedra v historické části města se

pokusili přispět hasiči. Ve středu 14. června vyjeli na náměstí kropit, aby
alespoň trochu zchladili rozpálenou dlažbu. Ten den kropili celkem čtyřikrát. Ve
čtvrtek v noci trochu sprchlo, ale přes den už noční déšť moc poznat nebyl.
V pátek 16. 7. jsme ve městě naměřili až 33 °C. Ulice byly tak rozžhavené, že
když po nich člověk šel, pálily do nohou i přes letní opánky. Před vedrem se
jednoduše nebylo kam schovat. Některé firmy kvůli němu upravovaly i pracovní
dobu. Například zaměstnanci domažlického Eurotepla, kde se převážně svařuje,
nastupovali do práce od půl čtvrté ráno. Odpoledne by totiž v rozpálené hale už
nikdo nevydržel. Ke změně počasí došlo až v noci z 16. na 17. červenec.
V sobotu 17. července ráno zhruba ve 4.30 hodin nás probudila silná bouřka,
kterou mezi pátou až šestou hodinou doprovodil vítr, u nás podle
meteorologické stanice ve Waldmünchenu o síle 90 km v hodině, dál ve
vnitrozemí v nárazech až 112 km/hod. Vichřice lámala stromy, všude byly
napadané větve. Velké množství stromů spadlých na vedení přerušilo dodávku
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elektrické energie na Karlovarsku, Toužimsku, Tachovsku, Stříbrsku a na
Klatovsku. Domažlice, jako ostatně častokrát, chránil od nejhoršího Čerchov.
17. července přes den bylo 19 °C. Podle meteorologů se jedná o neuvěřitelný
propad, protože ještě v pátek 16. července naměřili například v Praze 35 °C.
Spolu s poklesem teplot došlo i k prudké změně tlaku. Hodně lidí si stěžovalo na
bolesti hlavy, zdravotní obtíže měli kardiaci a astmatici. Lidský organismus se
zkrátka neumí tak rychlým změnám počasí přizpůsobit. A nejen lidé, něco
podobného cítí asi i zvířata, alespoň podle místních pejskařů.
Poslední dva červencové týdny proběhly ve znamení citelného ochlazení,
které přinesla studená fronta, proudící na většinu území republiky ze severu.
Denní teploty se pohybovaly mezi 19 až 20 °C, noční mezi 13 – 15 stupni.

SRPEN
Téměř celou první polovinu srpna bylo podmračené počasí s občasným
slabým deštěm, denní teploty nepřesáhly 20 °C. K dalšímu teplotnímu skoku
došlo ve třetím srpnovém týdnu, kdy v pátek 20. srpna jsme měli na
teploměrech 19 stupňů, v sobotu pak o rovných 10 stupňů více, 29°C. Zajímavý
byl večer 22. srpna. Ve 22 hodin byla úplně jasná obloha, krásně svítily měsíc i
hvězdy. A při této jasné obloze se na severním obzoru nad městem nepřetržitě
blýskalo, ale ne jako při bouřce, spíše, jako kdyby někdo odpaloval obří
ohňostroj. Domažličanům se tak naskytla opravdu zvláštní podívaná. Nebývalá
blýskavice přinesla další změnu počasí. Následující týden byl chladnější,
polojasný, s nočními bouřkami, přes den občas s deštěm. Ve čtvrtek 26. srpna
řádil ve městě silný vítr, naštěstí ne dlouho. Až na pár převrácených popelnic a
ulámaných větví větší škody nenadělal. O posledním srpnovém týdnu se denní
teploty pohybovaly mezi 15 až 17 stupni, většinou bylo pod mrakem, sluníčka
jsme si užili opravdu málo. Vůbec byl srpen v protikladu k červenci až na pár dní
ve své druhé polovině oblačný a podmračený. Nejteplejšími srpnovými dny byly
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sobota a neděle 21. a 22. srpna, kdy bylo 29 °C, následující víkend byl zřejmě
tím nejstudenějším prázdninovým víkendem. Teploty v těchto dvou dnech
nepřekročily 18 °C. U nás bylo v sobotu 11/18, v neděli 11/15 °C.

ZÁŘÍ
První zářijový týden, ačkoli je ještě léto, byl ve znamení počasí už téměř
podzimního. Sedm dní, od pátku 1. září do čtvrtka 7. září, jsme vůbec neviděli
slunce. Bylo zataženo, nízká inverzní oblačnost s vysokou koncentrací zplodin ve
vzduchu, prakticky celý den bylo pološero a stále padala mlha. Počasí jako
stvořené pro špatnou náladu a deprese. Však si také hodně lidí stěžovalo na
bolesti hlavy, migrény, dechové obtíže a podobné trampoty. V Krušných horách
dokonce 1. září napadl první letošní sníh. Sluníčko vysvitlo až v sobotu 4. září,
v neděli bylo sice celý den slunečno, ale zároveň se ochladilo, v noci bylo 8, přes
den 17 °C. V pondělí 6. září ráno jsme po žhavém i pošmourném létu viděli na
domažlických trávnících a stromech první jinovatku. Přes týden bylo oblačno,
ranní teploty mezi 3 až 6 stupni, denní kolem sedmnácti. Zato následující
víkend 11. a 12. září byl krásný, slunečný s denní teplotou 22 – 24 °C. Už
v pondělí ale bylo zase pod mrakem, občas déšť, a tak to šlo až do 21. září, kdy
se na pár dní zase ujalo vlády sluníčko, s denními teplotami mezi 22 – 24 stupni.
Ale už 25. září se znovu ochladilo, celý den pršelo. Teploty přes den klesly až na
14 °C a na 14 stupních se už držely až do konce měsíce. Na svátek všech
Václavů, 28. září, navíc celý den foukal přímo ledový vítr a tento den byl podle
statistik nejchladnějším svátkem svatého Václava za posledních osm let.
Podzim letos začal 23. září v 5 hodin ráno.

ŘÍJEN
Říjen začal podobně jako září, zase celý týden zataženo s absencí
slunečního svitu, mlhy, zkrátka pravý podzim. Denní teploty nevystoupily nad
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17 stupňů, od 10. října pak klesly až na 8 stupňů. 11. října ráno udeřil u nás
první mráz, zatím jen slabý, -1 °C. Zkušení zahrádkáři a znalci přírody prorokují
zlou zimu. 13. října zahalovala celé město od rána mlha. Zvedla se až
odpoledne, kolem 15. hodiny. Ranní mlhy byly i v následujících dnech.
K mrholení se ještě přidal studený vítr, sluníčka bylo pomálu. V sobotu 23. října
teploty ve městě poskakovaly

jako

na

trampolíně. Ráno

bylo

na

teploměrech
-1 °C, přes den 10 °C, ještě ve 23 hodiny večer bylo 9 °C, ale jak se noc blížila
k ránu, klesla teplota opět na nulu. To vše doprovázel poměrně silný studený
vítr. Poslední říjnový týden pak proběhl ve znamení polojasného počasí,
s občasnými ranními mlhami, denní teploty mezi 8 –14 stupni, noční -1 až
0 stupňů.

LISTOPAD
První listopadový týden přinesl příjemné teploty a pouze minimum
srážek. Odpolední maxima se pohybovala kolem 15 stupňů Celsia. Na listopad
nebývale teplá byla i rána s 8 stupni Celsia. Jako by po sychravém říjnu přišlo
teprve v listopadu pravé babí léto. V pátek 5. listopadu vyšplhala rtuť na
teploměrech v našem městě až na 16 °C, foukal ale silný vítr, 39-40 km
v hodině. Po několik následujících dní pak teploty neklesly pod 15 stupňů.
V sobotu 13. listopadu bylo dokonce ráno 12 °C, přes den 17 stupňů. Na
několika místech v republice padly teplotní rekordy, přes 17 stupňů Celsia
naměřili v Plzni, Klatovech, ve Staňkově. Právě Staňkov držel dosavadní rekord
z roku 1961, kdy tady 13. listopadu naměřili 15 °C. Příjemně bylo i následující
den v neděli 14. listopadu, kdy se teplota v našem městě vyšplhala až na 19 °C.
Padaly další teplotní rekordy, v Praze na Karlově naměřili odpoledne 21,2 °C,
při čemž dosavadní nejvyšší naměřená teplota pro tento den byla 16,7 stupně.
Podle meteorologů je pro toto období spíše obvyklá denní teplota tři až osm
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stupňů. Letošní listopad byl prý podle teplot v některých dnech i o 15 stupňů
teplejší než ten minulý. Způsobilo to proudění velmi teplého vzduchu od
jihozápadu do celé střední Evropy. Víkend 13. a 14. listopadu tak spíše než
nástup zimy připomínal přelom jara a léta. I v dalším listopadovém týdnu
teploty neklesly pod 10 stupňů Celsia. Ochlazení přišlo až v posledním
listopadovém týdnu, kdy koncem týdne už teploty klesly pod bod mrazu. Ve
středu 24. listopadu byly 4 stupně Celsia, celý den bylo pod mrakem, ráno začal
padat sníh s deštěm. První letošní sníh napadl v pátek 26. listopadu. Padal
hustě, ale hned odtával. Po celý den také foukal dost silný vítr. V sobotu 27.
listopadu naměřily teploměry v našem městě mráz -3 °C. Napadl další sníh,
sněžilo i v neděli a následující pondělí a úterý. V úterý 30. listopadu leželo na
ulicích kolem 20 cm sněhu. Už koncem listopadu se radovali zdejší i bavorští
lyžaři. Sněhové podmínky byly mimořádně dobré, takže v okolí Čerchova a
Gibachtu se už od listopadu lyžovalo na sjezdovkách i na běžkařských tratích.

PROSINEC
První prosincový den přinesl po celé zemi husté sněžení. Tak zvaná „bílá
tma“, husté drobné sněžení, silně omezující viditelnost, se nevyhnula ani
našemu městu, 2. prosince vznikaly kalamitní situace po celé zemi, podobně
jako v celé Evropě. V některých evropských zemích se zastavil provoz železnice,
problémy byly i na dálnicích, zastavily se vlaky. Teploty klesly pod bod mrazu,
u nás jsme ráno naměřili -2 °C, přes den teplota klesala dál až na -4,5 stupně.
V úterý 2. prosince teploty dál klesaly, u nás na -6,5 ráno, pokles ovšem
pokračoval, takže večer jsme už zaznamenali teplotu -7,5 °C. Následující den
bylo ráno -7,8, přes den -8,5 a v noci -12 °C. A to jsme my, v Domažlicích
nedopadli nijak špatně. A jedna zajímavost z této mrazivé noci: Domažlice
přišly o jeden rekord. Dosavadní minimum pro tuto noc bylo -16,5 stupně a
naměřili jsme je v roce 1962 právě v Domažlicích. Letos padl teplotní rekord
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v noci na sobotu hned na pěti místech západních Čech. Nejmrazivěji bylo
v Šindelové -23 stupňů. V sobotu přes den se mráz, lidově řečeno „strhl“, ráno
bylo sice ještě – 10 °C, ale k večeru už jen -2 stupně. Zato celý den vydatně
sněžilo, sníh padal i v noci na neděli i v neděli a v pondělí. Sníh prostě v těchto
třech dnech padal a padal a padal. Napadlo ho asi 50 cm a začal horor.
Městské technické sužby uklízet nestačily a pokud se našel obětavec z řad
občanů, jen sníh z chodníku smetl, napadl jiný. K neuklizeným chodníkům
přibyly navíc i některé silnice ve městě, které se sice občas plužily, ale co je to
platné, když sotva pluh projel, už byly zase zapadané.

Nadávali chodci,

nadávali motoristé, všichni vesměs na městskou správu, ale tentokrát opravdu
poněkud neprávem. Takovou sněhovou nadílku jednoduše nešlo zvládnout.
V úterý 7. prosince přišlo oteplení, denní teplota vyšplhala na jeden stupeň nad
nulou, svítilo sluníčko a začala obleva. To, co nás pak čekalo následující ráno, 8.
prosince, byl horor na druhou. V noci přituhlo a námraza udělala své. Vrstva
těžkého, namoklého a pak namrzlého sněhu, ohnula větve stromů i celé menší
stromy až k zemi, a ty praskaly jako třísky. Ještě hůře dopadly drobnější keře,
které se ve mnoha případech doslova rozlomily na několik dílů. Po celém městě,
kde je jaká zeleň, ležely ulámané větve, prasklé keře, lámaly se špičky stromů
nebo i celé stromy. Obrázek spouště, jaký jsme ve městě po několik desetiletí
neviděli. Technické služby teď opravdu nevěděly kam dřív, zda uklízet chodníky
a ulice nebo odklízet tu hrůzu, kterou mráz nadělal v městské zeleni. Řadu
naprasklých větví při tom museli jejich zaměstnanci ze stromů odřezávat, aby
na někoho nespadly. A zase se našli „rejpalové“, kteří nadávali, že polámané a
uřezané větve zůstávají na sídlištích pod stromy, že se hned neodváží a
podobně. Kdo chce psa bít, hůl si vždycky najde, jak se říká. Technické služby
sice kritiku dost často zaslouží, ale zvládnout tuhle kalamitu bylo opravdu nad
jejich síly. Na to by musely být alespoň třikrát tak veliké, než jsou. A po pravdě
řečeno našla se i řada občanů, kteří to pochopili a než aby zbůhdarma
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nadávali, sami raději přiložili ruku k dílu a s úklidem pomohli. Sněhové
podmínky umožnily už od poloviny prosince lyžování v okolí Gibachtu a
Čerchova V následujících čtyřech dnech stouply denní teploty na +4 °C, také
v noci bylo poměrně teplo, teploty se držely těsně pod bodem mrazu, a tak
přišla obleva. Naštěstí hory sněhu odtávaly jen pozvolna. Být obleva silnější,
měli jsme ve městě ještě ke všemu povodeň. Oblevu provázel po celé čtyři dny
mírný déšť se sněhem. V následujícím týdnu sice noční teploty klesaly dost
hluboko, v úterý 14. prosince a na -8,5 °C, ve čtvrtek 16. prosince až na -14
stupňů Celsia, ale denní se držely těsně pod nulou, koncem týdne vystoupily
nad nulu, a tak obleva pokračovala, zejména když od 19. do 23. prosince
stouply denní teploty až na +5 °C. Už už se zdálo, že ani letošní Vánoce neporuší
tradici a budou zase na blátě, ale na Štědrý den začal padat sníh a padal po
celý den, totéž na Boží hod, takže bílé Vánoce jsme přece jen měli. Sněžení
doprovodil mráz, v noci až -11, přes den nevystoupily teploty nad bod mrazu, u
nás bylo -2 °C. 26. prosince zažila Česká republika tak zvaný ledový den, to je
den, kdy po celé zemi nevystoupily teploty nad nulu. V posledním prosincovém
týdnu se opět ujal vlády mráz a vedl si celkem zdatně, noční teploty se
pohybovaly kolem -13°C, denní nepřekročily -6°C. V noci na čtvrtek 30. 12. se
Česká republika potýkala se silným mrazem. Teploty na většině území klesly
nad ránem pod minus deset stupňů Celsia, na většině míst byly ale mnohem
níže. Nejhlouběji rtuť klesla na Kvildě na Šumavě na minus 28,9 stupně. Na
vrcholech hor bylo mnohdy paradoxně tepleji. U nás jsme naměřili „jen“ –13,5
°C.

Ač se to zdá být absurdní, prý, podle některých odborníků, spějeme díky
oteplování k malé době ledové. Letošní rok to sice, alespoň u nás, zrovna
nepotvrdil, ale co není, může ještě být. Jisté je jedno – příroda si poroučet nedá
a kdo si myslí opak, věru trpce se mýlí.
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Závěrem

Jen tehdy, pozná-li člověk minulost
může pochopit současnost
a předvídat budoucnost.
Kéž by k pochopení minulosti přispěly v budoucnu i stránky této kroniky.
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Oprava mostu u Hubrovny
Nový politický klub
Zemřel architekt Josef Hyzler
Divadla a koncerty
Hudba na náměstí
Hudba v Muzeu Chodska
Hudba v klášteře

165
165
166
167
167
168
168
169
169
170
170

SRPEN
Chodské slavnosti – Vavřinecká pouť
Železniční show
Chodská dudácká dílna
Rekonstrukce ulic Boženy Němcové a Poděbradovy
Domažlické mlýny
Farmářské trhy
Co s Golemem
Zimní stadion v létě
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SEZNAM PŘÍLOH KRONIKÁŘSKÉHO ZÁPISU ZA ROK
2010
PŘÍLOHA Č. 1
1. 39. až 47. zasedání městského zastupitelstva, ustavující zasedání, 2.
zasedání, včetně usnesení (11 zápisů)
2. Závěrečný účet Města Domažlice za rok 2010
3. Přehled grantů 2010

PŘÍLOHA Č. 2
DOMAŽLICKÝ ZPRAVODAJ 2010 Č. 1 – 12/2010 (12 čísel)

PŘÍLOHA Č. 3
1. Matriční zpráva za rok 2010
2. Statistika občanů města Domažlic k 31. 12. 2010
3. Policie ČR - přehled cizinců, žijících ve městě (na území bývalého
okresu) v r. 2010
4. Tříkrálová sbírka - plakátek
5. Jednota Orla
6. Vystoupení souboru DE PROFUNDIS ve sborovém domě ČCE
7. Křesťanský sbor Domažlice
MĚSTSKÁ SPRÁVA A ZAŘÍZENÍ
8. Počty zaměstnanců jednotlivých odborů MěÚ
9. Domažlická správa nemovitostí
10. DTS Domažlice
11. Jeselské zařízení
12. Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb + REHA centrum
13. Městské kulturní středisko soupis - akcí 2010
14. Městská Knihovna Boženy Němcové
15. Muzeum Chodska – výroční zpráva 2010
16. Galerie Dorka
17. Nakladatelství Českého lesa
OBČANSKÁ SDRUŽENÍ, SPOLKY
18. Český svaz bojovníků za svobodu
19. Oblastní spolek ČČK Domažlic
20. JUNÁK, Svaz skautů a skautek
21. Pionýrská skupina Mír
22. Český kynologický svaz
23. Český rybářský svaz
24. Klub českých turistů

260

25. Klub filatelistů
26. Občanské sdružení Sídliště Šumava
27. Občanské sdružení NOVÉ OBZORY
28. SK BC WOLFS
29. Atletic club Domažlice
30. Judoclub Domažlice
31. Sportovní klub policie Domažlice
32. Česká vojensko – historická společnost

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

PŘÍLOHA Č. 5
PARLAMENTNÍ VOLBY
1. ČSSD:
1 x skládačka Jan Látka
1 x skládačka Ing. Václav Votava
2 x volební noviny „Listy“
celkem 4 materiály
2. KDU – ČSL: 1 x pozvánka na besedu s generálem J. Šedivým
1 x představení kandidáta S. Antoše
celkem 2 materiály
3. KSČM:
1 x osmistrana s představením kandidátů
1 x představení kandidátky Mgr. I. Levé
1 x představení kandidáta Ing. K. Šídla
celkem 3 materiály
4. ODS:
2 x obálka s řešením pro živnostníky
1 x představení kandidátů
3 x volební noviny Jasně
celkem 6 materiálů
5. SPO Zemanovci: 1 x volební program
1 x plakátek volebního turné autobusu ZEMÁK
1 x představení kandidátů Plzeňského kraje
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celkem 3 materiály
6. TOP 09:
1 x „Kalouskova složenka“
1 x Volební listy
celkem 2 materiály
Protiparoubkovská kampaň:
celkem 3 obálky, každá s jedním letákem
l sada hlasovacích lístků
Informace Českého statistického úřadu:
- celkové výsledky hlasování
- výsledky hlasování za Plzeňský kraj
- 2 listy grafů
celkem 4 listy

PŘÍLOHA Č. 6
KOMUNÁLNÍ VOLBY
1. ČSSD:
1 x volební program
2 x Volební občasník
celkem 3 materiály
2. KDU-ČSL: 1 x představení kandidátů s volebním programem
1 x představení kandidátů
celkem 2 materiály
3. KSČM:
1 x volební program
1 x představení kandidátů
celkem 2 materiály
4. ODS:
1 x volební program s představením kandidátů
1 x volební
celkem 2 materiály
5. SNK 2010 1 x představení kandidátů s volebním programem
celkem 1 materiál
6. SPMD
1 x letáček strany Starostové a nezávislí
1 x představení kandidátů
1 x zhodnocení uplynulého volebního období a plán pro příští
1 x šestistrana s představením kandidátů
celkem 4 materiály
7. SUVERENITA: 3 x letáčky s Janou Bobošíkovou
1 x představení kandidátů
celkem 4 materiály
8. TOP 09:
1 x volební program s představením kandidátů
celkem 1 materiál
9. Věci veřejné: 1 x volební program
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1 x představení kandidátů
celkem 2 materiály
Anonymní letáky:
- kreslený komiks čtyřstrana Vod hu nás č. 1 a 2
- 1 x Malý průvodce velkými komunálními volbami v Domažlicích 2010
- reakce ODS na Vod hu nás
celkem 4 materiály
Anketa pro kandidáty na domažlického starostu - Domažlický deník
2 listy
Otevřený dopis Tondy Vlčka Janu Látkovi s odpovědí
2 listy
Odvolání KDU-ČSL proti výsledkům voleb
- Lidovci chtějí přepočítání hlasů – Domažlický deník
- Stížnost lidovců na volby soud zamítl – Domažlický deník
- dopis St. Antoše voličům lidové strany
celkem 3 materiály
Usnesení Krajského soudu ve věci přezkoumání volebního výsledku
komunálních voleb v Domažlicích
2 listy
hlasovací lístek + pokyny
Volební statistika:
výsledky voleb v Domažlicích 13 listů
POLITICKÉ STRANY:
ČSSD
KDU-ČSL
KSČM
ODS

PŘÍLOHA Č. 7
SPOLEČENSKÝ ŽIVOT – KULTURA
pozvánky:
- udělení pamětní medaile Konrádyho dudácké muzice
- odhalení památníku vězňům KTZ Flossenbürg + pamětní list
- slavnostní otevření městského domova pro seniory
- křest knihy M. Majtánové
- Vánoce za Čerchovem
- Marie Navrátilová Jen tak o životě
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- Tanger – brána do Maroka
- OBOROH
- Václav Sika: objekty a reliéfy
- inaugurace poštovní známky
- Katapult
pozvánky na výstavy v galerii – 6 ks
Skládačky, letáky a brožury
- Tříkrálová sbírka
- kalendář seniorek
- žluté jaro se STUDENT AGENCY
- Cyklostezka Praha - Regensburg
- BOHEMIA JAZZ FEST
- Modelová železniční show
- inzertní tiskoviny: Domažlický servis 1 x, Pohled 1x
- vánoční papír Chodského knihkupectví
- Vánoce v Domažlicích 2010
- Kulturní léto 2010
Výstřižky, plakátky, internetové zprávy, vzpomínky pamětníků
- zatočte s elektroodpadem
- výstavba řadových rodinných domků – Vlček – stavby
- výstřižek: V Domažlicích si natočíte čerstvé syrové mléko
- Vzpomínky A. Konrádyho na počátky Konrádyho dudácké muziky
- vzpomínky L. Fidrantové
- Domažlický deník: Chceme zpět naše pivo – 2 listy
- Pátek Lidových novin, strana 14 – 19: kluci od čáry (problém Golem)
- Domažlický deník: Canzonetta zpívala v Rudolfinu
- časopis Plzeňský kraj: rozhovor s Mons. Radkovským o návštěvě ve
Vatikánu
Úmrtní oznámení:
MUDr. Oldřich Tikal – 2 ks
Vladimír Baier
Ing. arch. Josef Hyzler
Marta Bičová

PŘÍLOHA Č. 8
Plakáty na akce MKS v roce 2010
- leden: 2 ks
- únor: 4 ks
- březen: 5 ks
- duben: 6 ks
- květen: 5 ks
- červen: 6 ks
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-

červenec: 8 ks
srpen: 5 ks
září: 5 ks
říjen: 5 ks
listopad: 6 ks
prosinec: 6 ks

PŘÍLOHA Č. 9
- výprodeje
- výkup zlata
- půjčky
celkem 17 letáčků
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Prohlášení kronikářky

Tento kronikářský zápis za rok 2010 obsahuje v písemné podobě
265 (slovy dvě stě šedesát pět) číslovaných stran a 1 (slovy jednu)
stranu nečíslovanou. V digitalizované podobě je stránkován
průběžně.

V Domažlicích 15. prosince 2011

PhDr. Věra Závacká
kronikářka
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