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Tento kronikářský zápis za rok 2016 je psán oboustranně na papíru
formátu A 4. Má celkem 201 (slovy dvě stě jedna) číslovaných stran
vlastního zápisu a tři strany seznamu příloh.
Schváleno:
Zastupitelstvo města Domažlice na svém 43. zasedání, které se konalo
dne 29. 8. 2018, usnesením č. 1999 schválilo kronikářský zápis za rok
2016.

Ing. Miroslav Mach
starosta města

JUDr. Zdeněk Novák
místostarosta města
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I. OBYVATELSTVO

MATRIČNÍ ZPRÁVA
V roce 2016 se v Domažlicích narodilo 464 dětí, 233 chlapců a 231 dívek.
Domažlickým občankám se narodilo 64 dětí, 33 chlapců a 31 děvčat.

Ve stejném roce uzavřelo v Domažlicích sňatek 102 snoubeneckých párů.
15 svateb bylo církevních, 87 občanských.

V Domažlicích zemřelo v tomto roce 332 osob, 189 mužů a 143 žen.
Domažlice se rozloučily s 80 svými občany, s 43 muži a 37 ženami. V obcích, které
patří do matričního obvodu Domažlice, zemřelo 13 osob, 9 mužů a 4 ženy.
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POHYB OBYVATELSTVA
K 31. 12. 2016 v Domažlicích trvale žilo
Z toho mužů
žen

10 420 občanů
4 931
5 489

Město oproti roku předchozímu zaznamenalo o 13 občanů méně.
Počty občanů jednotlivých městských částí:
Týnské předměstí
Hořejší předměstí
Bezděkovské předměstí
Dolejší předměstí
Město (historická část)
Havlovice

4 062 občanů
2 617
1 995
618
945
183

Největší přírůstek proti loňskému roku zaznamenalo Dolejší předměstí +11
občanů, největší úbytek Hořejší předměstí -26 občanů. Potěšitelný je trvající
nárůst v historickém jádru (Město) kde počet obyvatel vzrostl o 34 lidí.
Počet občanů Domažlic za posledních pět let:
rok:
počet občanů:
2012
10 472
2013
10 447
2014
10 430
2015
10 433
2016
10 420
Věkové složení občanů v roce 2016 (ve srovnání s rokem 2015)
Počet mužů a žen do 50 let věku
6062 (6132)
od 50 do 60 let věku
1299 (1321)
od 60 do 70 let
1606 (1593)
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od 70 do 80 let
od 80 do 90 let
od 90 do 100 let
nad 100 let věku

902 ( 858)
478 (468)
73 (61)
0
(0)

Nejstaršímu domažlickému muži je 96 let
Nejstarší ženě je 96 let (2 ženy)
Průměrný věk Domažličanů je 42,47 let (v loňském roce to bylo 42,11 let)
Srovnání průměrného věku občanů města za posledních pět let:
Rok:
2012
41,44 let
2013
41,71 let
2014
41,96 let
2015
42,11 let
2016
42,47 let
Nově narození:
V roce 2016 se narodilo 91 nových občanů města (jejich matky měly trvalý
pobyt v Domažlicích). Z toho bylo 44 chlapců a 47 dívek.
Nejčastější jména dětí narozených v roce 2016
hoši:
dívky:
Marek
Anna
David
Tereza
Karolína
Pořadí chlapeckých jmen se rok od roku mění. U dívčích jmen je stálicí Anna,
která se už řadu let objevuje vždy na prvních místech.
Zemřelí: V roce 2016 zemřelo celkem 80 občanů města.
2012 2013 2014 2015 2016
Sňatky
61
58
52
68
59
Rozvody
64
41
38
29
34
rok

Cizinci, žijící ve městě:
K 31. 12. 2016 bylo na území města hlášeno k pobytu:
což proti roku předchozímu představuje nárůst o:
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845 cizinců
115 osob

Jak lze konstatovat každoročně, 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 zde pohybuje patrně několik desítek či stovek cizinců i občanů
ČR, kteří k pobytu hlášeni vůbec nejsou. Svědčí o tom i nelegální ubytovny, které
se porůznu na území města vyskytují.

S cizinci měly Domažlice k 31. 12. 2016

11 265 obyvatel

(Vysvětlení ke statistice: občan = pouze osoba se státním občanstvím ČR,
obyvatel = každý, kdo žije na daném území, bez ohledu na státní občanství)
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II. MĚSTSKÁ SPRÁVA
Zasedání zastupitelstva města
Úvodní část každého zastupitelstva je věnována povinným procedurálním
bodům, kterými jsou: 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 a jsou uloženy
spolu s kronikou. Badatelé v nich mohou najít přesný sled programu
zastupitelstev a podrobnosti o jednotlivých projednávaných bodech.
Některé důležité body jednání lze najít v Kalendáriu vždy
v příslušném měsíci konání zastupitelstva.
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15. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 27. ledna od 16 hodin, malý sál MKS
Přítomno 17 členů zastupitelstva.
Z jednání:
Zastupitelstvo
v bodu 9 jednání zvolilo přísedícími okresního soudu
Mgr. Vladislavu Štípkovou, bytem Domažlice
Romana Kučeru, bytem Luženičky
Stanislava Líkaře, bytem Domažlice
Hanu Holomojovou, bytem Domažlice
Jindřišku Kolečkovou, bytem Úsilov, 345 06 Kdyně
Hanu Dufkovou, bytem Domažlice
Ing. Stanislavu Svobodovou, bytem Domažlice
Ing. Josefa Janovce, bytem Domažlice
Jiřinu Šatrovou, bytem Domažlice
Zastupitelstvo
nezvolilo přísedícím okresního soudu
Ing. Věstislava Křenka, bytem Domažlice

16. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 24. února od 16 hodin, malý sál MKS
Přítomno 18 členů zastupitelstva.
Z jednání:
Zastupitelstvo udělilo čestné občanství města
Jamesi Duncanovi, nar. 13.6.1925, za zásluhy při osvobození města
Domažlice v roce 1945
Hermanu Geistovi, nar. 5.4.1925, za zásluhy při osvobození města
Domažlice v roce 1945
Robertu Gilbertovi, nar. 20.6.1915, za zásluhy při osvobození města
Domažlice v roce 1945
in memoriam Matthewu Konopovi, nar. 6.2.1906, za zásluhy při
osvobození města v roce 1945

17. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 30. března od 16 hodin, malý sál MKS
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Přítomno 19 členů zastupitelstva.
Z jednání:
Zastupitelstvo schválilo rozpočet města na rok 2016 jako přebytkový.
18. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 27. dubna od 16 hodin, malý sál MKS
Přítomno 16 členů zastupitelstva.
Z jednání:
Zastupitelstvo schválilo přidělení grantů na rok 2016

19. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 25. května od 16 hodin, malý sál MKS
Přítomno 18 členů zastupitelstva.
20. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 22. června od 16 hodin, malý sál MKS
Přítomno 18 členů zastupitelstva.
Z jednání:
Zastupitelstvo schválilo závěrečný účet města a účetní uzávěrku za rok 2015
21. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 24. srpna od 16 hodin, zasedací místnost městského úřadu
Přítomno 17 členů zastupitelstva.

22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 21. září od 16 hodin, zasedací místnost městského úřadu
Přítomno 15 členů zastupitelstva.
Z jednání:
Zastupitelstvo vydalo obecně závaznou vyhlášku 4/2016 o nočním klidu
23. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 19. října od 16 hodin, zasedací místnost městského úřadu
Přítomno 19 členů zastupitelstva.
Z jednání:
Zastupitelstvo vydalo opatřením obecné povahy Územní plán města Domažlic
v předložené podobě.
24. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 16. listopadu od 16 hodin, malý sál MKS
Přítomno 13 členů zastupitelstva.
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25. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 14. prosince od 16 hodin, malý sál MKS
Přítomno 16 členů zastupitelstva.
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III. HOSPODAŘENÍ MĚSTA
Kompletní závěrečný účet Města Domažlice za rok 2016 (tabulky, grafy) je
přílohou této kroniky a je uložen společně s protokoly ze zasedání zastupitelstva
města.

Komentář k Závěrečnému účtu města Domažlice za rok 2016
Závěrečný účet obsahuje údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2016,
údaje o hospodaření města a jeho zřízených organizací. Součástí závěrečného
účtu jsou údaje o celkových aktivech a pasivech, přehled o finančním vypořádání
dotací se státním rozpočtem, rozpočtem kraje, přehled o poskytnutých dotacích
a darech z rozpočtu města v roce 2016 a výsledek přezkoumání hospodaření
města za rok 2016, které provedla auditorská firma HZ Plzeň s.r.o.
Plnění rozpočtu města Domažlice k 31. 12. 2016
Rozpočet města Domažlice na rok 2016 byl schválen zastupitelstvem města
Domažlice dne 30. 3. 2016 s celkovými příjmy ve výši 328.855.960 Kč a výdaji ve
výši 317.352.710 Kč, saldem rozpočtu + 11.503.250 Kč a výší investiční rezervy
103.048.700 Kč.
Změnami rozpočtu v průběhu roku, na základě rozpočtových opatření,
schvalovaných radou města a zastupitelstvem města, byl schválený rozpočet
upravován.
Skutečné příjmy za rok 2016 dosáhly výše 328.470.267 Kč, což představuje 93,7
% upraveného rozpočtu. Skutečné výdaje za rok 2016 dosáhly výše 263.882.807
Kč, což představuje 75,3 % upraveného rozpočtu. Saldo příjmů a výdajů za rok
2016 je ve výši + 64.587.460 Kč.
Saldo příjmů a výdajů je výsledkem bankovního plnění rozpočtu z pohledu
finančních toků za příslušné účetní období.
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Financování za rok 2016 je ve výši -64.587.460 Kč. Ve financování jsou zahrnuty
splátky úvěru na výstavbu kanalizace v Havlovicích, splátky úvěru na financování
akce Čistá Berounka, změna stavu prostředků na účtech města, zúčtování
kontokorentních úvěrů. V roce 2016 nebyl městem přijat ani čerpán žádný
dlouhodobý úvěr.
Příjmy rozpočtu za rok 2016
Skutečné příjmy za rok 2016 dosáhly výše 328.470.267 Kč, což představuje
93,70% upraveného rozpočtu příjmů.
Daňové příjmy dosáhly v roce 2016 výše 177.583.618 Kč, což představuje 101,90
% upraveného rozpočtu. 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 2016
výše 129.908.970 Kč. Ve srovnání s rokem 2015 došlo k poklesu příjmu z loterií
a výherních hracích přístrojů: v roce 2016 příjem 3.437.020 Kč, v roce 2015
příjem ve výši 16.970.000 Kč. K poklesu příjmů z loterií došlo na základě Obecně
závazné vyhlášky města Domažlice č. 2/2014, kterou se stanovil zákaz
provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na celém území
města.
Ostatní sdílené daně dosáhly ve srovnání s rokem 2015 nárůst o 11.656.500 Kč
(daň z příjmů právnických osob zvýšení o 3.493.500 Kč, DPH zvýšení o 3.725.450
Kč a daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti o 3.964.670 Kč).
Nedaňové příjmy dosáhly v roce 2016 výše 74.823.177 Kč, což představuje 94,20
% upraveného rozpočtu. Nedaňovými příjmy se rozumí zejména příjmy
z poskytování služeb, příjmy z parkovného a parkovacích karet, příjmy
z pronájmu nemovitostí, pozemků, příjmy z vybraných pokut. V nedaňových
příjmech se v roce 2016 projevily příjmy z pronájmu pozemků ve výši 23.650.880
Kč, z pronájmu nemovitostí ve výši 30.466.090 Kč, přijaté sankční platby ve výši
3.994.140 Kč, příjem z parkovacích automatů a karet 6.430.530 Kč
Kapitálové příjmy dosáhly v roce 2016 výše 7.232.022 Kč. Ve výši kapitálových
příjmů jsou zahrnuty příjmy z prodeje bytů a příjem z prodeje domu v obytné
zóně Na Bábě.
Přijaté transfery (dotace) celkem dosáhly v roce 2016 výše 68.831.450 Kč, z toho
neinvestiční dotace byly ve výši 61.490.470 Kč, investiční dotace byly ve výši
7.340.970 Kč.
Dotace na investice zahrnují zejména dotaci na realizaci projektu Bezbariérové
město ve výši 608.000 Kč, doplatek dotace na zateplení budovy MěÚ
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U Nemocnice ve výši 885.490 Kč. Součástí je doplatek předfinancované dotace
z roku 2015 ve výši 4.255.180 Kč na projekt Konsolidace IT – výzva IOP 22.
Z neinvestičních dotací je významnou položkou dotace ze státního rozpočtu –
souhrnný vztah k rozpočtům obcí ve výši 23.110.600 Kč. Dalšími dotacemi jsou
dotace ze státního rozpočtu na zajištění činností v oblasti sociálně právní
ochrany dětí ve výši 4.684.100 Kč, dotace poskytované dle lesního zákona ve výši
1.410.864 Kč, dotace PK na financování regionálních funkcí knihoven ve výši
1.126.305 Kč, dotace PK na odstranění havarijního stavu kuchyně ŠJ ZŠ
Komenského 17 ve výši 1.000.000 Kč. Dále je zde zařazena dotace na úhradu
nákladů spojených s volbami do senátu a krajů ve výši 264.000 Kč, financování
sociálních služeb pro příspěvkovou organizaci Městské centrum sociálně
rehabilitačních služeb-domov pro seniory ve výši 9.038.614 Kč, dotace
ministerstva kultury na opravy památek v MPR ve výši 200.000 Kč, dotace MPSV
na výkon sociální práce ve výši 724.500 Kč, dotace MPSV na financování provozu
dětské skupiny Sluníčko ve výši 760.670 Kč. Do neinvestičních dotací jsou dále
zařazovány neinvestiční příspěvky od obcí ve výši 283.500 Kč (veřejnoprávní
smlouvy), převod z hospodářské činnosti do rozpočtu ve výši 17.414.910 Kč.

Výdaje rozpočtu za rok 2016
Skutečné výdaje rozpočtu dosáhly v roce 2016 výše 263.882.807 Kč, v tom
kapitálové výdaje byly ve výši 43.115.564 Kč, běžné výdaje 220.767.243 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, pojištění majetku města. Ve výši běžných výdajů se projevuje způsob
účtování DPH dle rozpočtové skladby, a to tak, že příjem odpočtu DPH nezvyšuje
příjmy, ale snižuje běžné výdaje bez ohledu na to, zda se jedná o odpočet
z investičních výdajů nebo běžných. Podrobné údaje o běžných výdajích
rozpočtu města jsou uvedeny v přiložených tabulkách.
Kapitálové výdaje rozpočtu zahrnují financování investičních akcí. V upraveném
rozpočtu kapitálových výdajů je zařazena rekonstrukce plaveckého bazénu ve
výši 60.113.380 Kč, skutečnost je 1.094.360 Kč. Skutečná výše kapitálových
výdajů je ovlivněna realizací investičních akcí města, a to zejména: rekonstrukce
MKS ve výši 16.605.500 Kč, rekonstrukce komunikací, chodníků, parkovacích
ploch ve výši 8.130.080 Kč, metropolitní síť 5. etapa ve výši 1.198.450 Kč.
Realizované investiční akce v roce 2016 jsou uvedeny v přiložené tabulce.
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Peněžní fondy města
Město zřizuje tyto peněžní fondy - stav finančních prostředků k 31. 12. 2016
Fond oprav vodárenské infrastruktury
4.417.877,08 Kč
Fond rozvoje bydlení – KB fond zrušen
92.363,29 Kč
Sociální fond
567.727,36 Kč
Fond pro obnovu a rozvoj bydlení
8.831.876,89 Kč
Fond Sluníčko

1.061.192,16 Kč

Zůstatek finančních prostředků města
K 31. 12. 2016 je zůstatek finančních prostředků města celkem 105.473.541
Kč (zůstatek k 1. 1. 2016 ve výši 46.626.075 Kč).
Účetní výkazy města Domažlice k 31. 12. 2016
Rozvaha k 31.12. 2016
Celková hodnota aktiv a pasiv k 1. 1. 2016
Celková hodnota aktiv a pasiv k 31. 12. 2015

3.157.449.517 Kč
3.260.265.563 Kč

Výkaz zisku a ztráty k 31.12. 2016
Výsledek hospodaření města dle výkazu zisku a ztráty je zisk ve výši
104.010.996,83 Kč, v tom v hlavní činnosti zisk ve výši 90.578.915 Kč,
v hospodářské činnosti zisk ve výši 13.432.081,83 Kč. Hospodářská činnost
města je součástí rozpočtu města a zahrnuje správu bytů a nebytových prostor.
Přijaté a dosud nesplacené úvěry
V roce 2016 město nepřijalo žádný dlouhodobý úvěr.
Město v roce 2016 splácelo:
- úvěr od České spořitelny na financování akce Havlovice – kanalizace (výše
ročních splátek 1.706.448 Kč). Tento úvěr bude splácen do roku 2019, úroky z
tohoto úvěru jsou hrazeny z dotace, poskytnuté ministerstvem zemědělství.
Zůstatek úvěru k 31. 12. 2016 je 5.119.312 Kč - úvěr od ČSOB a.s. na realizaci
projektu Čistá Berounka (úvěr ve výši 40.000.000,- Kč, se splatností do 11/2017,
výše ročních splátek 9.796.800 Kč). Zůstatek úvěru k 31. 12. 2016 je 8.976.800
Kč
Kontokorentní úvěr k účtu v ČSOB a k účtu, vedeného Komerční bankou k 31. 12.
2016 nebyl čerpán.
Finanční vypořádání přijatých dotací
Přehled všech dotací, které město obdrželo ze státního rozpočtu nebo z rozpočtu
Plzeňského kraje a které podléhají finančnímu vypořádání, je uveden v
přiložených tabulkách.
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Finanční příspěvky a dary poskytnuté z rozpočtu
V roce 2016 byly z rozpočtu města poskytnuty neinvestiční příspěvky v celkové
výši 10.977.980 Kč, z toho největší položku tvoří dotace neziskovým
organizacím ve výši 10.125.860 Kč.
Hospodaření organizací zřízených nebo založených městem
Výsledek hospodaření organizací zřízených nebo založených městem Domažlice
příspěvkových organizací a obchodních společností je uveden v přiložených
tabulkách.
Přezkoumání hospodaření města za rok 2016
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 2016 jsme
nezjistili chyby a nedostatky.
Dle § 10 odst. 2 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření
územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění
nebyla zjištěna žádná rizika, která by měla negativní dopad na hospodaření
územního celku města Domažlice v budoucnosti.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Domažlice je součástí
závěrečného účtu.

Ing. Alena Kučerová, vedoucí finančního odboru

17

INVESTIČNÍ AKCE ROKU 2016
(Podrobnosti o jednotlivých akcích viz tabulka ze Závěrečného účtu Města
Domažlic za rok 2016 v příloze tohoto zápisu)
Název investiční akce
upravený
rozpočet skutečnost
v tisících Kč
Rekonstrukce plaveckého bazénu
60 113,3
1 094,36
Domov se zvláštním režimem ul. Benešova
9 827,92
636,96
Rekonstrukce MKS
23 939,03 16 605,50
OZ Bába
4 495,07
0,00
PD Branská- rozdělení bytu
59,90
59,90
Křižovatka Krásnohorské,Wald.,Hruškova
222,6
75,02
Pivovarská ul.
1 729,02 1 729,02
OZ Vrbova ul.
234,74
234,74
Podjezd pod železniční tratí
10,89
0,00
Benešova ul.
14,52
14,52
PD lávka L-12,most M-052
102,85
102,85
PD lávky L01,L13,L07
181,50
0,00
Chodník,parkování Kozinova,Kosmonautů 3 633,00
3 632,27
Parkování Švabinského,Mánesova
452,11
452,11
Stará kasárna - propojení dvůr+zahrada
163,29
163,29
Parkování Vojtěchova
26,62
25,41
PD Sadová ul.
154,88
71,39
PD spojovací chodník ul. 28.října
1 042,64
764,56
VO Erbenova,Nezvalova187,57
187,57
187,57
VO Pelnářova
149,69
145,80
PD VO Jindřichova, Císlerova
12,71
0,00
Kamerový dohled
700,81
691,95
Přestupní uzel Domažlice
187,55
187,55
ZŠ Msgre B.Staška- WC u tělocvičen
484,13
484,13
PD sportovní hala -WC
303,71
0,00
DDM Domino-plynové vytápění
369,62
369,62
Střelnice - PD tréninkové zařízení
120,15
0,00
PD Zubřina-stabilizace koryta ul. Hruškova
139,50
0,00
DPS Břetislavova -protipožární dveře
412,16
0,00
Parkovací automaty
1 240,25
0,00
Rybník Babylon
36,30
36,30
Střelnice - PD modernizace
918,45
918,45
Rekonstrukce radnice
846,89
846,89
Havlovice – vodovod
305,13
0,00
Rekonstrukce pivovaru
582,91
0,00
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plnění v %
1,82
6,48
69,37
0,00
100,00
33,70
100,00
100,00
0,00
100,00
100,00
0,00
99,98
100,00
100,00
95,45
46,09
73,33
100,00
97,40
0,00
98,74
100,00
100,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
100,00
100,00
0,00
0,00

Metropolitní síť- 5. etapa
Metropolitní síť – 6. etapa
Cyklostezky Chodský květ
Bezbariérové město
Vodní nádrže Na Cihelně
Zateplení penzion Baldovská
Zateplení budovy MěÚ - U Nemocnice
Propojení ul. 28. října s II/93
Pivovar-ROP
Zateplení sportovní hala
Vodní nádrže Na cvičáku
Protierozní p. Strážská cesta
Suchá nádrž Týnské předměstí
Suché nádrže u Strážské cesty
Pivovar II-Program EÚS
Pumptracková dráha
Pivovar - III. etapa
Zateplení objektu- Junák Zahradní ul.
ZŠ Komenského - odborné učebny
ZŠ Msgre B. Staška -odborné učebny
Komunitní centrum Pivovar
OZ Bába
Pelnářova ul.
Cesta „Nevolice“
Erbenova ul.
chodník Kozinovo pole
chodník Pelnářova ul.
ZUŠ – střecha – okapy
Pivovar – freska
Vila na Střelnici – střecha
ZŠ Komenského 17 – ŠJ
Kuželník Havlovice - výměna oken
Pískoviště hřiště Paroubkova ul.

1 198,45
1 198,45
607,50
0,00
202,07
202,07
993,85
989,01
198,00
0,00
87,57
5,00
812,00
789,42
864,90
864,90
1 020,95
10,00
5,00
5,00
137,50
107,50
65,00
0,00
97,50
67,50
132,50
102,50
451,86
237,19
300,18
17,10
108,90
108,90
145,15
139,15
403,23
0,00
403,23
0,00
266,20
0,00
1 271,86 1 096,78
6,66
6,66
234,83
234,83
1 150,31 1 150,31
422,09
422,09
1 623,83
0,00
1 284,05 1 133,54
149,50
149,50
586,23
586,23
5 286,70
707,10
73,13
73,13
30,07
30,07

PD = projektová dokumentace, VO = veřejné osvětlení
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100,00
0,00
100,00
99,51
0,00
5,71
97,22
100,00
0,98
100,00
78,18
0,00
69,23
77,36
52,49
5,70
100,00
95,87
0,00
0,00
0,00
86,23
100,00
100,00
100,00
100,00
0,00
88,28
100,00
100,00
13,38
100,00
100,00

IV. MĚSTSKÁ ZAŘÍZENÍ
Městský úřad
Městský úřad měl k 1. 1. 2016 celkem
z toho: úřednická místa
neúřednická
obslužný personál

106 zaměstnanců
97 zaměstnanců
6 zaměstnanců
3 zaměstnanci

11 odborů, 11 vedoucích odborů
1 tajemník MěÚ
K zásadním organizačním změnám v rámci úřadu nedošlo, počet
vedoucích úředníků se nemění.
K 7. 7. 2016 ukončila pracovní poměr paní Marie Buršíková, vedoucí
správního odboru. Do této funkce byla po řádném výběrovém řízení s účinností
od 8. 7. 2016 jmenována Mgr. Helena Gruberová, provdaná Maršaleková –
usnesení rady města Domažlice č. 2505 ze dne 3. 5. 2016.

Rada města Domažlice na své schůzi dne 16. 8. 2016 schválila usnesení č.
2893, kterým se s účinností od 1. 9. 2016 stanovuje celkový počet zaměstnanců
zařazených do městského úřadu na 108. Šlo o navýšení počtu pracovníků odboru
sociálních věcí a zdravotnictví na úseku sociálně právní ochrany dětí a na úseku
sociální práce.

Rada města Domažlice na 69. schůzi dne 8. 11. 2016 schválila usnesení č.
3302, kterým se s účinností od 1. 1. 2017 stanovuje celkový počet zaměstnanců
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zařazených do městského úřadu na 110. Šlo o navýšení počtu pracovníků odboru
výstavby a územního plánování – 1 pracovník na územní plánování a 1 na
stavební úřad.
K 31. 12. 2016 měl městský úřad celkem
z toho: úřednická místa
neúřednická
obslužný personál

108 zaměstnanců
99 zaměstnanců
6 zaměstnanců
3 zaměstnanci

Město Domažlice zřizuje tyto organizace a organizační
složky:
A/ Příspěvkové organizace:
Kulturní a sportovní zařízení:
- Městské kulturní středisko (MKS) v Domažlicích – ředitel Mgr. Kamil
Jindřich
- Městská knihovna Boženy Němcové (MěKBN) Domažlice – ředitelka Bc.
Lenka Schirová
- Dům dětí a mládeže (DDM) Domino Domažlice – ředitelka Mgr. Ing.
Kamila Bendová
Plavecký bazén a ubytovna – ředitel Jiří Houška
Školy:
-

Sluníčko Domažlice - ředitelka Bc. Kateřina Bauerová
Mateřská škola – ředitelka Anna Bauerová
Základní škola (ZŠ) Komenského 17 – ředitel Mgr. Ivan Rybár
Základní škola a mateřská škola (ZŠ a MŠ) Msgre B. Staška – ředitel Mgr.
Karel Štípek
Základní škola (ZŠ) praktická – ředitel Mgr. Martin Tomaier
Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha (ZUŠ JJ) Domažlice – ředitel
Josef Kuneš

Další organizace:
- Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb–Domov pro seniory ředitelka Mgr. Venuše Klimentová
- Domažlické technické služby (DTS) – ředitel Bc. Jaroslav Zavadil
- JSDHO – Sbor dobrovolných hasičů Domažlice
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-

starosta Luboš Mleziva
JSDHO Havlovice

B/ Společnosti s ručením omezeným (s. r. o.):
-

Domažlické městské lesy, s. r. o. – jednatel Ing. Jan Benda
Domažlická správa nemovitostí (DSN), s. r. o. – jednatel Ing. Miloslav
Miller
Správa sportovních zařízení, s. r. o. – jednatel Dalibor Kubů
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Městská policie Domažlice
Název organizace: Městská policie Domažlice
Počet zaměstnanců:
19 zaměstnanců
z toho strážníků:
15
Počet domažlických zaměstnanců: 7
Ředitel: JUDr. Zdeněk Novák
Velitel: Mgr. Petr Kubal
Zástupce velitele: Radovan Plšek DiS.

Významné akce a projekty za rok 2016:
➢ Školení řidičů pro širokou veřejnost
V dubnu roku 2016 uspořádala Městská policie Domažlice ve spolupráci
s Odborem dopravy města Domažlice a organizací BESIP školení řidičů pro
širokou veřejnost, neboť od ledna roku 2016 se řidiči potýkali s novou právní
úpravou provozu na pozemních komunikacích. Důležité bylo zejména
upozornění na novou povinnost chodců, kteří při pohybu na pozemní komunikaci
za snížené viditelnosti mimo obec již musí být označeni libovolným reflexním
prvkem, nejlépe např. reflexní páskou. Významnou část přednášky tvořily kromě
obecných právních norem praktické příklady z praxe MP Domažlice, které velitel,
Mgr. Petr Kubal, popisoval na fotografiích pořízených městským dohledovým
kamerovým systémem (MDKS). Účastníci si tak názorně zopakovali pravidla zóny
s dopravním omezením, která platí v celém centru města Domažlice. Přednáška
se konala v kině Čakan a zúčastnilo se jí více než 60 posluchačů, kteří byli za svou
účast odměněni dárkovými předměty s logem MP Domažlice a BESIP. Mezi dárky
nechyběly samozřejmě ani oblíbené, a především potřebné, reflexní pásky.
➢ Projekt „Forenzní identifikační značení jízdních kol prostřednictvím
syntetické DNA"
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Projekt funguje jako účinná prevence krádeže jízdního kola, které je
značeno mikrotečkami syntetické DNA a samolepkou informující o provedení
značení daného předmětu. Mikrotečky jsou samy o sobě neviditelné a o označení
předmětu je potenciální pachatel informován právě díky samolepce s označením
„Chráněno syntetickou DNA - Městská policie Domažlice".
V několika etapách bylo za rok 2016 v Domažlicích označeno celkem 79 jízdních
kol a 8 kompenzačních pomůcek, tj. celkem 87 předmětů. Od počátku realizace
projektu je na území města Domažlice syntetickou DNA označeno již 189
předmětů, převážně jízdních kol.
➢ Omalovánky MP Domažlice
Od roku 2015 preventista MP Domažlice ve všech mateřských školách
v Domažlicích pracuje s dětmi za pomoci omalovánek vydaných Městskou policií
Domažlice a tento projekt pokračuje i nadále v roce 2016. V omalovánkách je
vyobrazena řada rizikových situací, na které si děti venku musí dát pozor - např.
povídání s cizími lidmi, hraní her u silnice, hrátky na zamrzlém rybníce, kontakt
s cizím psem, riziko sběru injekčních stříkaček apod.

➢ Projekt Ajaxův zápisník
Preventivní projekt zaměřený na žáky I. stupně ZŠ
Projekt byl poprvé uskutečněn ve školním roce 2014/2015. Preventista
v rámci projektu navštěvuje ZŠ Komenského, ZŠ Msgre B. Staška i ZŠ praktickou
v Domažlicích.
Různá témata: Policie ČR, Městská policie, Dopravní výchova, Závislosti, Šikana,
Internet a sociální sítě, Bezpečné prázdniny, apod.

➢ Kurzy sebeobrany pro seniory a ženy
Preventivní projekt zaměřený na schopnost rizikových skupin - starších lidí a žen,
ubránit se případnému útočníkovi
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Projekt byl opět realizován ve spolupráci s Městskou radou seniorů
Domažlice. Lektorem kurzů byl pan Waldemar Janeček, mistr republiky v judu.
Nejaktivnější senioři byli na konci kurzu Městskou policií Domažlice oceněni a
obdrželi diplomy a dárky, související s osobní bezpečností - osobní alarm, reflexní
pásky, propisky a jiné propagační předměty a ve výbavě nechyběl ani obranný
sprej.

➢ Projekt Na kole jen s přilbou
Městská policie Domažlice se i v roce 2016 zapojila do projektu „Na kole
jen s přilbou", v rámci kterého strážníci radili cyklistům přímo v ulicích města
Domažlice, nejvíce na cyklostezkách.
V rámci projektu strážníci dbali zejména na nošení cyklistických přileb, které jsou
pro bezpečnost a zdraví cyklistů klíčové a zcela zásadní. Cyklisté byli také poučeni
o povinné výbavě kola a ti vzorní byli odměněni propagačními materiály cykloturistickou mapou a drobnými propagačními předměty s logem MP
Domažlice.
➢ Rozšíření městského dohledového kamerového systému (MDKS)
V roce 2016 došlo k opětovnému rozšíření MDKS, provozovaného na
území města Domažlice, a to konkrétně o osm nových kamer pořízených v rámci
III. etapy rozšiřování MDKS v Domažlicích. Nově byly kamery instalovány na
budovy obou domažlických základních škol (celkem 5 kamer), dále pak na
budovu Domu dětí a mládeže Domino na Chodském náměstí a na budovu kina
Čakan (2 kamery).

DTS Domažlice, příspěvková organizace
(Domažlické technické služby)
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se sídlem Chrastavická 170, 344 01 Domažlice
vznikla dne 1.6.2007
zřizovatelem je Město Domažlice, nám. Míru 1.
ředitel: Bc. Jaroslav Zavadil

Předmět činnosti:
✓ opravy a údržba chodníků, komunikací, mostů, parkovišť, cyklostezek a
ostatního veřejného prostranství v majetku zřizovatele
✓ čištění a úklid chodníků, komunikací, parkovišť, cyklostezek a ostatního
veřejného prostranství v majetku zřizovatele
✓ zimní údržba chodníků, komunikací, parkovišť, cyklostezek a ostatního
veřejného prostranství v majetku zřizovatele
✓ opravy a údržba svislého a vodorovného dopravního značení na
komunikacích, chodnících, cyklostezkách v majetku zřizovatele
✓ opravy a údržba mobiliáře v majetku zřizovatele (zejména dětská hřiště,
pískoviště, lavičky, autobusové zastávky, odpadkové koše)
✓ údržba kašen, vodotrysků, pítek a veřejných studní v majetku zřizovatele
✓ opravy a údržba světelné signalizace v majetku zřizovatele
✓ opravy a údržba parkovacích automatů v majetku zřizovatele
✓ údržba a opravy veřejného osvětlení v majetku zřizovatele
✓ zajištění vánoční výzdoby ve městě Domažlice
✓ údržba veřejné zeleně (sekání trávy, údržba stromové zeleně, pěstování
a výsadby zeleně apod.) v majetku zřizovatele
✓ provozování hřbitova v Domažlicích
✓ zajišťování mobilních WC na akce pořádané nebo spolupořádané
zřizovatelem (trhy, kulturní a sportovní akce apod.)
✓ sběr a svoz komunálních odpadů pro zřizovatele, pro občany s trvalým
pobytem na území města Domažlice a pro občany vlastnící ve městě
Domažlice stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci.
V roce 2016 DTS opět rozšířily a obnovily svůj vozový park. Nakoupily
osobní automobil Citroen JUMPY za 170.000 Kč, kolový traktor Same Solaris za
747.466 Kč, osobní automobil Citroen Berlingo 1.6 za 330.732 Kč a nákladní
automobil SCANIA za 2.944.450 Kč.
V čele společnosti stojí jako statutární orgán ředitel Bc. Jaroslav Zavadil.
V roce 2016 pracovalo v DTS 50 průměrných fyzických pracovníků.
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Organizace poskytuje zaměstnání pracovníkům, kteří pracují v rámci
veřejně prospěšných prací při úklidu a čištění města. Jednalo se o 14 pracovníků,
Na jejich zaměstnávání dostává organizace příspěvek z úřadu práce.

Domažlické městské lesy spol. s. r. o.
Počet zaměstnanců: 25 vlastních, 19 živnostníků
Vedení:
Ing. Jan Benda
jednatel
Ing. Josef Forst
zástupce pro ekonomiku
Josef Černý
technik pro výrobu
Radek Fořt
odbytář
Ludmila Kunešová mzdová účetní
Marta Matějusová administrativní pracovnice
Miroslav Anderle
Josef Forst
Václav Fišr
Jan Skala
Alexander Zikmund
Martin Semecký

městský hajný - hájenský úsek Dmout
městský hajný - hájenský úsek Pasečnice
městský hajný - hájenský úsek Jámy
městský hajný - hájenský úsek Bystřice
městský hajný - hájenský úsek Čerchov /do 31.12..2016/
městský hajný - hájenský úsek Čerchov /od 3.10.2016/

Ke konci roku odešel po téměř čtyřicetileté službě na hájenském úseku
Čerchov na odpočinek Alexander Zikmund. Na jeho místo nastoupil Martin
Semecký /26 roků/, pracovník CHKO Český les.
V lesích se hospodařilo ve druhém roce platnosti lesního hospodářského
plánu platného na r. 2015-2024. Předchozí suchý a teplý rok přinesl v daném roce
zvýšený výskyt kůrovce. Výše zpracovaného, kůrovcem napadeného dříví vč.
Lapáků, dosáhla 2 tisíc m3. Během roku došlo k výraznému snížení cen hlavního
sortimentu domažlických lesů - pilařské kulatiny smrkové, což mělo za následek
snížení hospodářského výsledku.
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Městské lesy úspěšně pokračovaly v pořádání akcí pro veřejnost. Po
dlouhé odmlce v našem okrese upořádaly v Újezdě Lesácký bál. Bál byl hojně
navštívený a všem se líbil.
V Zelenovském údolí byla vybudována naučná stezka a slavnostně
otevřena za účasti několika stovek návštěvníků.
Aktuálně jsme se zúčastnili i pořádání Dne Českého lesa při Domu přírody
v Klenčí pod Čerchovem.
V oblasti Čerchova byla otevřena lyžařská útulna s kvalitním sociálním
zázemím a ložnicí pro deset osob.
Zaměstnanci městských lesů pomáhali i při organizaci akcí pořádaných
turisty a lyžaři. Pokračovali v instalaci laviček a v budování nových odpočinkových
míst na frekventovaných turistických stezkách.
Pro odbornou veřejnost zorganizovaly městské lesy celostátní seminář
„Přírodní lesy na Čerchov
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Zařízení sociální péče

Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb - domov pro seniory je
příspěvková organizace města. Svoji činnost realizuje ve třech objektech:
Baldovská 638 (pečovatelská služba), Břetislavova 84 (pečovatelská služba) a
Prokopa Velikého 689 (domov pro seniory, odlehčovací služba, denní stacionář).
O umisťování obyvatel rozhoduje na návrh bytové komise rada města Domažlice.
V roce 2016 se pracovní činnost centra zaměřila především na plynulost
a hospodárnost provozu - důraz byl kladen zejména na zodpovědný přenos
informací a zajištění kvality péče a rovněž na ekonomiku provozu, tj. na
maximální využití kapacity a pracovních možností personálu, včetně celkové
změny v koncepci zajištění základních provozních činností.
Rok 2016 byl rokem zásadní změny v provozu pracovišť Baldovská 638 a
Břetislavova 84: došlo k přesunu bytů pod správu Domažlické správy nemovitostí
včetně výběru nájemného za celkem 65 bytů s pečovatelskou službou. K 1. 9.
2016 pak byla předána pod správu DSN Domažlice plynová kotelna a posléze
k 31. 12. 2016 oba objekty s byty.
V souvislosti s trvalým obsazením všech 65 bytů s pečovatelskou službou
v objektech Baldovská 638 a Břetislavova 84 a se skutečností, že na umístění čeká
150 žadatelů /z toho 35 aktivních/, vznikl značný problém nedostatku těchto
bytů s péčí. Město bude muset začít hledat účinné řešení, protože tlak ze strany
potřebných klientů je silný. Situace je dnes horší než před 17 lety, kdy se stavěl
objekt Baldovská 638.
V rámci aktivační činnosti obyvatel proběhlo 17 přednášek a přes 40
jednotlivých akcí, mezi nimi II. ročník setkání seniorů partnerských měst, dvě
vernisáže obrazů, některé tradiční akce jako je Vavřinecká pouť, Václavská,
masopust, a další kulturní vystoupení.
Zařízení spolupracuje k oboustranné spokojenosti s mateřskými školami,
se základní uměleckou školou

a rovněž se všemi seniorskými tanečními

skupinami - Hanka, Beseda a Seniorský taneční klub. V poslední době se velmi
dobře rozvíjí spolupráce s městskou policií, zejména v rámci preventivní činnosti
pro seniory s Ing. Říhovou. Zařízení se rovněž aktivně zapojilo do činnosti
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Městské rady seniorů a Klubu turistů ČR, klienti se zúčastnili 4 společných akcí.
Významnou měrou ovlivnilo aktivizační činnost v roce 2016 uspořádání čtyř
seniorských výletů pod organizací Městské seniorské rady s tím, že finanční
prostředky na dopravu hradilo město Domažlice, což je velká pomoc. Za to, že se
výlety pro seniory mohou vůbec uskutečnit patří městu Domažlice poděkování.
V roce 2016 probíhala v zařízení praktická výuka učňů /kuchyně,
pečovatelská služba, kosmetika/, praxe se zúčastnili studenti VOŠ v Domažlicích,
studenti sociálně zdravotního oboru Lékařské fakulty v Brně, žáci Zvláštní a
praktické školy Horšovský Týn a účastnice rekvalifikačního kurzu Úřadu práce.

Počty klientů:
Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb - domov pro seniory
Počet klientů:
Nejstarší obyvatel
Nejmladší obyvatel

37
94 let
64 let

Domov pro seniory, Prokopa Velikého 689
Počet klientů 68
Nejmladší klient: 69 let
Nejstarší klient: 94 let
Odlehčovací služba
Počet klientů 31
Nejmladší klient: 66 let
Nejstarší klient: 95 let
Denní stacionář
Celkem 2 klienti, 51 let a 76 let.
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Církevní sociální služby

Diakonie Západ Českobratrské církve evangelické
Klub Fontána pro děti a mládež
Fontána pro děti a mládež je preventivní sociální služba. Cílovou skupinou jsou
děti a mládež z Domažlic a okolí ve věku 6 až 20 let, které:
o se ocitají v ohrožení vyloučení ze společnosti vlivem chudoby, nízké
úrovně vzdělání, místa bydlení a etnického nebo národnostního původu,
o se ocitají ve složitých životních situacích ohrožujících mezilidské vztahy,
zdraví nebo společenské či profesní uplatnění,
o hledají základnu pro realizaci svých vlastních aktivit.
Posláním zařízení je doprovázení a podpora dětí a mládeže z Domažlic a okolí při
řešení obtížných a každodenních situací a zvyšování jejich šance na úspěch
v dalším životě.
Zřizovatelem je nestátní nezisková církevní organizace Diakonie ČCE - středisko
Západní Čechy se sídlem Prokopova 25, 301 00 Plzeň. Sídlo zařízení je na adrese
Zahradní 542, Domažlice. V roce 2016 nebyl v zařízení zaměstnán žádný občan
Domažlic. Celkem v zařízení byly zaměstnány 2 osoby s trvalým bydlištěm mimo
město Domažlice. Jeden na pozici vedoucího zařízení a jedna na pozici
kontaktního sociálního pracovníka. Během roku v zařízení absolvovali svoji praxi
2 studenti domažlické VOŠ.
Stejně jako předchozí rok byla prováděna terénní práce v ulicích města.
Jejím cílem bylo zejména udržování kontaktu s cílovou skupinou, která nevyužívá
služeb klubu. Během mnohaletého působení služby v Domažlicích, zná cílová
skupina službu a ví, jak ji využít. Za celý rok bylo provedeno 100 kontaktů v ulicích
města. Během roku 2015 byla služba poskytnuta 137 klientům, 76 chlapcům a
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60 dívkám ve věku 6 až 19 let. Většina jich je přímo z Domažlic. Klientům bylo za
celý rok poskytnuto 3 970 výkonů sociální služby a při jejich výkonu pracovníci
strávili 1 345 hod. Nejčastěji se jednalo o výkony typu situační intervence či
jednorázový a příležitostní program. Klienti si ale také chodili pro radu při řešení
jejich náročných životních situací. Se staršími klienty se často pracovalo na
zvýšení jejich kompetencí pro zvládání vztahových problémů (s partnery, rodiči i
vrstevníky) nebo pro získání zaměstnání. Mladší klienti nezřídka využívali služeb
Klubu k přípravě do školy (doučování, podpora při psaní domácích úkolů apod.)
nebo pro smysluplné trávení volného času (např. účast na tematických
workshopech).
Za zmínku stojí Den pro rodinu, který se uskutečnil 15. května v Hanově
parku. Formou aktivní prezentace bylo účastníkům umožněno nahlédnout do
fungování služby. Sami si mohli vyzkoušet aktivity, které služba nabízí svým
klientům.
Klub Fontána společně s dalšími službami Diakonie Západ obdržel od
města Domažlice dotaci ve výši 151492 Kč. Dále město podpořilo službu
poskytnutím bezplatného záboru Hanova parku při Dni pro rodinu.

Klub Uličník pro děti a mládež
Klub Uličník pro děti a mládež je preventivní sociální služba, která v roce
2016 působila v lokalitách Janovice nad Úhlavou, Bor u Tachova, Bělá nad
Radbuzou, Mutěnín a Poběžovice. Sídlí v Domažlicích. Zřizovatelem je nestátní
nezisková církevní organizace Diakonie Západ. Sídlo zařízení je na adrese
Zahradní 542, Domažlice. V roce 2016 byli v zařízení zaměstnáni tři zaměstnanci.
Dva byli občané města Domažlic. Vykonávali pracovní pozici kontaktního
sociálního pracovníka. 15. května byla služba představena v Domažlicích při
příležitosti akce Den pro rodinu s Diakonií Západ.
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Plus pro lidi v krizové situaci
Plus pro lidi v krizové situaci je jednou ze služeb Diakonie Západ. Jejím
posláním je poskytnout krizovou pomoc dětem od 6 let, dospívajícím, dospělým,
párům či rodinám. Poskytnout krizovou pomoc znamená: klienty psychicky
podpořit a bezpečně je provést situací, kterou vnímají jako naléhavou,
nepříjemnou či ohrožující, s cílem zabránit dalšímu nepříznivému vývoji situace.
Kontaktní adresa: Náměstí Míru 40, 344 01 Domažlice

Archa pro rodiny s dětmi
Archa pro rodiny s dětmi je jednou ze služeb Diakonie Západ. Sídlí na adrese
Náměstí Míru 40. Spolu s ní jsou na této adrese i další služby, Adite pro náhradní
rodiny, a Plus pro rodiny v krizové situaci.
Na pracovišti jsou dva kmenoví pracovníci služby Archa. Stěžejními
tématy podpory rodin jsou: vztahy mezi rodiči a dětmi, složitá situace dětí během
rozvodu či sporů v rodině, problémy při výchově, školní prospěch, chování dětí,
ztráta zaměstnání či hospodaření s omezeným množstvím finančních
prostředků, nevyhovující podmínky bydlení, tragická událost v rodině, vážná
nemoc či zdravotní obtíže, alkoholismus, drogová nebo jiná závislost, domácí
násilí.
Během roku 2016 využilo pomoc služby 22 rodin, celkem 95 osob, z toho
32 dospělých a 63 dětí.
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Služba Adite pro náhradní
rodiny funguje v Domažlicích od roku
2013. Služba poskytuje podpůrné
služby

pěstounským

rodinám

v regionu. Podpora se zaměřuje zejména na oblast péče o dítě a rozvíjení vztahu
mezi pěstouny a dítětem svěřeným do rodiny. Cílem podpory rodinám je zajištění
bezpečného a láskyplného prostředí pro svěřené dítě. Rodiny mohou využít
pomoc při realizaci spolupráce s biologickou rodinou dítěte, využívají i
odlehčovací služby, mají k dispozici odbornou pedagogickou a psychologickou
pomoc. Služba zajišťuje též povinné vzdělávání pěstounů.
V Domažlicích služba Adite pro náhradní rodiny realizuje i osvětu
o pěstounství, a to formou setkání pro zájemce o pěstounskou péči, v lokalitě
Domažlice proběhlo v roce 2016 jedno diskusní setkání pro veřejnost. Během
roku 2016 doprovázela služba Adite na Domažlicku 18 pěstounských rodin. Sídlo
Adite pro náhradní rodiny je na náměstí Míru 40.

DIECÉZNÍ CHARITA PLZEŇ
DIECÉZNÍ CHARITA PLZEŇ
Je účelovým zařízením římskokatolické církve s vlastní právní
subjektivitou. Působí na území Plzeňské diecéze. Cílem Charity
je pomoc lidem v tísni, ohrožení a nouzi bez ohledu na jejich
rasu, národnost, náboženství nebo státní a politickou
příslušnost. Poskytování charitativních, sociálních a zdravotních
služeb a humanitární pomoci.
Město Domažlice poskytlo v roce 2016 diecézní charitě příspěvek 450 000 Kč.
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Zařízení Diecézní charity Plzeň
v Domažlicích:
AZYLOVÝ DŮM DOMAŽLICE
Adresa: Kozinova 177
Službu využilo během roku celkem 115
osob, z toho 34 žen, 47 mužů a 34 dětí.

DOMOV PRO MATKY S DĚTMI V TÍSNI
– DOMAŽLICE
Adresa: Havlovice 5
Během roku poskytl domov pomoc a
podporu 22 maminkám a 39 dětem.

SOS DOMAŽLICE – AMBULANTNÍ,
TERÉNNÍ A POBYTOVÁ FORMA
SOCIÁLNÍ REHABILITACE
Adresa: Náměstí Míru 136
Pobytovou formu služby využilo 18
klientů, ambulantní a terénní celkem
57 klientů.

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY SV. JOSEFA
Adresa dílny pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby s
kombinovaným postižením: Domažlice: Kozinova 297
Adresa dílny pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby s
kombinovaným postižením: Meclov: Meclov 1
Sociálně terapeutické dílny navštěvovalo v průběhu roku 41 klientů.
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VOLNOČASOVÉ KLUBY DUHA DOMAŽLICE Adresa: Kozinova 297
Služba je registrována podle § 66 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách
jako sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. V
roce 2016 klub pravidelně navštěvovalo 20 klientů ve věku od 18 do 55 let.

V roce 2016 obdržela městská kronikářka e-mail od občana, který si
prohlížel na městských webových stránkách kronikářské zápisy za jednotlivá léta.
Zaujal jej počet církevních charitativních zařízení v Domažlicích a ptal se, zda jich
na město s necelými dvanácti tisíci obyvatel „není nějak moc“. Zvlášť prý, když
jsou tady i jiná zařízení, která poskytují potřebným služby. Tazateli kronikářka
v odpovědi vysvětlila, že kronice nepřísluší hodnotící funkce, ani komentáře
k oprávněnosti toho či onoho zařízení. Do kroniky se zapisují pouze fakta o tom,
co se ve městě děje, a ta jsou taková, jaká zápis uvádí.
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Městská kulturní zařízení
MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO (MKS) V DOMAŽLICÍCH
příspěvková organizace
Adresa: Náměstí Míru 51, 344 01 Domažlice
ředitel: Mgr. Kamil Jindřich
počet zaměstnanců: do 31. 3. 2016 - 16 zaměstnanců
po zrušení tiskárny od 1. 4. 2016 - 13 zaměstnanců
Předmět činnosti:
Pořádání koncertů, divadelních a filmových představení, kurzů, přednášek,
výstav a jiných uměleckých akcí.
AKCE POŘÁDANÉ MĚSTSKÝM KULTURNÍM STŘEDISKEM V DOMAŽLICÍCH
V ROCE 2016
Název cyklu / druh
akce:
Abonentní cyklus –
divadelní
představení

Abonentní cyklus –
koncerty KPH

Název cyklu / druh
akce:

Datum:

Účinkující:

13.1.16

Agentura Harlekýn DROBEČKY Z PERNÍKU

7.2.16

Divadelní spolek Kašpar VIŠŇOVÝ SAD

15.2.16

Divadlo KALICH ŽENA ZA PULTEM náhradní termín - předplatitelé rok 2015

15.3.16

Divadlo Ungelt MEZI ÚTERÝM A PÁTKEM

24.4.16

Agentura AP Prosper PRACHY!!!

3.5.16

Divadlo KALICH BOŽSKÁ SARAH

29.11.16

Div.spol.Háta HVĚZDNÉ MANÝRY

22.1.16

Pódium mladých talentů

9.2.16

I. KUBELÍK KVARTET + KLARINET

8..3.2016

II .LADISLAV HORÁK, PETR NOUZOVSKÝ

Datum:

Účinkující:

12.4.16

III. ELIŠKA GATTRINGEROVÁ, AHMAD
HEDAR

13.4.16

IV.PHILHARMONIA OCTET PRAGUE
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Návštěvnost: Počet:

361 abonenti
+ 56 ostatní
363 abonenti
+ 30 ostatní
326 abonenti
+ 135 ostatní
363 abonenti
+ 31 ostatní
363 abonenti
+ 104 ostatní
363 abonenti
+ 106 ostatní
363 abonenti
+ 83 ostatní
144 abonenti
+ 28 ostatní
144 abonenti
+ 14 ostatní
144 abonenti
+ 9 ostatní

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

Návštěvnost: Počet:
144
abonentů + 5
ostatní
1
144 abonenti
+19 ostatní
1

Koncerty (všechny
žánry)

7.11.16

V. PLZEŇSKÁ FILHARMONIE

15.12.16

VI. CHAIRÉ

144
abonentů +
70 ostatní
144 abonenti
+ 28 ostatní

24.1.16

ČECHOMOR

444

1

3.1.16

BABOUCI

416

1

3.2.16

THE BEATLES REVIVAL

298

1

26.2.16

ŠKWOR - ve spolupráci

500

1

2.4.16

HARLEJ - ve spolupráci

415

1

21.4.16

VÁCLAV NECKÁŘ A BACILY

305

1

5.11.16

TURBO

339

1

17.11.16

MARIE ROTTROVÁ A SKUPINA NEŘEŽ

474

1

28.11.16

JAKUB SMOLÍK

466

1

1.12.16

ŽALMAN

291

1

9.12.16

CANZONETTA

zdarma

1

10.12.16

KATAPULT

247

1

Divadelní a zábavné
pořady
27.1.16

DIASHOW JIŘÍ KOLBABA

199

1
1

1

10.2.16

Balet TPC Praha - NULOVÁ GRAVITACE

230

1

16.2.16

POVÍDÁNÍ S IVO ŠMOLDASEM

455

1

16.3.16

HALINA PAWLOWSKÁ

469

1

22.3.16

DIASHOW MARTIN LOEW

207

1

13.5.16

TANEČNÍ AKADEMIE

1306

4

23.6.16

TANEČNÍ AKADEMIE

769

2

1.11.16

DIASHOW MARTIN LOEW - Americký
severozápad

188

1

Divadla –
ochotnické soubory 15.1.16

Kolofantí Koloveč SROVNEJ MU TU ČEPICI

149

1

Školní představení
– divadla a
koncerty

11.2.16

Balet TPC Praha - STVOŘENÍ TANCE

690

2

14.3.16

SŮL NAD ZLATO

352

1

7.4.16

ČERTŮV ŠVAGR

852

2

Název cyklu / druh
akce:

Klubová scéna MKS

Datum:

Účinkující:

Návštěvnost: Počet:

7.12.16

AŤ ŽIJÍ STRAŠIDLA

443

2

19.3.16

BLUE EFECT

235

1

9.4.16

MILAN SVOBODA QUARTET

30

1

39

6.5.16

JANICE HARRINGTON TRIO

76

1

14.9.16

STEVE CLARKE TRIO

48

1

Plesy, bály MKS

12.3.16

Chodský bál 18. - VRCHOVANKA

258

1

Hudba na náměstí

5.6.16

Dechová hudba DUPALKA

zdarma

1

3.7.16

Dechová hudba VRCHOVANKA

zdarma

1

7.8.16

Dechová hudba DOMAŽLIČANKA

zdarma

1

6.6.16

Učitelský koncert ZUŠ

69

1

1.7.16

Koncert JEŽEK NA SEMAFORU - P.
Macháček, D. Zázvůrková a Jakub Šafr trio

146

1

17.6.16

CANZONETTA

zdarma

1

18.7.16

RICHARD SCHEUFLER A SON

zdarma

1

9.9.16

JEŽKOVY STOPY

zdarma

1

14.7.16

Pocta varhanům - NORBERT DÜCHTEL VARHANY, PAUL WINDSCHÜTTL - TRUBKA

83

1

20.9.16

Pocta
varhanům
Martina
Morysková/varhany, Josef Stočes/klarinet

60

1

4.12.16

Vánoční koncert učitelů ZUŠ

101

1

22.12.15

XXIV. Chodský vánoční koncert NÁRODOPISNÝ SOUBOR POSTŘEKOV +
HALTRAVAN

194

1

8.7.16

BERUŠKY, PRECEDENS, RUCHADZE BAND

vstup
dobrovolný

1

9.7.16

JAROSLAV HUTKA, PETR KOLÁŘ, KLARA HOME

vstup
dobrovolný

1

zdarma

1

zdarma

1

Hudba v klášteře

Hudba v alejích

Hudba v kostele,
varhanní koncerty

Hudba pod hradem

Domažlická
zastavení

24.6.16

2.9.16

DOLEJŠÍ PŘEDMĚSTÍ I. - Kostel U Svatých v
Domažlicích,
přednáška:
Zdeněk
Procházka, vystoupení: MELUZÍNI
DOLEJŠÍ PŘEDMĚSTÍ II. - Muzeum J.
Jindřicha v Domažlicích, přednáška:
Zdeněk Procházka, vystoupení: SCHOLA
CANTORUM PILSENSIS

Název cyklu / druh
akce:
Výtvarné
sympozium

Datum:
5.7. 9.7.2016

Sklářské sympozium TUSTA VITREA

Koncerty v letním
kině

3.6.16

OLYMPIC

Účinkující:
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Návštěvnost: Počet:
zdarma

1

609

1

Hudba u stromečku

30.6.16

PŘIVÍTEJTE PRÁZDNINY- 5 místních kapel
+ host: NEBE

28.8.16

LUCIE VONDRÁČKOVÁ

19.12.16

20.12.16

1

1015

1

PĚVECKÝ KROUŽEK PŘI ZŠ Msgre B.
STAŠKA

zdarma

1

SINGTET

zdarma

1

PĚVECKÉ SDRUŽENÍ JANY LENGÁLOVÉ

zdarma

1

PROMÍTÁNÍ NA VĚŽ NEJEN PRO DĚTI

zdarma

1

zdarma

1

KOLEDNÍČEK - DĚTI Z DOMU DĚTÍ A
MLÁDEŽE
PERNÍČEK ZPĚVNÍČEK při ZŠ Komenského
17

zdarma

1

CANZONETTA

zdarma

1

VĚRA KLÁSKOVÁ A ONDŘEJ POUR

zdarma

1

ELTIN

zdarma

1

VYSOKÁ TRÁVA

zdarma

1

NADĚJÍ, LÁSKOU A VÍROU - POŘAD
STUDENTŮ GJŠB DOMAŽLICE

zdarma

1

TRUBAČI OMS

zdarma

1

23.12.16
VYPEČENÁ VÁNOČNÍ SUITA
19.23.12.2016 PONOCNÝ

zdarma

1

zdarma

4

21.12.16

22.12.16

Loutkové divadlo

zdarma

10.1.16

KAŠPÁREK V PEKLE

86

2

24.1.16

KAŠPÁREK V PEKLE

94

2

14.2.16

KAŠPÁREK VŽDY VÍTĚZÍ

88

2

21.2.16

KAŠPÁREK VŽDY VÍTĚZÍ

84

2

20.3.16

DOMAŽLICKÁ POHÁDKA

85

2

27.3.16

DOMAŽLICKÁ POHÁDKA

68

2

4.12.16

ČERTI NA HRADĚ

121

2

18.12.16

ČERTI NA HRADĚ

120

2

1.1.16

ve spolupráci s Městem Domažlice

zdarma

1

zdarma

1

zdarma

1

Jednorázové akce:
Novoroční
ohňostroj

Oslavy osvobození

5.5.16

Město dětem

1.6.16

Dech.orchest LIDUŠKA, pěv. sbory
SKŘIVÁNCI,
VRABČÁCI
A DUHA,
ŠTUDÁCKÁ a CHASNICKÁ MUZIKA,
FOLKLORNÍ SOUBOR, bicí ansámbl TEP,
BIG BAND KONZERVATOŘE PLZEŇ
KOLOTOČE, HOUPAČKY, SOUTĚŽE,
DISKOTÉKA
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Bohemia JazzFest
Letní barokní
festival

19.7.16
5.8.16

Susanna Sawoff Trio, Krzysztof Kobylinski
KK Persl Quintet a další
MUSICA
BELLISIMA
A
BAROKNÍ
OHŇOSTROJ

Pódium u brány, pódium pod Chodským
hradem, Jarmareční scéna před Chodským
hradem, Letní kino
Projekce, Lunapark filmových vynálezů,
Den s Českou televizí, Představení
11.Storytelling - karel IV. a já, Závěrečný
16.11.2016 galavečer

Chodské slavnosti – 12. - 14. 8.
Vavřinecká pouť
2016

JUNIORFEST
Zpívání koled s
Českým rozhlasem

14.12.16

Ve spolupráci s DDM DOMINO Domažlice

CELKOVÁ NÁVŠTĚVNOST V DANÉM ROCE:

zdarma

1

zdarma

1

zdarma

56

zdarma

1

zdarma

1

18402

CELKOVÝ POČET KULTURNÍCH AKCÍ POŘÁDANÝCH MKS V DANÉM ROCE:

Kurzy:

Lektor:

Kurz společenské výchovy a tance

Brettschneiderovi

Kurz společenské výchovy a tance

Kociánovi

Taneční pro dospělé

Brettschneiderovi

Jazykové kurzy – německý jazyk pro zač.
Jazykové kurzy – německý jazyk pro
pokr.

Řezníčková M.

Jazykové kurzy – anglický jazyk

Ing. Jílek M.

Řezníčková M.

Počet

Období:
4.2. - 10.4.
2016
6.11. –
31.12. 2016
7.1. 29.1.2016
5.10. 31.12.2016
5.10. 31.12.2016
4.10. 31.12.2016
Počet
diváků:

167
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Počet
kurzůlekcí
1 - 12
lekcí
1–9
lekcí
1-4
lekce

7

1

9

1

8

1

Počet
platících
46
52

Návštěvnost

předst.
Kino Čakan

253

13552

53,56

Letní kino

42

2504

59,62

Akce v sále – MKS
39 + 25
Akce v sále – jiné akce

79

Prodejní akce

7

Pronájem klubovny

65

Tabulka, kterou kronice poskytl ředitel MKS Mgr. Kamil Jindřich, je
jasným důkazem skutečnosti, že městské kulturní středisko zprostředkuje
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každoročně všem věkovým kategoriím veřejnosti města i okolí bohatý a zajímavý
výběr kulturních zážitků.
Nepřehlédnutelnou událostí vnitřního života městského kulturního
střediska bylo nesporně zrušení tiskárny MKS k 1. dubnu 2016. Tiskárna vznikala
v průběhu let 1968/69 jako zařízení pro vnitřní potřebu městského kulturního
střediska v prostorách střediska na náměstí, kde působila až do roku 1990.
V Domažlicích byla v 70. létech minulého století pouze jediná menší tiskárna, a
ta zdaleka nestačila poptávce, zejména po různých drobných příležitostných
tiscích. Tiskárna MKS proto na základě žádostí občanů i firem z města i z okolí
začala tisknout různé formuláře, drobnější propagační materiály, svatební a
smuteční oznámení a podobně. Tak postupně, i díky koupi lepšího tiskařského
stroje, přešla k plnohodnotné tiskárenské práci. S rozšiřováním nabídky ale přišel
další problém – nedostatek místa. Situaci vyřešilo až zrušení okresního
kulturního střediska v létě roku 1990, kdy okresní úřad předal městskému
kulturnímu středisku budovu bývalého okresního kulturního střediska, dřevěnou
stavbu v ulici U Nemocnice. Tiskárna se přestěhovala do poloviny uvolněné
budovy a mohla konečně začít i s náročnější tikárenskou prací – tisk obrazových
materiálů, brožur a knih. V pozdějších létech však v souvislosti s rozvojem
podnikání vzrostla i v této oblasti nabídka tiskařských prací od větších tiskáren,
které se snáze vyrovnávaly s růstem cen výchozích materiálů a mohly rychleji
reagovat na měnící se poptávku, a to vše spolu s dalšími důvody vedlo posléze
MKS k návrhu zastupitelstvu města na vyjmutí tiskárny ze zřizovací listiny
městského kulturního střediska. Zastupitelstvo návrh akceptovalo a tiskárna tak
byla jeho rozhodnutím zrušena.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA BOŽENY NĚMCOVÉ (MěKBN) DOMAŽLICE
Boženy Němcové 118
Ředitelka Bc. Lenka Schirová
Právní forma: Příspěvková organizace obce
dle zákona č. 250/2000 Sb.
Zřizovatel: Město Domažlice
Počet zaměstnanců knihovny k 31. 12. 2016: 12, z toho odborných 10
Hlavní činností knihovny, jak vyplývá z její zřizovací listiny, je zajišťování a
poskytování služeb v oblasti informací, bibliografie a knihovnictví občanům
města a ve stejných oblastech vykonávání regionálních funkcí pro region
Domažlice.
Knihovna v číslech
Knihovní fond celkem:
z toho - fond městské části
- OKS

102 530 k.j.
75 499
27 031

Celkem - knihy
- AV dokumenty

100 654
1 876

Z knižního fondu:
naučná literatura
beletrie

38 494
62 160

Přírůstek celkem:
Úbytek celkem:

4 120
5 994

Počet exemplářů docházejících periodik:

84 titl.

Výpůjčky celkem:

93 919

- naučná literatura dospělým
- beletrie dospělým
- naučná literatura dětem
- beletrie dětem
- AV dokumenty
- elektronické dokumenty
- ostatní dokumenty
z toho výpůjčky časopisů

21 036
49 258
1 307
7 413
889
2 473
4
11 539

Meziknihovní výpůjční služba (MVS) celkem:
-

vlastních čtenářů

207
106
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-

kladně vyřízeno
z jiných knihoven
kladně vyřízeno

103
101
97

Čtenáři celkem:

2 500

Z toho - dospělí
- děti do 15-ti let

1 752
748

Návštěvníci celkem:
-

52 308

oddělení pro dospělé
oddělení pro děti a mládež
oddělení speciálních služeb
čítárna
internetová studovna
kulturní akce
vzdělávací akce
on-line služby

19 743
4 876
56
2 645
3 869
1 655
913
18 551

Elektronické služby:
-

návštěvníci webové stránky knihovny
výstupy z on-line katalogu
vstupy do katalogu z prostor knihovny
vstupy do katalogu mimo knihovnu
vstupy do výpůj. protokolu z knihovny
vstupy do výpůj. protokolu mimo knihovnu
vstupy do databází Anopress
stažené digitální dokumenty z Anopressu

76 597
132 682
8 302
17 632
31
919
345
2 122

Bibliograficko informační služba:
Doplňování regionálních databází:
- analytický popis
- regionální autority a události

813
15

Publikační činnost
Počet zodpovězených on-line dotazů

4
118

Školení pro veřejnost-internetová studovna

Regionální funkce:
Počet expedovaných souborů
Počet svazků v souborech
Počet obsloužených knihoven

7

150
11 293
83
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Počet metodických návštěv
Počet odborných konzultací
Počet ujetých km

160
81
2 467

Výstavy
Leden - Ladislav Lešický: Fotografie z ostrova Sokotra
Únor - GJŠB: Program Erasmus
Březen - Petra Bendová: Obrazy a šperky
Duben - Jan Mathauser Obrazy
Červenec – Ladislav Mládek: Vyřezávané reliéfy
Září – Dana Soukupová: Drátenictví
Říjen - Krámek-Kreativ: Zapichovaný patchwork od jara do zimy
Listopad – Ladislav Lešický: Nepál
Prosinec - výstava prací výtvarného oboru ZUŠ: Múza a její děti

Kulturní zařízení jiných zřizovatelů a soukromá
MUZEUM CHODSKA V DOMAŽLICÍCH
Chodské náměstí 96
Ředitel Mgr. Josef Nejdl
Zřizovatel: Plzeňský kraj
Muzeum má sedm odborných pracovišť: konzervování
sbírek,

archeologie,

historie-archiv,

knihovna-archiv,

zoologie-botanika, kunsthistorie, etnografie. Působnost
těchto pracovišť je celookresní, netýká se tedy jen města.
Součástí muzea je Galerie bratří Špillarů.
Mimo vlastní odbornou činnost (badatelskou, dokumentační a
konzervátorskou) realizovalo Muzeum Chodska v tomto roce celou řadu akcí pro
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veřejnost – výstavy, přednášky, literární večery, Divadlo poezie, filmové večery,
kterými rozšířilo a obohatilo kulturní život města.
Na základě poptávky ze strany veřejnosti se v muzeu nepravidelně schází
skupina osob (asi 30 – 40 lidí), která se zajímá o filmové umění, takže byl vytvořen
jakýsi ekvivalent „filmového klubu“, kdy jsou pro tuto společnost promítány
filmy jak s regionální tematikou (ze sbírek muzea), tak i filmy, jež se výrazným
způsobem zapsaly do české, evropské či světové kinematografie, jakkoli byl jejich
komerční úspěch problematický.
Velmi oblíbenou aktivitou muzea a
jeho

pracovníků

je

pořádání

komorních představení plzeňského
Poetického divadla. Tato činnost
přitahuje do muzea (podobně jako
tzv. filmový klub) tu část veřejnosti,
která

o

doposud

muzeum
nejevila

Prostřednictví

jako

takové

valný

zájem.

divadla

se

tak

muzeum otvírá širší části veřejnosti.
Významným počinem bylo v roce 2016 pořádání vojenského campu
v zahradě pod Chodským hradem. Zde se v prvních květových dnech, v čase
výročí ukončení II. světové války a osvobození sešli nadšeni a milovníci vojenské
historie, aby připomněli slavné dny, uctili památku padlých a zároveň veřejnosti
představili kus historie, jejíž prezentace byla po několik desetiletí zapovězena, a
jež je nedílnou součástí regionu. Také na této akci se významným způsobem
podíleli pracovníci muzea.
Jako součást dlouhodobého projektu Plzeňského kraje „Baroko
v Plzeňském kraji“ pracovníci muzea uspořádali velmi populární Den řemesel.
Ten měl demonstrovat dnes již zaniklá řemesla, jež zažívala největší rozkvět
právě v období baroka a zároveň měl upozornit na právě probíhající výstavu
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v prostorách muzea, jež dokumentovala organizaci řemesel a její vývoj od 16. do
počátku 20. století. Návštěvnicky mimořádně úspěšná akce se uskutečnila
rovněž v zahradě pod Chodským hradem.

Výstavy v Chodském hradu
Vášeň jménem rallye, aneb Chodové na startovních listinách
výstava, věnovaná historii motosportu na Domažlicku a modelů závodních aut
vznikla ve spolupráci se soukromým sběratelem Radkem Svozilem
ochoz, 21. 1. – 18. 3. 2016
Umění v Domažlicích
pamětní desky, pomníky a plastiky ve veřejném prostoru
4. 2. – 11. 5. 2016

Od města po vesmír
práce žáků Msgre. B. Staška a Gymnázia J. Š. Baara
na ochozu
DVĚ EVY -M. Němejcová, J.Vacková
šperky a obrazy
27.5. – 10.6. 2016
Cechy a řemesla, léta je odnesla… Z historie cechovní výroby v Domažlicích výstava byla realizována ve spolupráci s partnerskými institucemi Plzeňského
kraje (Západočeské muzeum v Plzni, Muzeum Tachov, Muzeum Blovice, SOkA
Horšovský Týn, soukromí sběratelé) 27. 5. - 31. 10. 2016
Karel IV. Očima dětí
práce žáků ZŠ Blížejov
16. 8. – 31. 10. 2016
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Krajina SKOTSKA
výstava fotografií Elišky Chrtkové
22. 10. 2016 – 31. 3. 2017
Devatero pohádek
interaktivní výstava na motivy pohádek Karla Čapka,
ve spolupráci s Letohrádkem Brno
11. 11. 2016 – 20. 1. 2017
Po stopách brouka Pytlíka aneb hmyzí postavička knížek Ondřeje Sekory
očima entomologa
výstava na motivy slavné knihy, jejímž cílem bylo přiblížit hlavní postavičky a
jejich skutečný život prostřednictvím fotografií i doprovodného textu
29. září 2016 až 13. ledna 2017

Skleněné plastiky sklářského výtvarníka Z. Kunce,
28. 11. 2016 – 20. 1. 2017

MUZEUM JINDŘICHA JINDŘICHA – GALERIE BRATŘÍ ŠPILLARŮ
Významným momentem v činnosti Muzea Chodska bylo znovuotevření
expozice Muzea Jindřicha Jindřicha a Galerie bratří Špillarů.
V průběhu prvních měsíců v roce byla definitivně dokončena instalace
expozice Muzea J. Jindřicha, aby se v dubnu v souvislosti se začátkem hlavní
turistické sezóny mohla otevřít. S tím byla spojena také instalace expozice
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v Galerii bratří Špillarů, která se po téměř roční pauze otevřela veřejnosti rovněž
v nových prostorách v přízemí domu Muzea J. Jindřicha. Galerie stejně jako
expozice muzea měly v nových prostorách premiéru v rámci zahájení hlavní
turistické sezóny 1. 4. 2016. Zahájení provozu proběhlo ve slavnostní atmosféře
za účasti zástupců Plzeňského kraje i za velkého zájmu veřejnosti a medií.

Přes to, že Galerie bratří Špillarů byla otevřena až 1. dubna 2016,
uspořádala do konce roku šest výstav výtvarného umění. Z celkového počtu byly
tři výstavy mezinárodní. Krátkodobé výstavy v galerii se zaměřují na prezentaci
moderního umění a jeho propagaci v regionální veřejnosti. V průběhu výstav
také probíhají zvláštní pořady pro základní školy a místní gymnázium. Vernisáží
výstav se účastní obvykle padesát až osmdesát osob z okruhu příznivců Galerie
bratří Špillarů, který je soustavně budován od roku 1996.
Výstavy v Galerii bratří Špillarů
Duben: Výstava obrazů ze sbírek Muzea Chodska a Muzea J. Jindřicha
Květen – červen: Mezinárodní sympozium AIC Štefle ve spolupráci s galerií Sam
(Umělci pocházeli ze Slovenska, Číny, Polska, Mexika)
Červenec a srpen: Josef Fantura, Fotografie
Září: Tilo Ettl, obrazy, akvarely (SRN)
Říjen: Pia Mühlbauer, obrazy (SRN)
Listopad – prosinec: Václav Sika, obrazy

Doprovodné programy
V roce 2016 se v galerii dvakrát uskutečnilo zpívání dětí z privátní školy
Lídy Noppové.
Vzdělávací pořady a tvůrčí dílny pořádala galerie ve spolupráci s Domem
dětí Domino v Domažlicích. Dům dětí zajišťoval organizaci programů ve školách
a vedoucí galerie připravil odborný program. Všechny vzdělávací (výukové)
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programy se skládaly ze dvou částí – teoretické s promítáním videofilmu a tvůrčí,
kde žáci pracovali na základě zadaného tématu.
Výukové programy:
Pro studenty a děti základních škol připravila galerie v tomto roce celkem
38 programů
❖ Uskutečnila celkem 28 výukových programů pro děti z prvních stupňů
domažlických základních škol.
❖ Pro studenty Gymnázia J. Š. Baara uspořádala v prosinci jeden program
o tvorbě Václava Siky při příležitosti výstavy jeho děl.
❖ Pro studenty Střední integrované školy uspořádala v listopadu a prosinci
devět exkurzí do galerie s přednáškou o bratřích Špillarech, o expozici
Jindřichova muzea a také o J. Jindřichovi. Studenti při této příležitosti
absolvovali komentovanou prohlídku Muzea J. Jindřicha.
Tvůrčí dílny: V květnu pořádala galerie dvě tvůrčí dílny na téma Ptáček, v srpnu
dvě tvůrčí dílny s Koblížkem, dvě vánoční tvůrčí dílny na téma Kapr.
Organizováno s Domem dětí Domino. Děti si vždy vyrobily zmíněné figurky za
pomoci papíru a různých aplikací. Procvičovaly kresbu, vystřihování – koordinaci
pohybů, lepení apod.
Tvůrčí dílny celkem: 6
Dvakrát se uskutečnil program pro obyvatele Domova penzionu
v Domažlicích na téma bratři Špillarové, souběžně byla provedena komentovaná
prohlídka expozice J. Jindřicha, kterou vedl Václav Sika.

Počty návštěvníků Muzea Chodska v roce 2016:
Chodský hrad
Dospělí
2459 osob
Snížené vstupné
4673
Zdarma dospělí
3559
Zdarma děti
3321
Z toho hromadné vstupné celkem
162 výprav
CELKEM NÁVŠTĚVNÍKŮ
14.012 osob
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Muzeum Jindřicha Jindřicha a
Galerie bratří Špillarů (od 1. 4.
2016)
vernisáže a přednášky
630 osob
vzdělávací programy pro ZŠ
616 dětí
tvůrčí dílny pro ZŠ
150 dětí

Muzeum J. Jindřicha, Galerie bratří Špillarů

komentované prohlídky pro SŠ
ostatní návštěvníci
CELKEM NÁVŠTĚVNÍKŮ

220 studentů
2009 osob
3625 osob

GALERIE DORKA
Soukromá prodejní galerie
Kostelní 1
Vlastník JUDr. Jiří Šuchman
Rok 2016 byl pro Galerie DORKA trochu zvláštní
v tom, že letos dovršila první stovku výstav uskutečněných
ve vlastních prostorách. Zčásti tato skutečnost ovlivnila i její dramaturgii - kromě
poprvé v galerii vystavujících oslovila i autory, jejichž díla již v minulosti
představila, a to Ivanu Hejdukovou, Mikoláše Axmanna a Michala Šarše.
K poprvé zde vystavujícím, jakkoliv jinak velmi renomovaným autorům,
patřili malíř Jaroslav Štědrý a německý výtvarník Volker Linn, fotograf
evropského významu Jiří Hanzl a fenomenální výtvarný solitér Jiří Kornatovský se
svými monumentálními kresbami.
V pozměněném duchu se nesl i závěrečný tzv. SALON, což snad nejlépe
ilustruje text z webových stránek galerie:
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DORKA 100
Výstava DORKA 100 poněkud neskromně upozorňuje na snad trochu
zvláštní skutečnost, totiž že naše galerie uspořádala již devětadevadesát
autorských výstav a ročních bilančních Salonů. V počátku tohoto roku, kdy jsme
si uvědomili, jak rychle se stá výstava blíží, padlo rozhodnutí ohlédnout se zpět
nejen za uplynulým rokem, ale i těmi předešlými.
„Apokalypsa, aneb konec našich dnů", byl název první výstavy galerie
DORKA. Konala se 1. května 2004 - v den kdy Česká republika vstoupila do
Evropské unie. Otevřeli jsme si, dva přátelé, vlastní galerii pro radost. Výstavu
jsme nainstalovali, pozvali další přátele a prostě odemkli. Vernisáž se tehdy
nekonala, jen jsme si udělali radost.
Byla ovšem tak veliká, že jsme pokračovali, a to počínaje třetí výstavou
regulérními vernisážemi s tištěnou pozvánkou. Pozvánek je tudíž „pouze" 98,
výstav do dneška je rovná stovka. Ona radost nám dosud vydržela a stále trvá,
za což patří dík především příznivcům a návštěvníkům galerie. A tak vlastně právě
oni jsou skutečnými autory výstavy, která nese název DORKA 100.
Mimo naši vůli je ovšem skutečnost, že v příštím roce se dožívá 85 let
jeden z našich nejmilejších a nejpřednějších autorů - František Janula. Tento malíř
a vůbec všestranný výtvarník je takovou osobností, která si zaslouží, abychom jí
věnovali celý následující výstavní rok, po který se budeme jak v obměňovaných
expozicích, tak na těchto stránkách s jeho díly potkávat.
Františku Janulovi i vám všem přejeme v roce 2017 pevné zdraví.

53

V. ŠKOLSTVÍ
SLUNÍČKO DOMAŽLICE
Michlova 565, 344 01 Domažlice
příspěvková organizace
ředitelka Bc. Kateřina Bauerová
Zřizovatel Město Domažlice
V roce 2016 Sluníčko navštěvovalo 53 dětí. Některé děti chodily denně,
jiné podle potřeby rodičů jen několikrát v měsíci. Děti odcházejí i přicházejí
v průběhu celého roku. Přijímány jsou děti od 1 roku do věku tří let.
V únoru 2016 se rozloučila se Sluníčkem Šárka Strnadová, která byla
pověřena vedením od roku 2014. V březnu byla do funkce ředitelky Sluníčka
jmenovaná Kateřina Bauerová.
Celý rok se děti těšily z pestré nabídky činností. Do Sluníčka pravidelně
dochází paní Kelnerová se svou keramickou dílničkou. V květnu děti
o bezpečnosti na chodníku poučila policistka Dagmar Brožová. Oblíbenou akcí je
i povídání s paní knihovnicí. Děti se učí, jak se ke knihám chovat a mají možnost
prohlížet zajímavá leporela.
Od ledna 2016 Sluníčko (dětská skupina registrovaná na MPSV) čerpá
dotaci na provoz z Evropského sociálního fondu z Operačního programu
Zaměstnanost.
Celý tým, který si za cíl klade bezpečné a laskavé prostředí, tvoří Kateřina
Bauerová, Ivana Sauerová, Kateřina Kvítková a Jaroslava Cuhrová.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOMAŽLICE, KOMENSKÉHO 17
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Ředitel školy Mgr. Ivan Rybár
Zřizovatel: město Domažlice

z toho odešlo

Školní rok 2015/2016
Počet žáků: 914
Počet tříd: 36
Počet zaměstnanců celkem: 99(88,6)
z toho pedagogických:
65(60,1)
Počet dětí u zápisu
131
Počet žáků vycházejících z 9. tříd: 95
do gymnázia:
17
do SOŠ a SOU s maturitou:
62
do SOU:
15
jiné
1

Počet žáků odcházejících na víceletá gymnázia: 25
V nižších než 9. ročnících ukončili školu 4 žáci
Prospěch žáků:
Počet žáků celkem: 914
prospělo s vyznamenáním: 545
prospělo: 360
neprospělo: 8
nehodnoceno: 1
hodnoceno slovně: 0
Do výuky bylo individuálně integrováno 61 postižených dětí. Učitelé pracují
s těmito dětmi podle individuálních plánů.
Škola udělila celkem 116/133 napomenutí třídního učitele, 52/61 důtek třídního
učitele, 17/32 důtek ředitele školy, 4/76 žákům byl snížen stupeň chování na
druhý, 0/2 žákům na třetí stupeň. (vysvětlení: I. pololetí /II. pololetí)
Žáci zmeškali celkem 77 976 hodin, z nich 225 neomluvených.
Počet žáků ve školní družině: 180
Počet oddělení družiny:
6
Počet strávníků ve školní jídelně: 1504 dětí
Kapacita jídelny: 2000
Počet zaměstnanců jídelny: 14
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Při škole pracuje šest zájmových kroužků: sborový zpěv (školní pěvecký
sbor), chovatelský kroužek, zdravotnický kroužek, mladý chemik, výtvarný
kroužek, taneční a pohybový kroužek. Jsou pořádány různé školní sportovní
turnaje, koncerty, pěvecké soutěže, návštěvy divadel, besedy apod. pro různé
skupiny žáků školy. Všechny akce jsou prezentovány již po několik let na školních
internetových stránkách (www.zskoml7.cz) v rubrice Aktuality - Archiv aktualit 2015/2016, kde škola informuje rodiče a veřejnost o všem, co se jí týká. Aktivity
sportovní, kulturní i jiné prolínají do celoročního života školy.
K organizačně nejnáročnějším patří každoroční lyžařský výcvik
v Krkonoších a zahraniční zájezd do Anglie pro žáky studující anglický jazyk a do
Berlína pro žáky studující německý jazyk. Školní pěvecký sbor Perníček Zpěvníček
se pravidelně prezentuje nejen v rámci města, ale i celého regionu. Plánovitě,
podle věku žáků, škola navštěvuje divadla plzeňská i pražská, muzea a výstavy.
Bohatými aktivitami se snaží o smysluplné využití času žáků jako nejlepšího
způsobu prevence před škodlivými vlivy a drogami.
Škola aktivně spolupracuje s mnoha domažlickými institucemi, jako např.
s programovým oddělením MKS, DDM, Městskou knihovnou B. Němcové, Galerií
bratří Špillarů, Muzeem Chodska v Domažlicích, se Základní uměleckou školou J.
Jindřicha v Domažlicích, s odborem životního prostředí a s odborem sociálním
MěÚ v Domažlicích, okresním soudem, tělovýchovnými jednotami, úřadem
práce, pedagogicko-psychologickou poradnou, SVP, Policií ČR, Městskou policií
Domažlice,

s

SPC

v

Horšovském

Týně

a

v

Plzni

apod.

V letošním školním roce pokračovala setkání žáků 1. stupně školy s žáky
přibližně stejného věku z Grundschule ve Furth im Wald. Uskutečnilo se několik
společných akcí u nás i v Německu, vždy tematicky zaměřených.

V oblasti výuky se škole daří držet stále vysoký stupeň odborné
způsobilosti. Potěšující je zvyšující se počet projektové a interaktivní výuky (1.
stupeň, fyzika, chemie, dějepis, hudební výchova a přírodopis) a velký zájem
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o výpočetní techniku a zapojení internetu do výuky. Trvalými úkoly jsou snaha
o pestrost výuky, o větší podíl samostatné a tvořivé práce, o samostatné řešení
problémů a o rozvíjení schopností žáků řešit problémy a umět formulovat své
názory.
Žáci mají dobré podmínky pro práci s informacemi, internetem, stejně tak
jako učitelé. Ti mohou pracovat na počítačích v kabinetech.
O prázdninách probíhala na škole každoroční běžná údržba, malování tříd
a chodeb. Významnou investicí byla rekonstrukce školní zahrady, která se
změnila na dětské hřiště s herními prvky.
Vzhledem k tomu, že spolupráce se zřizovatelem je na velmi dobré úrovni
a škola získává navíc prostředky z doplňkových činností a od sponzorů, je možná
realizace různých aktivit a zkvalitňování výuky.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOMAŽLICE, MSGRE B.
STAŠKA 232 (NOVÁ ŠKOLA)
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Zřizovatel: Město Domažlice
Ředitel školy:
Mgr. Karel Štípek
Zástupci ředitele:
1. stupeň - Mgr. Luboš Kuboň
2. stupeň - Mgr. Jindřiška Šmídová
Vzdělávací program
ŠVP „Chceme vědět, znát a umět!“ (zpracováno podle RVP ZV), č. j.
31504/2004-22
Základní škola Msgre B. Staška Domažlice je úplným typem základní školy,
bez spojených ročníků v jedné třídě. Jedná se o příspěvkovou organizaci, jejímž
zřizovatelem je Město Domažlice. To je i majitelem areálu školy. Areál je členěn
do 5 pavilonů - I. stupeň, II. stupeň, pavilon centrální funkce (kanceláře,
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sborovna II.st. atd.), tělocvičny a pavilon mimoškolní výchovy (školní výdejna
stravy, školní družina a v podnájmu učebny Základní školy praktické).
Škola má kapacitu 24 tříd, 850 žáků.
Školní družina je otevřená od 6:30 do 8:00 a od 11:40 do 16:30. Pro děti
je připraven bohatý program po celý školní rok. Od září děti navštěvují jednou
za čtrnáct dní knihovnu a každou první středu v měsíci filmové představení
v kině Čakan.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ DOMAŽLICE MSGRE B. STAŠKA 232
Ředitel Mgr. Martin Tomaier
Počet žáků: 62
Počet pedagogů: 8
Počet žáků v prvním ročníku: 9
Počet vycházejících žáků: 11
Škola už 14 let spolupracuje s obdobnou školou v Chamu. Společným projektem
obou partnerských škol je bubenický soubor SAMBALILA, který při různých
příležitostech vystupoval i v našem městě a vždy zaujal.
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GYMNÁZIUM J. Š. BAARA (GJŠB), PIVOVARSKÁ 323
Ředitelka Mgr. Jana Štenglová
Zástupce ředitele Mgr. Václav Kozina
Administrativa:
sekretářka: Radka Nebehajová
Účetní: Anna Špirková, DiS
Ekonomka: Ing. Monika Šišková

Zřizovatel: Plzeňský kraj
•
•
•
•

počet studentů ............................. 495
počet učitelů ................................... 45
průměrný prospěch .............. 1,940
zvláštní způsob výuky - bloková výuka Tv ve
4. ročnících (kurzy plavání, sebeobrany,
posilování a bruslení)

Povinné předměty
Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Francouzský jazyk
Německý jazyk
Latina
Občanská výchova
Základy společenských věd
Dějepis
Zeměpis
Matematika
Fyzika
Chemie
Biologie
Informatika a výpočetní technika
Dramatická výchova
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Tělesná výchova

Č
A
Fr
N
L
Ov
ZSV
D
Z
M
Fy
Ch
Bi
IVT
Dv
Hv
Vv
Tv

Volitelné předměty
Literární seminář
Konverzace v anglickém jazyce
Konverzace v německém jazyce
Společenskovědní seminář
Dějepisně zeměpisný seminář

LS
KAV
KNV
SVS
DZS
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Seminář a cvičení z matematiky
Seminář a cvičení z fyziky
Seminář a cvičení z chemie
Seminář a cvičení z biologie
Informatika a výpočetní technika

SM
SF
SCh
Sbi
IVV

Nepovinné předměty
Náboženství

Náb

Ze 76 absolventů podalo přihlášku na VŠ 70 studentů, jeden absolvent
bude pokračovat na konzervatoři, 1 na jazykové škole a ostatní nastoupili do
zaměstnání v Česku nebo v zahraničí. Celková úspěšnost absolventů při přijetí na
VŠ byla 97% (v přijímacích řízeních neuspěli 2 studenti). Nejvíce studentů
nastoupilo na ZČU Plzeň - 27 (40%), UK Praha - 12 (18%) a ČVUT Praha - 8 (12%).
Podle oblastí se nejvíce absolventů uplatní v technických oborech - 22 (32%),
ekonomice (19%), a zdravotnictví 10 (15%).
Celkové počty přihlášek podle oborů:
Pedagogika
24
Zdravotnictví (medicína, farmacie, fyzioterapie, biomedicínská technologie) 49
Přírodovědné obory (biologie, chemie, biologická a chemická technologie)
25
Technické obory (technika, stavitelství, doprava)
35
Ekonomika (ekonomika, obchod, podnikání)
44
Právo (právo, policejní akademie)
8
Humanitní studia (filozofie, politologie, žurnalistika, filologie)
25
Umělecké obory
4
celkem 214 (0 2,85 přihláška / žák )
Gymnázium získalo statut druhého nejoblíbenějšího Gymplu roku
Plzeňského kraje.
Neobyčejně talentovaný a úspěšný Pavel Kůs (jako již absolvent
gymnázia) byl v pětičlenné skupině, která reprezentovala Českou republiku
v indickém Bhubaneswaru (9.-19.12.2016) na olympiádě v astronomii a ve fyzice.
Pavel Kůs zde získal čestné uznání a stal se úspěšným řešitelem. Dále získal
stipendium Georga Placzeka, které je určeno absolventům středních škol v ČR,
kteří byli přijati k univerzitnímu studiu fyziky na renomované univerzitě
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s akreditovaným studiem fyziky kdekoliv na světě a u nichž lze předpokládat
schopnost zabývat se fyzikou jako vědou. Stipendium činí 3000 USD, vyplácí se
po dobu 3 let (odpovídá standartní době bakalářského studia) a bývá uděleno
nejvýše dvěma studentům (a pokud komise dojde názoru, že nebyl nalezen
vhodný žadatel, není stipendium uděleno vůbec).

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

Největší událostí v loňském roce bylo pro školu 60. výročí ekonomického
školství v Domažlicích a oslavy s tím spojené.
Budova školy (Erbenova 184) stojí již od roku 1926, kdy zde byla 17. října
slavnostně otevřena Státní škola pro lesní hajné, kteří se v předcházejících
čtyřech letech museli učit v provizoriích.
Uprostřed čtyřhektarového parku v této budově zahájila 1. 9.1956 svoji
činnost Střední zemědělská technická škola - obor Ekonomika zemědělství. (Ještě
v šedesátých létech minulého století se budově a jejímu areálu ve městě říkalo
běžně hájenská škola. - poznámka kronikářky)
Škola slavila důstojně jak 40., tak 50. výročí založení. Proto nemohla
pominout ani to šedesáté. Zaměstnanci školy, pedagogičtí pracovníci a studenti
- současní i minulí - se velkou měrou podíleli na přípravě oslav, sestavení
almanachu, samotném programu a průběhu oslav.
Dvoudenní oslavy se uskutečnily 9. - 10. září v prostorách VOŠ, OA a SZŠ
v Domažlicích právě v budově „Hájenky" a přilehlém arboretu. Oslavy proběhly
za krásného, ještě letního počasí. Nikdo se tak nemusel schovávat v parku pod
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deštník a mohl si po prohlídce školy užít bohatý doprovodný program. Zásluhou
sponzorů se případně i občerstvit.

K 1. 10. 2016 byla budova Obchodní akademie Erbenova 184, včetně
přilehlého arboreta prohlášena za kulturní památku České republiky.
Základní údaje o škole za rok 2015/2016:
Počet učitelů, přepočteno na plné úvazky
Počet žáků celkem
Obor OA (klasická obchodní akademie)
Obor ZA (zdravotnický asistent)
Obor ITE (informatika v ekonomice)
VOŠ denní forma 54, kombinovaná 174
Počty studentů v 1. ročníku:
OA
32
IT
26
ZA
24

Počty maturantů:
OA
18
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32,52
461
106
72
92

ITE
ZA

16
9

Průměrný prospěch ve škole za školní rok 2015/2016: 2,574
V roce 2016 ukončilo školu 43 absolventů SOŠ a 49 absolventů VOŠ (v denní i
v dálkové formě). K dalšímu studiu na vysokých školách se z oboru OA rozhodlo
9 studentů, z oboru ITE 7 studentů a z oboru ZA 2 studenti.
Počet nezaměstnaných absolventů registrovaných na úřadu práce k 31. 12.
2016: Obor IT
5 absolventů
VOŠ
1 absolvent
Vzhledem k uváděným číslům téměř všichni absolventi našli pracovní
uplatnění nebo pokračují ve studiu na školách vysokých nebo vyšších odborných.
Škola tak splňuje hlavní úkol vychovat z žáka všestranně vzdělaného člověka,
znalého cizích jazyků, který umí zacházet s moderními informačními
technologiemi, zvládá potřebné profesní kompetence a dokáže se uplatnit na
trhu práce doma i v zahraničí. Studenti VOŠ jsou připraveni pro výkon činnosti
sociálního pracovníka, který je schopen dodržovat profesně etické i obecně
lidské normy chování a jednání, zná podmínky trvale udržitelného rozvoje života
lidí v zemích EU i dalších států. Absolvent vyšší odborné školy je motivován
k celoživotnímu vzdělávání.
Škola vyučuje podle vzdělávacího programu: 75-32-N/01 Sociální práce
pro denní i kombinovanou formu vzdělávání. Platnost akreditace byla do 31.
srpna 2015. Od 1. září 2015 máme novou akreditaci pro tento obor, její platnost
je do 31. srpna 2021 (v denní i kombinované formě). Nově škola získala akreditaci
oboru VOŠ - Diplomovaná všeobecná sestra od 1. září 2015 splatností do 31.
srpna 2021 (opět v denní a kombinované formě).
Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Soutěže znalostí v odborných dovednostech:
➢ olympiáda v českém jazyce - školní i okresní kolo (4. místo v okresním
kole)
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➢ konverzační soutěž v AJ a NEJ - školní, okresní a krajské kolo (1. místo
v okresním kole) v soutěži v německém jazyce - Jennifer Řezníčková, 1.
IT, 3. místo v krajském kole, v soutěži v anglickém jazyce - Shelley Rae
Ackers, 1. OA
➢ účast v soutěži Angličtinář roku 2015 - škola obsadila 236. místo z 479
škol z 19 zemí (nejlepší žák - Dominik Hepner, 1. IT)
➢ matematická soutěž Klokan (kategorie Junior i Student)
➢ soutěž v psaní na klávesnici - školní i krajské kolo středních odborných
škol (4. místo v krajském kole v Plzni - Karolína Čániová, 1. OA, 1. místo
v korektuře textu, dne 22. 3. 2016)
➢ soutěž v psaní na klávesnici pro ZŠ - „Talentovka" - 31.3.2016-8. ročník
➢ organizace oblastního kola 2. ročníků v psaní na klávesnici - Domažlický
datel dne 15. 10.2015
➢ zapojení do celostátní soutěže ZAV (již 9. rokem)
➢ účast v mezinárodní soutěži v psaní na PC on-line INTERSTENO
➢ účast na 7. ročníku soutěže Finanční gramotnost - 1. místo v okresním
kole, 1. místo v krajském kole a 1. místo školního týmu v celostátním
finále ve složení: Petra Boudová - 4. OA, Tereza Poláčková - 4. OA,
Kristýna Krumlova - 4. - O A
➢ soutěž Region 2015 - 6. místo v družstvech - 21 .-22. 1. 2016: složení
družstva: Kristýna Čechová - 3. OA, Jakub Lochař - 3. O A, Barbora
Brožíkova - 3. O A
➢ soutěž „První pomoc" - školní kolo pro 1. ročníky
Sportovní aktivity a soutěže:
➢ sportovně turistický kurz v Itálii - Toskánsko - 3.
ročníky okresní i krajský přebor v atletice
➢ okresní přebor ve florbale, ve volejbale, kopané - hoši 3. místo
➢ středoškolské atletické hry - CORNY - dívky - 3. místo, hoši - 3. místo
➢ LVK - Železná Ruda - 1. ročníky
➢ krajský přebor v pohybových skladbách a ve sportovní gymnastice dívky
Škola získala ocenění od Krajského úřadu Plzeňského kraje - Diplom za 3. místo
v kategorii střední školy v soutěži o nejúspěšnější školu v předmětových
soutěžích za školní rok 2015-2016.
Prezentace školy na veřejnosti
Škola se pravidelně zúčastňuje prezentačních akcí, kde seznamuje veřejnost
(především žáky vycházejících tříd a jejich rodiče) s náplní vyučovaných oborů
Ve školním roce 2015/2016 se zúčastnila tří akcí:
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25. 11. 2015 ve spolupráci s OHK Domažlice („Od vzdělání k
zaměstnání")
11. 11. 2014 ve spolupráci s OHK Klatovy („Akademie řemesel")
10. 11. 2015 ve spolupráci s ÚP Tachov („Burza středních škol")
Kromě těchto akcí organizuje i „Den otevřených dveří" - 9. 12. 2015 pro
SOŠ (17. 2. 2016 pro VOŠ). Zde mají budoucí žáci možnost, navštívit spolu se
svými rodiči školu za provozu, prohlédnout si všechny odborné učebny a
zúčastnit se informační schůzky o vzdělávání.
V průběhu listopadu navštěvují vyučující schůzky rodičů na všech ZŠ
v domažlickém okrese a částečně i v okrese Tachov a Klatovy. Poskytují základní
informace o vzdělávání v jednotlivých oborech.
Již osmým rokem organizujeme talentovou soutěž pro žáky základních
škol v psaní na PC „Metodou ZAV". V tomto školním roce proběhla pod záštitou
krajského radního pro kulturu a neziskové organizace Mgr. Jaroslava Šobra dne
31. března 2016. Cílem je propagace psaní na klávesnici a zároveň propagace
ekonomických oborů. Soutěže se zúčastnil přímo autor deseti-hmatové metody
psaní na PC pan Jaroslav Zaviačič, jehož program při výuce škola využívá - dobrá
reklama a propagace školy na ZŠ okresu Domažlice.
Zapojení do rozvojových a mezinárodních programů
Koncem roku 2007 navázala škola partnerství se Staatliche Realschule
Furt im Wald v SRN. Cílem projektuje prohlubování jazykových znalostí českých i
německých studentů, poznávání kultur obou zemí za využití informačních a
komunikačních technologií. V rámci partnerství jezdí učitelka Veronika Němcová
vyučovat na Realschule ve Furth im Wald český jazyk pro výběrovou skupinu
žáků.

15. března 2016 se 10 žáků z 1. IT, 2. ZA a 4. OA s paní učitelkou Mgr.
Kristinou Bendovou zúčastnilo společné odborné exkurze ve firmě Zollner v obci
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Zandt a prohlídky města Regensburg - tato akce byla ještě ve spolupráci
Realschule Furth im Wald a SOU a SOS elektrotechnické Plzeň.
12. dubna 2016 žáci 2. OA a 3. OA (6 žáků) spolu s německými žáky
z Realschule Furth im Wald a dalšími žáky z Bavorska shlédli muzikál „Cats" –
v Novém divadle v Plzni. Toto představení bylo pod záštitou bavorského
ministerstva školství. Pak si společně prohlédli náměstí a další pamětihodnosti
města Plzně.
22. července 2016 proběhla bohoslužba a slavnostní vyřazení absolventů
předávání závěrečných vysvědčení žáků 10. ročníků Ralschule Furth im Wald a 23.
července 2016 se uskutečnil Abschlussball (ples k ukončení studia 10. ročníků
v Realschule), kterého se zúčastnily Mgr. Věra Prantlová, Mgr. Kristina Bendová a
paní Veronika Němcová.
21. prosince 2016 proběhlo za účasti i zástupců naší školy (paní Veroniky
Němcové a Mgr. Kristiny Bendové) slavnostní předání jmenovacího dekretu
Andreasi Gruberovi - řediteli Staatliche Realschule Furth im Wald, který po
šestiletém působení v této škole bude přecházet od 1. 1. 2017 na místo ředitele
do Realschule Neutraubling. Splnila se mu tak hned dvě přání - být ředitelem
větší školy a být blíže ke svému domovu, Regensburgu. Na jeho místo ve
Staatliche Realschule Furth im Wald byl jmenován Andreas Hoffman.
Spolupráce se sociálními partnery
Škola aktivně spolupracuje se sociálními partnery, s ČČK (odběry krve
v budově SZŠ), SOU Domažlice a GJŠB Domažlice (poskytování ubytovací
kapacity), DDM (pronájem tělocvičny v budově SZŠ), Úřad práce, Okresní
hospodářská komora, s poskytovateli sociálních služeb v okrese Domažlice,
Klatovy a Tachov.
➢ S Úřadem práce v Domažlicích při pořádání vzdělávacích
rekvalifikačních kurzů a při přípravě prezentačních akcí,
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a

➢ s Okresní hospodářskou komorou v Domažlicích rovněž při přípravě a
organizaci prezentačních akcí,
➢ s poskytovateli sociálních služeb v okrese Domažlice, Klatovy, Tachov
(DOZP Bystřice, Domov pro seniory Kdyně, Centrum sociálních služeb
Domažlice, Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb Domažlice
(zajišťování kvalifikačních kurzů),
➢ s Městským úřadem Domažlice - účast (vyučujících školy) na komunitním
plánování,
➢ s Českým červeným křížem - zajištění odběrů krve v budově SZŠ (každý
měsíc),
➢ účast na charitativních akcích a veřejných sbírkách (Bílá pastelka, projekt
Šance, den boje proti AIDS, Světluška),
➢ s Diecézní charitou Plzeň,
➢ s SOŠ a SOU Domažlice - ubytování učňů, praxe učňů.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JINDŘICHA JINDŘICHA DOMAŽLICE
příspěvková organizace
adresa: B. Němcové 119, 344 11 Domažlice
detašované pracoviště: Klenčí pod Čerchovem,
č.p. 330, 345 34
Zřizovatel: Město Domažlice
ředitel školy: Josef Kuneš
Vyučované obory: hudební, taneční, výtvarný, literárně-dramatický

Přehled studijních zaměření
Hudební obor
Hra na klavír
Hra na
elektronické
hudební
nástroje
Hra na housle
Hra na
violoncello
Hra na
kontrabas

Počet
žáků
120
27

64
5
2
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Hra na
zobcovou flétnu
Hra na příčnou
flétnu
Hra na klarinet
Hra na saxofon
Hra na lesní roh
Hra na trubku
Hra na
baskřídlovku
Hra na tubu
Hra na kytaru
Hra na
elektrickou
kytaru
Hra na basovou
kytaru
Hra na bicí
Hra na
akordeon
Hra na dudy
Sólový zpěv
celkem

44
20
32
6
1
8
1
1
55
9

1
18
11
4
36
465
Taneční obor

Tanec-Performing Arts
Výtvarný obor

Zaměstnanci
Počet učitelů: hudební obor - 35
výtvarný obor – 3
taneční obor – 1
literárně dramatický –
1

Celkem žáků

770

Výtvarná tvorba
Literárně-dramatický
obor
Dramatika
Administrativa: 2
Uklízečka: 1

Počet
žáků
79
Počet
žáků
192
Počet žáků
34

Na mateřské dovolené zůstávají Marie Tipplová a Anna Zoubková.
Učitelka hry na klavír Alena Svobodová byla po úspěšném konkursu jmenována
ředitelkou ZUŠ v Horšovském Týně a z naší školy proto odešla. Její žáky převzala
paní Oksana Vovsíková.
Jako učitelka hudební nauky a dechových nástrojů mezi nás přišla nedávná žačka
– hornistka Klára Šleisová.
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Prospěch žáků, absolventi
Prospělo s vyznamenáním
Prospělo
Neprospělo
Neklasifikováno
Bez vysvědčení (přípravné studium)
Celkem žáků

650
38
8
0
74
770

Veřejná vystoupení žáků školy
Rovněž v tomto školním roce se žáci představili veřejnosti při tradičních
akcích pořádaných školou (koncerty v MKS, absolventské koncerty, interní
koncerty) nebo Městem Domažlice (Rozsvícení stromu, Oslavy osvobození,
Vítání občánků, Vyznamenání dárcům krve, Předávání maturitních vysvědčení…).
Každý měsíc se podařilo uskutečnit návštěvu v některém z domažlických
penzionů.
Stále více mladých hudebníků usedá každoročně vedle svých pedagogů a
stává se součástí komorních sdružení. I letos všichni společně pilně nacvičovali
repertoár koncertů učitelských nebo vánočních koncertů Čerchovanu.
Práce žáků výtvarného oboru zdobily vestibul domažlické a klenečské
knihovny v rámci pořádaných výstav, kouzlem mluveného slova zaujali
posluchači literárně-dramatického oboru při tradičních Večerech při svíčkách
nebo Večerech poezie.
Tanečníci měli možnost prezentovat své umění v programu četných plesů
a tanečních kurzů. Hlavní událostí letošní sezóny a velkým překvapením pro
všechny zúčastněné však bylo uvedení muzikálu Tarzan s hudbou Philla Collinse
(aranžovanou našim hráčům „na míru“) v programu 12. Taneční akademie.
Původní záměr učitelky tanečního oboru oživit takto akademii oslovil postupně
mnohé učitele a žáky všech oborů v naší ZUŠ. Napilno měl bubenický ansámbl,
pěvečtí sólisté i sbor, výtvarníci - tvůrci kulis, taneční představitelé hlavních rolí i
ostatní, kteří v kostýmech zvířat z džungle nenechali diváka vydechnout.
Organizačně velmi náročnému představení předcházely zkoušky, kde děti teprve
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poznávaly tajemství hereckého umění, neboť většina z nich se s podobnou
zkušeností dosud nesetkala. „Tarzan“ se zahrál na čtyřech představeních, ohlasy
vyvolaly zájem o reprízu v příštím školním roce.
K oblíbeným akcím pro žáky domažlických základních škol se řadí
každoroční Taneční akademie, zájem projevily i školy z okolních obcí.
V letošním školním roce zazářili žáci literárně-dramatického oboru svým
divadelním představením „A pak se to stalo“. Jedná se o tzv. scénické čtení,
vycházející ze stejnojmenné knihy. Uvedením udělali naši žáčci radost a přinesli
ponaučení dětem z domažlických mateřských škol a mateřských škol z Klenčí a
okolí.

Mezinárodní spolupráce, účast v mezinárodních projektech
ZUŠ Jindřicha Jindřicha Domažlice i ve školním roce 2015/2016 nadále
spolupracovala

s Konrad

–

Max

Musikakademie

Schwandorf

a

s Landkreismusikschule Cham, která má pobočku v partnerském městě Domažlic
Furth im Waldu.
Na podzim se uskutečnil společný koncert ZUŠ J. Jindřicha Domažlice,
KMK Musikakademie Schwandorf, Landkreismusikschule Cham v ATT Halle ve
Furth im Wald. Orchestr a pěvecký sbor čítal 150 žáků. Stejný koncert měl pak
reprízu v MKS Domažlice a v Horsch Halle ve Schwandorfu.
V létě vystupovala Chasnická dudácká muzika a folklórní soubor v Chamu
a ve Waldmünchenu. Koncertu ve Waldmünchenu v rámci 25. výročí založení
Landkreismusikschule Cham se zúčastnily i ZUŠ J. Kličky Klatovy a hudební škola
z Maďarska. Koncert byl natáčen německou regionální televizí.
6. června 2016 se konal společný „Učitelský koncert“ českých a
německých pedagogů z hudebních škol Landkreismusikschule Cham a ZUŠ J.
Jindřicha Domažlice. V tento den byla v domažlické obřadní síni podepsána
smlouva o partnerství mezi oběma školami dokumentující „pevnou vůli
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k společné podpoře, k čilé výměně myšlenek a zkušeností, k podpoře
společenských a lidských vztahů“.
Závěr školního roku patřil mimo jiné „folklórnímu workshopu“ žáků naší
školy a studentů z Regensburgu zakončený společným koncertem v refektáři
ZUŠ.

Soutěže
Výsledky vybraných oblastních a krajských kol:
Krajské kolo soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou dechových nástrojů
(12. a 13. 3. 2016 Dobřany):
Duo příčných fléten, klavír: Martina Kugelová, Karolína Bendová, Viola Chvalová
– 2. místo
Krajské kolo soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou smyčcových
nástrojů (9. 4. 2016 Plzeň):
Houslové duo: Jana Zavázalová, Ema Vecková – 1. místo
Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na akordeon (2. 4. 2016 Plzeň):
Šimon Motil – 2. místo
Oblastní kolo soutěže ZUŠ ve hře na elektronické klávesové nástroje (17.
2. 2016 Horšovský Týn):
Štěpánka Řezníčková – 1. místo
Krajská přehlídka dětských pěveckých sborů (18. 3. 2016 Rokycany):
Přípravný dětský pěvecký sbor Skřivánci – zlaté pásmo
Dětský pěvecký sbor Duha – zlaté pásmo
Lidová píseň Rokycany (19. 3. 2016):
Markéta Příbková – 1. místo s postupem
Hynek Hradecký – 1. místo s postupem
Patrik Hradecký – 2. místo s postupem
Lucie Kaiserová – 1. místo
Markéta Jurníková – 2. místo
Klára Kaiserová – 2. místo
Nela Pejsarová – 2. místo
Karlovarský Skřivánek (18. 2. 2016 Plzeň):
Patrik Hradecký – 1. místo s postupem
Tereza Jurníková – 2. místo s postupem
Anna Pelnářová – 3. místo s postupem
Klára Kaiserová – 5. místo s postupem
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Zemské finále lidové písně (21. 5. 2016 Zvíkov):
Patrik Hradecký – 1. místo s postupem
Markéta Příbková – 3. místo s postupem
Krajská soutěž individuálních výstupů, recitace (21. 3. 2016 Klatovy):
Alžběta Johánková - s postupem
Klára Machová - s postupem
Krajská soutěž v recitaci – Dětská scéna (19. 4. 2016 Horšovský Týn):
Nikola Kadlecová – s postupem do národního kola
Krajská soutěž ZUŠ – Divadla (8. 4. 2016 Kdyně):
divadelní soubor Hyjta – s postupem do národního kola
Výtvarná přehlídka Medvědárium (28. 5. 2016 Kanice):
účast 3 skupin žáků – 1. místo
Czech dance organization (20. 3. 2016 hala TJ Lokomotiva Plzeň):
děti do 12 let - 1. místo
mládež nad 15 let - 1. místo
MČR Svaz učitelů tance (9. 4. 2016 Cheb):
děti do 12 let - 2. místo
Výsledky národních kol:
Plzenecké housličky – soutěž pro nejmenší do 11 let (21. 5. 2016 Starý
Plzenec):
Bohdana Kalousová – 2. místo
Písňová soutěž Bohuslava Martinů (16. – 18. 10. 2016 Praha):
Anna Pelnářová – 1. místo
Karlovarský skřivánek (21. – 22. 3. 2016 Karlovy Vary):
Patrik Hradecký – 1. místo
Tereza Jurníková – 1. místo
Finále lidových písní (5. 6. 2016 Vsetín):
Patrik Hradecký – v 1. desítce
Mezinárodní soutěž Pražský pěvec (4. 6. 2016 Národní divadlo Praha):
Patrik Hradecký – 2. místo
Národní soutěž v recitaci – Dětská scéna (10. – 12. 6. 2016 Svitavy):
Nikola Kadlecová
Národní soutěž ZUŠ – Divadla (2. – 5. 6. 2016 Litvínov):
divadelní soubor Hyjta – zlaté pásmo
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Národní přehlídka Wolkerův Prostějov (14. – 18. 6. 2016 Prostějov):
Alžběta Johánková
Klára Machová
Czech dance organization, Mistrovství Čech (24. 4. 2016 Chomutov):
mládež nad 15 let - 1. místo
Czech dance organization, Mistrovství ČR (28. 5. 2016 Praha):
mládež nad 15 let - 1. místo

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE DOMINO DOMAŽLICE (DDM)
Hradská 94, 344 01 Domažlice
příspěvková organizace
Zřizovatel: Město Domažlice
Ředitelka: Mgr. Ing. Kamila Bendová
Personální obsazení: 3 pedagogičtí pracovníci, 1 účetní, 13 externích pedagogických
spolupracovníků

Cíl: účelné využití volného času žáků a studentů, dětí, ale i dospělých
Pravidelná zájmová činnost: kroužky, kluby...
48 zájmových útvarů, resp. 44 / 629 účastníků zájmového vzdělávání,
oblast společenskovědní a estetická, přírodovědná, hudebně rytmická a
sportovní
nové kroužky od září 2016: pěvecký sbor Domináček, zdravotní cvičení
Příležitostná zájmová činnost: zábavné akce, výchovně vzdělávací programy,
keramické a tvůrčí dílny, zájezdy, divadelní představení, koncerty aj.
Spontánní zájmová činnost: Klub otevřených dveří
Předmětové a umělecké soutěže vyhlašované MSMT
organizování okresních kol soutěží a přehlídek - 435 účastníků
Matematický klokan
Přírodovědný klokan
Celkem

2766 žáků
471 žáků
3237 žáků
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Táborová a prázdninová činnost
1 pobytový tábor v Mrákově – Šťastné a veselé přejí chobotnice
4 příměstské tábory - tematicky zaměřené - sport, angličtina, příroda
Letní činnost 2016: 5 táborů / 155 účastníků
Dům dětí a mládeže Domino Domažlice aktivně spolupracuje
s příspěvkovými organizacemi zřizovanými městem Domažlice například
s MěKBN, MKS, ZUŠ J. Jindřicha, ZŠ Komenského 17, ZŠ a MŠ Msgre Staška, ZŠ
Praktická.
Dále spolupracuje s organizacemi zřizovanými Plzeňským krajem –
s Gymnáziem J. Š. Baara Domažlice, VOŠ, OA a SZŠ Domažlice, s Muzeem
Chodska a Galerií bratří Špillarů. Velmi dobrá spolupráce je se ZŠ Mrákov, kde
probíhá pravidelná zájmová činnost.
Během roku 2016 došlo v DDM Domino k mnoha změnám, byly
vymalovány učebny a vybaveny novým barevným nábytkem, pořízeno nové
počítačové vybavení a v neposlední řadě také došlo ke změně vytápění – místo
akumulačních kamen se začalo topit plynem. DDM tak může účastníkům
zájmového vzdělávání nabídnout svěží a podnětné prostředí.
Zaměstnanci DDM Domino Domažlice: Mgr. Ing. Kamila Bendová – ředitelka,
Eliška Hinterholzingerová – účetní, Ing. Eva Pavleová - pedagogický pracovník,
Jan Hrabačka - pedagogický pracovník
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VI. Veřejný život
Volby
VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ KONANÉ NA ÚZEMÍ ČESKÉ
REPUBLIKY VE DNECH 7. - 8. ŘÍJNA 2016
Volby se konaly ve dvou dnech, v pátek 7. října 2016 od 14 do 22 hodin a v sobotu
8. října od 8 do 14 hodin. O přízeň voličů se v nich v Plzeňském kraji ucházelo 637
kandidátů 17 politických stran a hnutí (v celé České republice 11 803 kandidátů
89 politických stran a hnutí).
Předvolební kampaň jak celorepublikově, tak i v našem městě probíhala
klidně, bez zbytečných hádek a vzájemného napadání. Zdá se, že zájem občanů
o předvolební shromáždění a mítinky klesá, alespoň v našem městě o ně velký
zájem nebyl, některé strany je také ani nekonaly. Rovněž volební materiály,
které občané dostávali do svých schránek, postrádaly obvyklou honosnost a bylo
jich proti jiným volbám i citelně méně. Nezájem občanů o volby do krajských
zastupitelstev je zarážející, vezmeme-li do úvahy, že se jedná o volbu nejvyššího
orgánu kraje, ve kterém žijí a který budou zvolení zastupitelé po čtyři roky řídit.

Z domažlických občanů kandidovali na jednotlivých kandidátkách (čísla před
názvem strany jsou vylosovaná čísla hlasovacího lístku; na jednom hlasovacím
lístku může být maximálně 50 kandidátů):
12 Česká strana sociálně demokratická – Jan Látka, 8. místo kandidátky
Ing. Jitka Heřmanová, 15. místo
28 Koruna Česká – Aleš Šmejkal, 25. místo kandidátky
30 ANO 2011 – Olga Votavová, 33. místo kandidátky
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Petr Sterzl, 38. místo kandidátky
37 Komunistická strana Čech a Moravy – Ing. Věstislav Křenek, 4. místo
kandidátky
Mgr. Václav Hruška, 23. místo
kandidátky
43 Úsvit s Blokem proti islamizaci – Josef Herlík, 48. místo kandidátky
51 Starostové a Patrioti s podporou Svobodných a Soukromníků – Ing. Miroslav
Mach, 7. místo kandidátky
67 Ne ilegální migraci – peníze raději pro naše lidi. (Koalici tvoří Česká strana
národně sociální, Česká strana národně socialistická, Demokratická strana
zelených) – Jan Sladký – 5. místo kandidátky
Marcela Ruterlová, 16. místo kandidátky
Ivana Dolejší, 19. místi kandidátky
Alena Cabovská, 26. místo kandidátky
Jaroslava Bínová, 33. místo kandidátky
78 Koalice Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) a Strana práv
Občanů – Michal Obdržálek, 19. místo kandidátky
Eva Švambergová, 41. místo kandidátky
82 Česká pirátská strana – Ing. Viktor Krutina, 11. místo kandidátky

Do krajského zastupitelstva už nekandidoval dlouholetý krajský
zastupitel, v posledním období náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro
dopravu, Domažličan Jaroslav Bauer, který dovršil věk pro odchod do důchodu a
chystá se odejít na odpočinek.
Mírný rozruch vyvolala ve městě kandidátka č. 67. Server iDnes.cz totiž
přinesl informace o tom, že někteří lidé byli během pátku a soboty nepříjemně
překvapeni, když zjistili, že jsou vedeni na kandidátní listině určitých politických
stran, aniž by o tom věděli. Jako příklad server uvedl, že členka jedné volební
komise v Domažlicích zjistila, že je na kandidátní listině uskupení „Ne ilegální
imigraci – peníze raději pro naše lidi“. Byla prý překvapená a ihned se dožadovala
vyškrtnutí z kandidátní listiny. „Zmocněnec koalice Petr Hannig k tomu ale uvedl,
že dotyčná paní podepsala prohlášení kandidáta před svědkem, musela také
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předložit občanský průkaz,“ poznamenává k tomu server. Prý na svůj podpis
patrně zapomněla.
Vítězem voleb v Domažlicích se stala ČSSD před Ano a KSČM.
Z domažlických kandidátů byl do krajského zastupitelstva zvolen Jan
Látka z kandidátky ČSSD. Zarážející je malá volební účast, v podstatě ale
odpovídá jak celokrajskému průměru 35,74 % voličů, tak nezájmu, který provázel
volební kampaň k těmto volbám. Souběžně s krajskými volbami probíhaly i volby
do jedné třetiny Senátu (našeho volebního obvodu se senátní volby letos
netýkaly). Zde byla účast ještě nižší než při volbách krajských, pouhých 15,4
procenta.
VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ ZA ÚZEMNÍ CELKY
Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Domažlice
Obec: Domažlice
Okrsky
celkem
12

zpr.
12

V%

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

100,00

8 590

Kandidátní listina
číslo

3 040

35,39

Platné hlasy

Předn.
hlasy

název

celkem

1 Volte Pravý Blok
www.cibulka.net

6

0,20

X

347

11,62

X

591

19,79

X

8

0,26

X

30 ANO 2011

522

17,48

X

32 TOP 09

144

4,82

X

37 Komunistická strana Čech a
Moravy

385

12,89

X

4

0,13

X

30

1,00

X

2 Občanská demokratická
strana
12 Česká strana sociálně
demokrat.
26 Koruna Česká
(monarchistická strana)

41 Národní demokracie
43 Úsvit s Blokem proti islamiz.

77

v%

3 039

2 985

98,22

51 STAN,Patrioti,Svobodní,SsČR

311

10,41

X

61 Koalice pro Plzeňský kraj

283

9,48

X

61

2,04

X

2

0,06

X

17

0,56

X

78 Koalice SPD a SPO

158

5,29

X

80 PRO Zdraví a Sport

16

0,53

X

100

3,35

X

67 NE ILEG.IMIGRACI-PEN.PRO
LIDI
70 SPR-RSČ
M.Sládka,Patrioti,HOZK
75 DSSS-Imigranty,islám
nechceme!

82 Česká pirátská strana
-

-

-

-

-

© Český statistický úřad, 2016

Občanská sdružení a spolky
OREL – Jednota Domažlice
Jednota má 35 členů
Starostka Marie Maňasová
Místostarostka Ludmila Kunčíková
Sekretář Ing. Petr Jankovec
Činnost domažlické jednoty:
❖ Členové jednoty pravidelně každý týden cvičí.
❖ 20. května se uskutečnila besídka k svátku matek, za účasti žáků ZUŠ J.
Jindřicha
❖ Koncem května se konala fotbalová soutěž Biskup cup, jehož je domažlická
jednota organizátorem. Soutěžilo 8 týmů, domažličtí si odnesli medaili za 3.
místo.
❖ V srpnu se jednota zúčastňuje s prapory Vavřinecké pouti. Jeden prapor,
nesený Štěpánem Kunčíkem, representoval jednotu na Orelské pouti na
Hostýně.
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❖ V říjnu 8. se konal pochod Kozinovo krajem. Účast byla i přes nevlídné
počasí dobrá. Nejoblíbenější byly trasy 11 a 17 km, 17 rodin prošlo dětskou
trasu, která vedla do Zelenova.
❖ 5. května a 28. října se zástupkyně jednoty účastní pietních
vzpomínkových slavností ve městě a na památná místa kladou květiny.
❖ Pokračuje spolupráce se spolkem Fandíme rodině. Největší akcí byl ples
pro rodiny s dětmi, který se konal 30. ledna v sále v Luženičkách.

ČESKÝ SVAZ BOJOVNÍKŮ ZA SVOBODU (ČSBS)
okresní výbor
Havlíčkova 6, 344 01 Domažlice
předseda Vladimír Ledvina (je zároveň i členem ÚV ČSBS)
Okresní výbor má jednu základní organizaci, a to v Horšovkém Týně. Pod
skupinu Domažlice 2 patřili dva členové - paní Františka Váchalová ze Kdyně a
pan Zdeněk Ladýř z Domažlic (zemřel v srpnu 2016).
Předmětem činnosti svazu je udržovat a předávat historicky nezkreslené
údaje o osvobozeneckém boji občanů České republiky, vzpomínky přímých
účastníků odboje a podobně. Vzhledem k vysokému věku členů je ale zachování
této činnosti velmi problematické. Předseda se zúčastňuje pietních akcích,
konaných u příležitostí výročí osvobození republiky v květnu a vzniku
Československé republiky v říjnu, které pořádá Město Domažlice.

OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE DOMAŽLICE
(OS ČČK)
Fügnerova 647
Občanské sdružení
Ředitelka oblastního spolku: Jana Hořeňovská
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Spolek má ve městě jednu místní skupinu: MS ČČK Domažlice - 22 členů,
předsedkyně paní Krčmová.
Výkonná rada a Úřad OS ČČK Domažlice v roce 2016
předsedkyně: Jiřina Vaverová
místopředseda: Vojtěch Dvořák
ředitelka Úřadu OS ČČK: Jana Hořeňovská
členové: PhDr. Anna Kuželková
Marie Kestová
Marie Hronková
Hana Paulová
Dozorčí rada: Mgr. Jarmila Kahlerová, Růžena Krčmová, Lidmila Kynčlová
Spolek naplňoval cíle hnutí Českého červeného kříže, aktivně pracoval s
mládeží, prováděl školení první pomoci všech věkových skupin, zdravotnické
hlídky zabezpečovaly zdravotnické dozory při kulturních a sportovních akcích.
Velice dobrých výsledků dosahoval v oblasti bezpříspěvkového dárcovství krve,
měli jsme i hodně nových prvodárců. Díky dobré osvětě a vstřícnosti ze strany
obcí, podniků a škol jsme prováděli ve spolupráci s transfuzní stanicí Klatovy
mobilní odběry v celkem 6 mobilních odběrových místech měst a obcí Domažlice,
Bělá nad Radbuzou, Staňkov, Horšovský Týn, Klenčí pod Čerchovem a
Poběžovice.
Dne 11.5.2016 jsme se zúčastnili veřejné sbírky „Český den proti rakovině
2016", při které bylo prodáno 166 kytiček a vybráno 4 055,- Kč.
Dne 18.5.2016 jsme uspořádali soutěž oblastní kolo „Mladých
zdravotníků", kterého se zúčastnilo celkem 76 soutěžících (37-1. stupeň a 39 - II.
stupeň).
O letních prázdninách jsme pořádali jako každoročně letní tábor pro děti
na Rudolfově Pile (nedaleko obce Pec pod Čerchovem) a to: od 9.7.2016 do
23.7.2016 - rehabilitační a sportovní tábor. Tábora se zúčastnilo 69 dětí.
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Dále spolek v sociální činnosti poskytoval bezplatný odběr obnošeného
oblečení slabším sociálním vrstvám ve svém ošacovacím středisku.

CHODSKO ŽIJE!
spolek pro kulturu a rozvoj
založen 20. června 2014
sídlo Pelnářova 302, Domažlice
předsedkyně: Mgr. Denisa Drahonská
počet členů: 9
Cílem spolku a společným zájmem jeho členů je především spolupráce a
propojení místních aktérů na poli regionální kultury, cestovního ruchu a místního
rozvoje působících na Chodsku a v jeho okolí. Hlavním záměrem a účelem této
spolupráce je podpora a prezentace kulturního a turistického potenciálu tohoto
regionu široké veřejnosti a jeho využití pro vytváření kompaktní a atraktivní
nabídky a pro destinační management dané oblasti.
Projekty v roce 2016:
❖ Bylinková zahrada v domažlickém arboretu - dlouhodobý projekt
podpořený Nadací Partnerství a VOS, OA a SZŠ Domažlice (od roku
2015) - založení 22 pěstebních záhonů léčivých bylin, jakožto včelí
pastvy; současně jsou zde v rámci Dne Země předváděny ukázky
ekologického zemědělství a přednášky o účincích léčivých bylin
❖ Den Země, termín 22.4.2016 - celodenní naučný program se
zaměřením na přírodu, pro školky, školy a rodiny s dětmi
❖ Domažlický Kulturovar, termín 29.7.2016 - multižánrový nejen
hudební festival, lokalita náměstí Míru Domažlice
❖ Letní barokní festival s názvem Pivoň žije!, termín 6.8.2016,
lokalita Pivoň (v blízkosti kláštera) - akce navazující na festival
"9 týdnů baroka", který byl v roce 2015 pořádán Plzní EHMK 2015
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❖ Mezinárodní workcamp, termín 28. červenec 2016 - 11. srpen
2016 - projekt světového dobrovolnictví, 12 dobrovolníků z
celého světa (Korea, Řecko, Rusko, Finsko, Španělsko, Německo,
ČR) přijelo pomáhat s vyklízením kůlny v domažlickém arboretu,
s jeho úpravou a s pořadatelskými akcemi spolku.
❖ Den bez aut, termín 22.9.2016 - celodenní naučný program pro
školky, školy a rodiny s dětmi upozorňující na vzrůstající
automobilovou dopravu ve městech a zejména na Náměstí Míru
v Domažlicích, v roce 2016 byla akce podpořena BESIPTeamem
s programem zaměřeným na bezpečný provoz, se simulátorem
nárazu a alkoholovými brýlemi
❖ Stan Chodsko žije! na Chodských slavnostech - hudební kout
nabízející klidnou zónu s multižánrovou hudbou pouličních
umělců

❖ workshop "Výroba čepice z choroše" - výtvarná dílna zaměřená na
popularizaci a oprášení zapomenutých lidových řemesel
Na akcích spolku se velkou měrou finančně podílí Město Domažlice a
Plzeňský kraj. Svoje úsilí a vlastní prostředky do jejich realizace pak vkládají sami
členové spolku. Do projektů se pravidelně zapojuje zejména ZUŠ Jindřicha
Jindřicha, domažličtí skauti či pionýři, Charita a další aktivní jednotlivci.
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JUNÁK - český skaut
středisko Jiřinky Paroubkové Domažlice, z. s.

Vedoucí střediska: Hana Märzová
Zástupce vedoucí střediska: Eva Trefancová
Členská základna:
1. oddíl Ještěrky, vedoucí Veronika Pavlíková (39 členů, z toho 28 členů do 18 let)
2. oddíl Bazilišci, vedoucí Hana Marzová, od září Eva Trefancová (59 členů, z toho
39 členů do 18 let)
Klub oldskautů, vedoucí Vlasta Žambůrková (15 členů)
Rodinný skauting, vedoucí Petra Stenglová (25 členů)
Ve středisku bylo v roce 2016 registrováno 138 osob (z toho 70 členů do 18 let),
což je o 12 více než v loňském roce. Nárůst počtu členů střediska odráží
celorepublikový trend růstu členské základny Junáka.
Rok 2016 byl ve středisku nabitý celou řadou akcí oddílových i
střediskových. Středisko se navíc významnou měrou spolupodílelo na pořádání
akcí okresních a řada jeho členů se zúčastnila celostátních i mezinárodních akcí.
Jedním z hlavních
pilířů
zůstává
druhým.

ale

stále
služba

Jako

již

tradičně tak oddíl
Bazilišci opět pomohl
Klubu

českých

turistů s pořádáním
Májové vycházky pro
rodiče s dětmi a Toulek zlatem podzimu. Podobně oddíl Ještěrky v závěru roku
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přivezl z Plzně vlakem Betlémské světlo, které rozdával cestou ve všech stanicích
a pak ještě o Štědrém dnu v Domažlicích a v Klenci pod Čerchovem. Středisko se
letos navíc zapojilo do celostátního projektu Skautský dobrý skutek, v jehož
rámci se skautské družiny a oddíly snaží během dvou dubnových týdnů pomáhat
ve svém okolí. Světlušky z oddílu Bazilišci vyrazily do Domova pro seniory, kde
zazpívaly několik písniček, oddíl Ještěrky uspořádal sbírku hraček pro domov pro
děti Robinson a vedoucí činovníci a starší skauti a skautky zasadili stromy u cesty
směrem na Nevolice. Nejrůznější aktivity si členové střediska připravili v rámci
Dne bez aut, kdy postavili na náměstí i skautský stan. Později, v listopadu, pak
oddíl Ještěrky pomohl Robinsonu při organizaci bazárku.
Členové střediska se významně podíleli na organizaci dvou akcí pro
veřejnost pořádaných skautským okresem Domažlice: tradiční městské hry pro
děti Mafie, která se uskutečnila 6. února, a cestovatelských přednášek, které
proběhly 23. dubna ve skautských klubovnách v Domažlicích.
Jako každý rok, i letos vyslalo domažlické středisko své hlídky na Závod
vlčat

a

světlušek.

Z okresního kola, které se
konalo

19.

března

ve

Staňkově, postoupily do
krajského kola dvě dívčí
hlídky - jedna z oddílu
Ještěrky a jedna z oddílu
Bazilišci.

Krajské

kolo

Závodu tento rok pořádal opět okres Domažlice, a to 27. - 29. května
v Horšovském Týně. Závodní hlídky probíhaly po vyznačené trase rozlehlým
zámeckým parkem a na stanovištích u nejrůznějších pohádkových bytostí od vil,
přes vodníky až po čerty a upíry plnily zadané úkoly a usilovaly tak o záchranu
zakleté princezny a prince. Závod se u účastníků setkal s velkým úspěchem, ale
bohužel ani jedna z hlídek našeho střediska nepostoupila do celostátního kola.
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Středisko uspořádalo také několik akcí jen pro své členy. 20. února
proběhla v domažlických klubovnách oslava Dne sesterství, které připadlo na
pondělí 22. února. Pro starší bylo k tomuto dni připraveno pohoštění, povídání a
promítání fotek, pro mladší pak různé hry a soutěže. O Velikonocích 25. -27.
března se vydali starší skauti a skautky - roveři a rangers na Velikonoční putování
po Brdech za duchem Fabiánem. 10. září proběhl střediskový táborový oheň,
u kterého kromě jiného manželé Milan a Jaroslava Poulovi, dlouholetí domažličtí
skauti, převzali oba stříbrný stupeň Medaile sv. Jiří za to, jak se zasloužili o rozvoj
domažlického skautingu. 12. listopadu proběhla soutěž ve zpěvu Podzimní
trylkování, letos poprvé v refektáři klášterního kostela.
Nejvýznamnější akcí je ve skautském roce vždy letní tábor. Středisko
Jiřinky Paroubkové letos uspořádalo celkem tři:

Tábor Ještěrek pod Ovčím
vrchem (2. - 16. 7. 2016)
Tábor, kterého se zúčastnilo
celkem 30 osob (z toho 23
mladších 18 let), se nesl
v indiánském duchu. Vzniklo
na něm mimo jiné i video
členů tábora klouzajících se
v blátě

mezi

stany

za

prudkého deště, které se stalo dosud nejsledovanějším skautským videem všech
dob.

Tábor Bazilišků na Bystřici (2. - 23. 7. 2016)
Tématem tábora byla Hvězdná brána, takže účastníci tábora cestovali na
nejrůznější planety, objevovali nové světy a bojovali proti goa'uldům. Tábora se
zúčastnilo 42 osob (z toho 29 mladších 18 let).
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Tábor rodinného skautingu pod Ovčím vrchem (16. - 23. 7. 2016)
Již pátého tábora rodinného skautingu, tentokrát se symbolickým
rámcem inspirovaným Star Wars, se zúčastnilo 40 osob (z toho 24 mladších 18
let). Tento tábor je specifický tím, že na něj jezdí rodiče se svými dětmi. Rodiče
společně připravují program a starají se o celý chod tábora.
V tomto roce navíc skupinka pěti starších skautek - rangers z
domažlického
střediska

spolu

s dalšími

dvěma

přáteli - neskauty
podnikla 15. - 27.
srpna výpravu do
Bulharska a přešla
pohoří Rila. Byla to
první

zahraniční

akce tohoto druhu,
kterou

středisko

podniklo.
V tomto roce se členové domažlického střediska aktivně zúčastnili hned
několika

větších

celostátních

či

dokonce

mezinárodních

akcí.

Mezi

nejvýznamnější patřila vzdělávací akce pro vedení oddílů Elixír, který se konal 18.
- 20. listopadu v Litomyšli, a dále mezinárodní setkání skautů a skautek
Intercamp, které se uskutečnilo 12. - 16. května v Josefově. Do Josefova zamířily
jako členky servistýmu hned 4 rangers z našeho střediska.
Na podzim proběhly v celém Junáku sněmy středisek a okresů a nejinak
tomu bylo i v Domažlicích. 24. září 2016 proběhl řádný střediskový sněm, na
kterém byly do svých funkcí vedoucí a zástupkyně vedoucí střediska
znovuzvoleny Hana Märzová a Eva Trefancová. Členkami střediskové rady byly
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zvoleny Eliška Bednářová, Anežka Bednářová, Jana Šimáčková a Natálie
Böhmová. 10. prosince 2016 proběhl řádný sněm okresu Domažlice, kde byl
předsedou okresu znovuzvolen člen našeho střediska Břetislav Krejsa a jeho
zástupkyní se nově stala také členka našeho střediska, Michaela Levá.

SÍDLIŠTĚ ŠUMAVA
Od 10. 11. 2016 Sídliště Šumava z. s. (zapsaný spolek)
Předseda MUDr. Pavel Zeman
Zástupce předsedy David Holomoj
Pokladní Olga Šamberegerová.
Spolek pravidelně připravuje různé akce, nejen pro obyvatele sídliště Šumava,
ale také pro jejich přátele a příznivce našeho spolku.
V roce to byly :
✓ 30. 4. Pálení čarodějnic, stavění májky, a táborák, s doprovodným
programem pro děti a rodiče
✓ 19. 5. Brigáda na sídlišti - pravidelná jarní údržba dětského a
víceúčelového hřiště (natření laviček, doplnění písku na pískoviště,
ukotvení branek a pod.)
✓ 4. 6. Běh Škarmanem pro děti - soutěže, táborák
✓ 3. 9. Ahoj léto, ahoj prázdniny - konec prázdnin - soutěže, táborák
✓ 24.12. Již tradicí je pálení vánočních papírů se svařáčkem v pozdních
hodinách Štědrého dne, kde si popřejeme příjemné svátky a
zhodnotíme uplynulý rok
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MĚSTSKÁ RADA SENIORŮ DOMAŽLICE
Baldovská 583
Předseda: JUDr. Josef Fidrant
Místopředseda: Josef Jírovec, Mgr. Petr Matějka
Jednatelka: Jaroslava Kaucká
Ekonomky: Jiřina Příbková, Lidmila Kynčlová
Revizní komise: předseda: Ing. Emilie Šálená
členové: Marie Baierová, Libuše Ledvinová
Členové rady: Jaroslava Pokšteflová, Růžena Krčmová, Bedřich Řechka, Marie
Hanáčková, Venuše Klimentová, Zdeňka Veselá, Marie Plzenská, Jaroslava
Stauberová, Libuše Kubertová
Radu tvoří předsedové jednotlivých organizací a klubů, nebo pověření zástupci.
Městská rada seniorů je dobrovolné, nepolitické občanské sdružení.
Členy Městské rady jsou organizace, kluby, které mají ve svých řadách
nadpoloviční většinu členů - seniorů. V Domažlicích se jedná o tyto organizace a
kluby: Český červený kříž, Český svaz chovatelů, Český zahrádkářský svaz, Klub
českých turistů, Sokol, Policie, Hasiči, Svaz postižených civilizačními chorobami,
Svaz neslyšících a nedoslýchavých, Městské centrum sociálních služeb, Centrum
sociálních služeb, Svaz tělesně a zdravotně postižených. Celkový počet
domažlických členů je 1300.
Stálými hosty na našich jednáních jsou Mgr. Libuše Matějková za Sbor pro
občanské záležitosti a Ing. Věra Říhová, preventistka Městské policie.
Cílem Rady seniorů je koncipování mezigeneračních vztahů, aktivizace
starší generace pro duchovní, kulturní, sportovní, sociální, ekonomický a
společenský rozvoj, včetně celoživotního vzdělávání a volnočasových aktivit.
Organizace má 10 konkrétních projektů, které v průběhu roku plní. Jedná se
o projekty Aktivní senior, Bezpečný senior, Senior pas, Senioři seniorům, Kulturní
senior, Šikovný senior, Vzdělaný senior, Senioři hýbejte se, Setkání dvou
generací, Senior se představuje.

88

Organizace uspořádala 4 zájezdy, 3 výstavy výrobků seniorek, seniorská
odpoledne v Městském centru sociálních služeb a v MKS, kurz sebeobrany. Tři
seniorské taneční skupiny vystupují na různých akcích.
V květnu se družstvo domažlických seniorů ve složení Bedřich Řechka,
Ladislav Verner a Václav Hruška zúčastnilo krajského kola sportovních her
seniorů. V konkurenci 10 družstev domažlický tým zvítězil a v jednotlivcích
zvítězil Ladislav Verner. Bedřich Řechka se jako člen krajského družstva stal
vítězem mezinárodních sportovních her seniorů v Praze. Zvítězil rovněž na
republikovém přeboru v silovém trojboji a titul získal i na mistrovství Evropy.
V dubnu přijal seniory hejtman Plzeňského kraje a ocenil jejich aktivní
činnost. Z naší organizace byli odměněni JUDr. Josef Fidrant a Jaroslava Kaucká.

ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU
Komenského 68
Dobrovolné, nepolitické občanské sdružení.
Předseda JUDr. Josef Fidrant
místopředseda Květoslav Kardinál
tajemník Josef Výchart
hospodářka Anežka Karolyiová
členové výboru: Jindřich Kitzberger, Jaroslav Gláser a Marie Plzenská
předseda kontrolní komise: Josef Podestát
členové kontrolní komise: Jarmila Kalíšková, Marie Mauleová
Naše organizace v letošním roce oslavila 60. výročí založení.
Koncem roku 1956 se pan Josef Adamovič, pracovník ONV Domažlice
domluvil s panem Kalčíkem z krajské zahrádkářské organizace v Plzni, aby založili
v Domažlicích organizaci. Pan Adamovič s panem Růžkem a Červenkou rozeslali
pozvánky svým známým a svolali na 22. ledna 1957 do restaurace Sokolský dům
schůzi. Na této zakládající schůzi bylo přítomno celkem 35 zájemců a po vzniklé
debatě byl na návrh pana Adamoviče zvolen prvním předsedou pan Antonín
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Hájek - domažlický dentista. Jednatelem byl zvolen pan Karel Frait - pracovník
okresního soudu a pokladníkem pan Miloslav Weber. Tímto aktem byla založena
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Domažlice. Do konce roku
1957 měla organizace 50 členů.
V roce 2016 měla naše organizace 96 domažlických členů. V průběhu roku
zemřelo nebo ukončilo členství 6 členů. Podařilo se nám však do svých řad
přijmout 6 nových členů. Nedaří se nám přijímat mladé členy. Členská základna
stárne. Z uvedeného počtu máme 25 členů starších 80 let a 36 členů je ve věku
71-80 let. Do 60 let máme pouze 14 členů.
Nezapomínáme na naše jubilanty. U příležitosti dovršení 70,80,90 a pak
každý rok dostávají členové dárkový balíček a blahopřání. Blahopřání zasíláme
po dovršení 60 let a pak vždy po 5 letech.
Jako každým rokem tak i v roce 2016 zajišťovala naše organizace
moštování ovoce pro členy základní organizace i pro širokou veřejnost.
Moštovalo se vždy v sobotu a to celkem 8 krát a bylo zpracování přes 102
metráků ovoce.
Pokračujeme i v pečení perníčků, a to zejména pro Město Domažlice
k vánočnímu stromku. Bylo upečeno, nazdobeno a zabaleno přes 600 ks
perníčků. Vzhledem k ceně surovin potřebných k výrobě perníčků jsou náklady
každým rokem větší.
Již třetím rokem jsme pořádali společnou výstavu ZO ČZS a Městská rada
seniorů Domažlice. Výstava byla ve dnech 18.-19.8.2016 v zasedací místnosti
základní organisace. Zahrádkáři vystavovali své výpěstky a seniorky měly
vystaveny své výrobky, které též prodávaly. Výstava se povedla a účastnilo se jí
kolem 100 návštěvníků.
Naši zahrádkáři měli své výpěstky i na výstavách v Plzni, Klatovech a v
sousedním Německu u našich kolegů zahrádkářů.
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Na členských schůzích konáme pro své členy i odborné přednášky a
besedy, kde na dotazy zahrádkářů odpovídají zkušení lektoři. Těchto schůzí se
mohou účastnit i nečlenové ZO ČZS.
Prodejna, kde se prodávaly přebytky zahrádkářů, je stále otevřena. V roce
2015 jsme prodejnu pronajali paní Váchalové, která pokračuje v prodávání
zahrádkářských přebytků a dále prodává, semena, sazenice, postřiky a zboží pro
chovatele psů a koček. Zlepšila se kultura prodeje i spokojenost zákazníků.
V rámci finančních možností v průběhu roku provádíme různé opravy,
nátěry, stříhání stromů, sekání trávy, úklid v okolí budovy a celého objektu.
Dne 23.2.2016 starosta města Ing. Miroslav Mach ocenil práci
společenských, zájmových a sportovních organizací ve městě. Byla oceněna i
naše činnost, kdy předseda základní organizace převzal od pana starosty
"Poděkování" a knihu.

ASOCIACE RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
DĚTÍ V ČR, Z. S.
KLUB PAVUČINKA DOMAŽLICE
Sídlo: Na Milotově 310, Domažlice
Předsedkyně: Mgr. Vendula Zajacová
Asociace pracuje se zdravotně postiženými dětmi, mládeží a jejich
rodinami. Organizuje volnočasové a sportovní akce pro zdravotně postižené děti,
mládež a jejich rodiče zaměřené na podporu jejich integrace. Zajišťuje
poradenské a kontaktní služby zdravotně postiženým dětem, mládeži a jejich
rodinám a iniciuje příslušné legislativní úpravy v oblasti péče o zdravotně
postižené děti a mládež.
Cílem organizace je rozvíjet nebo udržovat osobní a sociální schopnosti a
dovednosti podporující sociální začleňování lidí se zdravotním postižením,
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setkávání s lidmi podobného věku; umožnit lidem se zdravotním postižením
zažívat vnitřní uspokojení a rozvoj osobnosti formou seberealizace, rozhodovat
sám o sobě, o své činnosti, uplatňovat své schopnosti a dovednosti. Akce
zahrnují: Zábava, pohyb a poučení, program zaměřený na konkrétní téma,
zájmové, vzdělávací a volnočasové aktivity. Pohybové a sportovní aktivity účelem těchto aktivit je poskytnout lidem se zdravotním postižením více
vhodných příležitostí k fyzickému pohybu, kterého se jim z různých důvodů
nedostává. Pohybové a sportovní aktivity jsou plánovány tak, aby respektovaly
specifické potřeby lidí se zdravotním postižením.
Domažlický klub má 22 členů (rodin) s postiženými dětmi z okresu
Domažlice. Přímo z Domažlic je 6 členů.
V tomto roce oslavil klub Pavučinka Domažlice dvacetiletí svého trvání.
Pro svoje členy uspořádal letos celou řadu akcí: maškarní veselici, bowling,
rehabilitační cvičení, výlety, návštěvu u koní chovatelky paní Mathauserové
v Chrastavicích, Mikuláše, návštěvu divadla.

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ (CZP) PLZEŇSKÉHO KRAJE O.P.S.
Msgre. Staška 265, 344 01 Domažlice
Počet zaměstnanců v Domažlicích: 1 vedoucí sociální pracovník
Ředitel: Mgr. Petra Bednářová
Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje (CZP PK) je nestátní
nezisková organizace - obecně prospěšná společnost, která se zabývá převážně
problematikou osob se zdravotním postižením a seniorů.
Přispívat ke zkvalitňování života zdravotně postižených občanů a jejich
inkluzi do společnosti je hlavní myšlenkou CZP PK. CZP PK působí jako
poradenské a kontaktní místo pro zdravotně postižené občany, jejich rodiny a
blízké, kontaktní místo pro právnické osoby, které pracují ve prospěch zdravotně
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postižených, dále jako zprostředkovatel pomoci při řešení obtížné sociální
situace formou spolupráce a kooperace s příslušnými úřady a jinými subjekty
v daném regionu a v neposlední řadě jako obhájce práv zdravotně postižených.
Všem klientům CZP PK je garantována dostupnost, odbornost a
profesionalita poskytovaných služeb, a to bez ohledu na druh nebo rozsah
postižení, členství v organizacích zdravotně postižených nebo bez ohledu na
situaci, ve které se klient nachází, nebo kterou je výhledově ohrožován.
V roce 2016 kontaktovalo centrum 894 klientů, 556 žen a 338 mužů.
Bezplatnou právní poradnu navštívilo 155 klientů.

SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH V ČR z. s.
Okresní organizace Domažlice
Předsedkyně:
Mgr. Sylva Cenefelsová
Místopředsedkyně: Mgr. Venuše Klimentová
Hospodářka:
Jiřina Vaverová
Předmět činnosti: Vytváření podmínek pro nezávislý způsob života pro
zdravotně postižené, zejména pro tělesně postižené občany. Jedná se nejen
o odstraňování bariér architektonických, ale také bariér společenských. Svaz se
zaměřuje na získávání sebedůvěry a podporu integrace handicapovaných
občanů do běžného života. Snažíme se o rehabilitaci postižených občanů nejen
fyzickou, ale i psychickou.
Počet členů: v okrese Domažlice pracují čtyři místní organizace STP
s celkem 583 členy, z toho 1 organizace v Domažlicích, se 195 členy.
Místní organizace Domažlice konala v roce 2016 dvakrát členskou schůzi,
čtyři seniorská odpoledne s hudbou a tancem, zájezdy na Šumavu, rekondiční
pobyty. Členky svazu pletou a háčkují čtverce na deky pro Afriku a pro
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neonatologii v Plzni (nedonošené děti) pletou čepičky, svetříky a bačkůrky. Tyto
výrobky jsou velmi žádané.
Od tohoto roku funguje v Městském centru služeb každou středu
bezplatná právní poradna, právní rady poskytuje JUDr. Zdeněk Heřman.

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB V ČR, z. s.
Poradenské centrum Domažlice, p.s.
Jindřichova 214, Domažlice
Ředitelka: Bc. Jana Šizlingová Šimáčková, DiS
Účetní: Marie Jungová
Administrativní pracovnice: Vlasta Landkammerová
Tlumočnice: Mgr. Anna Moudrá
Počet domažlických členů: 189, z Domažlic 186, z Havlovic 3
Předmět činnosti:
Odborné sociální poradenství a tlumočnické služby zaměřené na osoby sluchově
znevýhodněné bez rozdílu věku; dále technické poradenství a prodej
příslušenství ke sluchadlům a kompenzačních pomůcek.

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB V ČR, z. s.
základní organizace Domažlice, Jindřichova 214
Celkový počet členů 52, z toho 12 přímo z Domažlic, ostatní z okolních obcí
Předsedkyně: Mgr. Libuše Kubertová, jednatelka: Božena Tomanová,
hospodářka Marie Červená, ostatní členové výboru: Alois Štípek, Josef Rabušic,
náhradnice Marie Sladká
revizor účtů: Jana Šizlingová Šimáčková DiS
Základní organizace plnila stálý úkol - členům i veřejnosti poskytovat
informace o problematice sluchového postižení a jeho kompenzaci, seznamovat
se sociálními zákony, které se osob se sluchovým postižením týkají, pořádat
výborové a členské schůze, vzdělávací přednášky při konání členských schůzí,
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společné poznávací vycházky a výlety členů i nečlenů základní organizace.
Využívání služeb poradenského centra pro sluchově postižené umožněno nejen
členům, ale i nečlenům základní organizace. Členové měli na některé služby
slevy. Také mohli využít slev při ubytování v Praze v ubytovně Sdružení zdravotně
postižených, při návštěvách bazénu v Domažlicích, bezplatné právní poradenství
v Centru zdravotně postižených v Domažlicích, jednou ročně byla nejen členům
organizace zdarma provedena kontrola sluchadla a jeho seřízení.
Pan Alois Štípek, nar. 9.2.1928, zakládající člen Základní organizace v
Domažlicích (7. 6. 1964), dlouholetý předseda základní organizace, zakladatel a
vedoucí poradenského centra pro sluchově postižené v Domažlicích, dříve i
předseda krajské organizace, člen republikového výboru Svazu, obdržel u
příležitosti Dne seniorů, na mezinárodní konferenci v Brně v říjnu 2016 od
předsedy vlády Mgr. Bohuslava Sobotky a ministryně práce a sociálních věcí
Mgr. Michaely Marxové za svoji dlouholetou činnost ve prospěch sluchově
postižených ocenění a věcný dar.

SVAZ POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI v ČR o. s. (SPCCH)
zá k l a d n í o r g a n i z a c e D o m a ž l i c e
Msgre. B. Staška 265
Předseda: PLZENSKÁ Marie
Základní organizace SPCCH v Domažlicích čítá k 31. 12. 2016 167 členů z
Domažlic. Celkem má 213 členů
Výbor základní organizace se schází na svých schůzích jednou měsíčně.
V roce 2015 byly pořádány dvě členské schůze. Pro velkou účast, v průměru 150
členů, se konají ve velkém sále Městského kulturního střediska v Domažlicích.
Program členských schůzí vždy zpestří vystoupení tanečních skupin Hanka pod
vedením p. Kaucké a "Beseda pod vedením paní Bohmanové. Členky těchto
tanečních skupin jsou též členkami domažlické základní organizace svazu.
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Dvanáct členů organizace navštívilo Prahu, kde jsme využili ubytovnu Svazu
postižených civilizačními chorobami.
➢ Rekondice: květen 2016 SRNÍ na Šumavě
Srpen 2016 Mikulov v Krušných Horách
➢ Seniorský pobyt: duben 2016 Františkovy Lázně
červenec 2016 Františkovy Lázně
➢ Poznávací zájezdy: květen – Kokořínsko, Manětín - Chýše
➢ Setkávací zájezd: srpen - Orlík - Písek
září - Sušice
➢ Zahraniční zájezd: červen a září Italie
➢ Členové svazu se zúčastnili i zájezdů pořádaných Městskou Radou
seniorů.
➢ Na turnaji v kuželkách, pořádaném též radou seniorů, reprezentovalo
organizaci družstvo KABOURKOVÁ – KUDA. V prvním turnaji obsadili
první
místo,
ve druhém
turnaji
získali
druhé
místo.
Práci dvou členek domažlické organizace Svazu postižených civilizačními
chorobami, paní Čadkové a paní Plzenské, ocenilo ke Dni seniorů Město
Domažlice. Starosta města Ing. Mach jim předal děkovný list a knihu.

WOLFS DOMAŽLICE z. s.
Bezděkovské předměstí 633
Předseda klubu: Petr Skala
Klub měl v roce 2016 90 členů a z toho téměř dvě třetiny dětí a mládeže.
Muži hrají druhou nejvyšší baseballovou soutěž - 1. Ligu, ve které obsadili
sedmé místo, když suverénně vyhráli nadstavbovou skupinu o sedmé až desáté
místo. Klub měl v roce 2016 mládežnická družstva od sedmiletých po třináctileté
děti. Největšími úspěchy se mohou pochlubit kategorie U10 účastí na Zlatém
Superpoháru v Praze a U9 vítězstvím v západní oblasti a 13. místem na
mistrovství ČR. Smíšené družstvo hrající Českou slowpitchovou ligu skončilo
v tomto roce na čtvrtém místě a úspěšně se zabydlelo v této stále atraktivnější a
novými týmy nabité soutěži.
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Za Wolfs hráli poprvé Američané!
V tomto roce klub angažoval amerického trenéra a hráče se zkušenostmi
z nejvyšší americké baseballové soutěže Gregoryho McCartyho a univerzálního
amerického hráče Jasona Fletchera. Oba jmenovaní přinesli do týmu větší
sebevědomí a herní jistotu. Angažování těchto členů bylo přínosem i pro mladé
hráče klubu.
V červnu pořádal klub již 8. ročník turnaje školek v baseballe pro nejmenší.
Turnaje se zúčastnila zhruba stovka dětí ze všech domažlických školek.

Atletic Club Domažlice o. s.
spolek, zabývající se atletickou činností
Předseda klubu: Ing. Zdeněk Forster
Jednatel: Petr Konop
Členové výboru: Ing. Petr Hatlman, Ing. Jan Ledvina, Miloslav Antoš, Jiří Beck,
Mgr. Jan Anderle, Václav Carda
Klub má 230 členů
Předmět činnosti: atletická činnost - pořádání sportovních akcí, výchova
mládeže.

SK BOMBER DOMAŽLICE z. s.

počet domažlických členů: 32 (celkový počet všech členů: 78)
Vedení:
- předseda SK: Pavel Kurc
- tajemník SK: Jiří Dohnal (Kdyně)
- hospodář SK: Pavel Kovář
- revizní komise: Petr Fábry, Hynek Hanáčík, Karel Šizlink
Předmět činnosti: sportovní klub pořádající sportovní a tělovýchovné aktivity pro členy i
veřejnost v oblasti především futsalu, ale i v dalších sportovních oblastech.
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Účast v dlouhodobých soutěžích futsalu:
- krajský přebor pořádaný Svazem futsalu ČR Fotbalové asociace ČR: umístění v sezoně
2015/2016 na 5. místě z celkového počtu 8 účastníků
- soutěž Futsalová zimní liga pořádaná Svazem futsalu ČR Fotbalové asociace ČR:
umístění v ročníku 2016/2017 na 5. místě z celkového počtu 8 účastníků
15. července 2016 svolal předseda SK Pavel Kurc do Penzionu Viola
valnou hromadu, na které byly schváleny nové stanovy spolku, nový název SK
Bomber Domažlice, z.s., členové výkonného výboru a revizní komise. Zápis
s výsledky valné hromady a Návrh na zápis změny zapsaných údajů do
spolkového rejstříku byly odeslány ke Krajskému soudu v Plzni, který je 10.
prosince 2016 zapsal do spolkového rejstříku pod spisovou žačkou L1694.

LTC DOMAŽLICE, z. s.
Výkonný výbor:
Luděk Hlavatý - předseda
Pavel Faschingbauer - místopředseda
Hynek Šindelář-člen
Michal Havlovic-člen
Aleš Hikl - člen
Tenisový klub LTC Domažlice, z.s., se stal nástupnickou organizací
bývalého oddílu Jiskra poté, co domažličtí tenisté vystoupili z Tělovýchovné
jednoty Jiskra Domažlice a založili vlastní spolek. Od sezony 2015 tedy všichni
domažličtí hráči i hráčky hrají pod hlavičkou LTC Domažlice. Celkem 6 tenisových
kurtů se nachází v pěkném a před několika lety zrekonstruovaném městském
sportovním areálu Na střelnici.
V současné době má domažlický klub přibližně 160 aktivních členů,
z nichž je 60 registrovaných hráčů a hráček. V oficiálních soutěžích řízených
Českým tenisovým svazem hraje celkem 8 závodních družstev všech věkových
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kategorií - dospělí, dorost, starší žactvo, mladší žactvo, baby-tenis a mini-tenis.
Družstvo „A" dospělých je tradičním účastníkem divizní soutěže a v letech 1996,
1997 a 2015 působilo dokonce ve 2. lize. LTC Domažlice je jediným tenisovým
klubem na Domažlicku, který se věnuje kromě rekreačního sportu také
závodnímu či výkonnostnímu hraní a je aktivní i v pořádání soutěží jednotlivců.
Každoročně se zde koná celá řada akcí, přičemž největší tradici má Přebor
Chodska mužů, který se v roce 2016 konal již po 58., což jej řadí mezi vůbec
nejstarší turnaje v republice. Mezi další dlouhodobě úspěšné a populární turnaje
patří dále i „Memoriál R. Schafera" starších žáků a dorostenecký turnaj
„O chodský čakan". Domažlický klub myslí i na ty nejmenší, a proto každoročně
pořádá i soutěže pro kategorie mladší žactvo, baby- a mini-tenis.

BASKETBAL JISKRA DOMAŽLICE z. s.
sídlo Kozinova 45, 344 01 Domažlice
Počet členů - 70 mládež, 30 dospělí
2 pracovníci na Dohodu o provedení práce
Výbor Klubu
předseda: MUDr. Tomáš Budka
místopředsedové: Pavel Hendrich, Ing. Marek Konicar
členové výboru: Martin Císař, Mgr. Václav Kozina, Vítězslav Pohanka,
Ing. Milan Pinkr, Mgr.Karel Štípek
Předmět činnosti – basketbal: 5 mládežnických družstev, 2 družstva dospělých B tým hraje Krajský přebor, A tým - 2.ligu, 3.místo ve skupině A

VOLEJBAL DOMAŽLICE z. s.
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V roce 2016 čítala členská základna 135 členů, z toho 74 dětí a mládeže.
Výbor
předseda - Roman Pavlík
hospodář - Pavel Kupilík
správce kurtů - Josef Daněk
revizní komise - Jitka Benczová, Tomáš Kubal, Eva Tomanová
DKP - Václav Milisderfer
beach kurty - Eva Kortusová
Měli jsme za sebou první rok samostatného života po vystoupení z TJ
Jiskra Domažlice.
Historickým úspěchem domažlického volejbalu byla účast družstva Muži
A v 1. volejbalové lize. Členové družstva: Brabec, Giebl, Jelínek, Kiesenbauer,
Kohout, Kortus, Kupilík F., Kupilík O., Nagy, Pavlík, Pham, Roman, Rychecký,
Schropfer M., Šebek, Škorvánek. Udržet se v této druhé nejvyšší české soutěži se
však mužům nepodařilo. Nicméně připravili pro své fanoušky nezapomenutelné
zážitky. Naše město vzorně reprezentovali a byli oceněni jako nejlepší kolektiv v
soutěži Sportovec roku.
Ostatní družstva byla zapojena do těchto soutěží:
Muži B - krajský přebor I. tř. - 5. místo
Ženy A - krajský přebor I. tř. - 7. místo
Ženy B - krajský přebor Il.tř. - 4. místo
Juniorky - krajský přebor - 1. místo (kvalifikace - nepostoupily)
Kadeti - krajský přebor - 3. místo
Kadetky - krajský přebor - 2. místo
Žáci - krajský přebor - 3. místo
Dvě družstva (muži C, ženy C) byla zapojena do okresních soutěží a naši
nejmladší získávali volejbalové zkušenosti v okresní soutěži Volejbalové naděje.
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Trenérství se věnovali: Pavel Kupilík, Alena Kupilíková, Eva Kortusová,
Božena Váchalová, Jiří Císler, Dana Herbriková, Dana Fraňková, Ondřej Kupilík,
Tomáš Kubal, Marie Schropferová, Michaela Benešová.
Koncem roku zemřel nenahraditelný člen oddílu, výboru, výborný
volejbalista a kamarád Václav Milisderfer.
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VII. OBCHOD, SLUŽBY
V městské památkové rezervaci se v tomto roce změnilo hned několik
obchodů – žel, ne vždy ve prospěch věci. V dolejší části náměstí zanikla prodejna
Charity Oáza, kterou před rokem při slavnostním otevření vysvětil plzeňský
biskup Msgre Radkovský. Na protější straně náměstí místo řeznictví a jídelny
otevřel pan Josef Holešovský 1. srpna prodejnu AKVA ZOO, poměrně bohatě
zásobenou potřebami pro akvaristy a chovatele domácích mazlíčků. Je to už
druhá prodejna těchto potřeb na náměstí, další je v ulici Msgre Staška a
připočteme-li k nim, že o podobný sortiment, byť v omezeném rozsahu, se
rozšířila i nabídka prodejny Zahrádkář, mají chovatelé opravdu kde nakupovat a
z čeho vybírat.
Z hořejší části náměstí se pod bránu do bývalé prodejny kamen a krbů a
před nimi oblíbené prodejny oděvů „U Neherů“ v Husově třídě přestěhovala
v dubnu (otevřena 17. dubna) prodejna Elektro Beneš a Beneš. Prý kvůli
nedostatku místa v prostorách na náměstí. Což je asi pravda, byli tam hodně
stísněni, ale teď si prodavači stěžují na pokles tržeb, nahoře na náměstí prý byli
„víc po ruce“. Jejich bývalou prodejnu na náměstí obsadily potřeby pro
domácnost, dříve v bývalé Slavii (Město čp. 50). A stejně jako Elektro i zde
prodavačky naříkají na nedostatek místa, který jim nedovoluje řádně
prezentovat zboží. Naproti Alejím, po odchodu mysliveckých potřeb do vlastního
objektu v průmyslové zóně u zimního stadionu, se uvolnily dvě prodejny. Do
jedné se z Bartoškovy ulice přestěhovala prodejna oděvů CINDY KON – ODĚVY,
do druhé řeznictví. Při otevření „řeznické“ prodejny byl zájem zákazníků velký,
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prodejce totiž sliboval, že bude prodávat maso a masné výrobky výhradně
z farmářských chovů, vždy ve vysoké kvalitě. Postupem času se ovšem ukázalo,
že reklama neříkala tak docela pravdu, navíc ceny masa jsou vyšší než jinde, a tak
zájem pomalu utichal, řeznictví pak svůj sortiment rozšířilo o cukrářské výrobky.
V prodejně tím vznikla zajímavá kombinace – maso a dorty. V Bartoškově ulici
místo prodejny CINDY KON vznikla prodejna se zcela novým sortimentem oděvů,
doplňků a kožené galanterie CRAAF společnosti XFRAGMENTS. Zboží zajímavé i
atraktivní, ovšem co se oděvů týká, pouze pro mladé a velmi štíhlé ženy i muže.
Ženy, byť třeba dvacetileté, ale plnější postavy, mají v tomhle obchodě smůlu.
Do městské památkové rezervace patří i restaurace U Kocoura „na břehu
Zubřiny“ v Havlíčkově ulici. Restaurace skončila, přestěhoval se do ní Pizzeria
restaurant VENEZIA. Zákazníkům nabízí celotýdenní provoz a rozvoz jídel. Na
náměstí a v přilehlém okolí přibývá vietnamských nehtových studií – na náměstí
už je jich šest. Úprava nehtů se jednak stala módou, jednak je díky nižším cenám
jedním z mála zbylých lákadel pro zákazníky z Německa, pro které se jinak už
stáváme drahou zemí. Z nově otevřených prodejen stojí za zmínku potřeby pro
domácnost, dům a zahradu, o které rozšířila svůj sortiment prodejna Elektron
v Benešově ulici, širokosortimentní prodejna PLUS JIP na sídlišti Palackého,
kterou provozuje vietnamský prodejce a která má otevřeno denně do 20.30
hodin nebo zahradní centrum, které v prostorách své prodejny stavebnin
v Cihlářské ulici zprovoznil v dubnu KARPEM. Ve městě přibývá prodejen levného
oblečení, bazarů, zástaváren (jednu otevřeli koncem roku v dolní části
náměstí)…. Za zmínku stojí i krámek „Čarokrámek na Rozcestí“, který v Husově
ulici pod branou provozuje paní, která sama sebe nazývá Hellen Fohat a označuje
se za čarodějnici. V krámku mimo jiné vykládá karty, pracuje s kyvadlem, míchá
čaje, míchá Bachovy květové esence, provozuje poradenství a poskytuje různé
podobné služby. Vida, tak už máme v Domažlicích i kouzelnici.
V oblasti zdravotních služeb si občané stěžují na postupné zužování
odborné lékařské péče, kdy na řadu vyšetření, která byla dříve k disposici ve
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městě, se nyní musí dojíždět do Klatov nebo do Plzně. Do problémů se dostává i
nová nemocnice, která má sice nové atraktivní prostory, ale v nich zoufale schází
personál – lékaři i zdravotní sestry. To jsou ovšem problémy, které vedení města
může ovlivnit jen těžko.
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Kalendárium
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Leden
NOVÝ ROK
domažlických turistů

Novoroční výstup na Čerchov
Prvního ledna od 10 hodin se konal
už 18. ročník oblíbeného turistického
pochodu Novoroční výstup na Čerchov.
Přes dvě stovky turistů odcházely v 10
hodin

dopoledne

v Caparticích.
tradiční

Na

sbírka

z parkoviště

Čerchově
Novoroční

proběhla
čtyřlístek,

tentokrát určená pro stavbu turistické
trasy pro handicapované turisty. Každý
účastník výstupu obdržel na památku
novoročenku. Výstup vedl J. Kuželka
Čerchov 1. 1. 2016
Vycházka na Díly
Druhou tradiční novoroční turistickou akcí je odpolední Novoroční
vycházka na Díly po trase Klenčí - Díly – Postřekov. Celkem 8 km. I letos ji vedla
Marie Senohrábková.
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Čerchov 1. 1. 2016

Foto Petr Bílek, převzato z Domažlického deníku

Novoroční ohňostroj
V 18 hodin program zahájil svým zpěvem
ponocný Roman Holub, poté přítomné přivítal
starosta Miroslav Mach. Nejvyšší bod, který
světelné efekty dosáhly, byl ve výšce 150 metrů.
Ohňostroj stál zhruba 35 tisíc korun. V příštím roce
by na něj mohli přispět, podle návrhu radnice, i
občané.

Foto převzato u Domažlického deníku
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Letošní tříkrálová sbírka začala v našem městě neobvykle brzy, už
v sobotu 2. ledna. Na pódiu na náměstí ji ve 13 hodin zahájila repríza vánočního
představení roku 2015 Tři mudrci a jejich cesta do Betléma. Farář Miroslaw
Gierga pak požehnal křídám, kterými koledníci píší letopočet na domovní dveře.
Starosta města Ing. Miroslav Mach koledníkům popřál, aby k nim občané byli
štědří.
V letošním roce vybrali tříkráloví koledníci v našem městě 98 544 Kč,
v Havlovicích 2 028 Kč, ve farnosti Domažlice celkem 174 834 Kč. Dvě třetiny ze
získaných prostředků jsou určeny pro potřeby charitativních zařízení regionu, ze
zbytku získá 15 % diecézní Charita, 10 % je určeno pro projekty v zahraničí, 5 %
pro celostátní projekty a 5 % na režii sbírky.

Výtah na radnici
Vítanou novinku uvedla 4. ledna do provozu domažlická radnice. Od
tohoto dne zprovoznila v budově výtah. Výtah, po kterém veřejnost města dlouho
volala, umožňuje bezbariérový vstup do celého objektu a zároveň pomáhá i
starším občanům zdolávat radniční schody, kterých je zejména do nejvyššího
patra opravdu dost. Výtah má sedm stanic a propojuje prostory úřadu a
městského kulturního střediska. Vstup je z chodby vedoucí k předsálí kulturního
střediska. Celkové náklady na stavbu dělaly zhruba 4,5 milionu korun, část
nákladů ve výši 2 322 033 Kč uhradila dotace Ministerstva pro místní rozvoj.

Lékařská pohotovost bude v nemocnici
S platností od 1. ledna přesídlila lékařská pohotovostní služba, kterou
praktičtí lékaři o víkendech sloužili dosud v ordinaci polikliniky v ulici
U Nemocnice, do ambulantního traktu Domažlické nemocnice. Někteří občané
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Domažlic přestěhování pohotovosti z centra města kritizují. Nová nemocnice prý
je daleko a bez auta tudíž pro nemocného člověka prakticky nedostupná.

Nová preventistka městské policie
Preventistkou městské policie se stala Ing. Věra Říhová ze Kdyně, která
nejlépe uspěla ve výběrovém řízení. Ing. Říhová je absolventkou ČVUT obor Řízení
regionálních projektů. Pro práci preventistky absolvovala speciální dvouměsíční
školení, ukončené závěrečnou zkouškou, na Policejní akademii.

Vzpomínky na Josefa Batelku
Vzpomínková knížka Karla Fraita Láska jménem architektura doplnila
v tomto měsíci seznam publikací, věnovaných našemu městu a jeho osobnostem.
Autor se v ní věnuje životu a dílu Ing. arch. Josefa Batelky CSc., který ve druhé
polovině 20. století výrazně ovlivňoval urbanismus a územní plánování Domažlic,
a zároveň vzpomíná na léta, společně strávená prací v tehdejším Okresním
stavebním podniku Domažlice. I přes to, že názory na osobnost a práci Ing.
Batelky se občas různí, jistě si zaslouží vzpomínku, kterou knížka Karla Fraita je
především. Název a obálku knihy navrhla domažlická výtvarnice Jana Hrušková.

Vodné a stočné v roce 2016
Městská rada schválila ceny vodného a stočného pro letošní rok. Vodné
bude činit 34,25 Kč za metr krychlový, stočné 31,63 Kč za metr krychlový.
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Únor

Setkání na radnici
V úterý 23. února se v obřadní síni domažlické radnice setkali zástupci
města, starosta Ing. Miroslav Mach a místostarostové JUDr. Zdeněk Novák a Bc.
Stanislav Antoš, se zástupci některých domažlických spolků a organizací, aby jim
poděkovali za jejich vesměs dlouholetou práci.
Oceněné organizace:
* Sbor dobrovolných hasičů Domažlice
* Český červený kříž Domažlice
* Svaz tělesně postižených Domažlice
* Svaz postižených civilizačními chorobami Domažlice
* Tělovýchovná jednota Sokol Domažlice
* Klub českých turistů, odbor Domažlice
* Orel Domažlice
* Klub Sněhaři Domažlice
* Ochotný divadelní spolek Karel
* Pěvecký sbor Čerchovan
* Český svaz chovatelů Domažlice
* Český zahrádkářský svaz Domažlice
* Český rybářský svaz Domažlice
* Veterán car klub Domažlice
* Junák - svaz skautů
* Pionýrské skupiny Mír, Čtyřlístek, Ptáčata

Rekonstrukce pivovaru jako
program česko-bavorské spolupráce
Zastupitelstvo města schválilo podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci
programu přeshraniční spolupráce „Cíl EUS Česká republika – Svobodný stát
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Bavorsko 2014 – 2020“ na II. etapu výstavby Kulturního centra Pivovar. Celkové
náklady na realizaci projektu pokračování přestavby pivovaru, nazvaného Českobavorské dědictví – společně a atraktivně, představují částku 31 170 000 Kč.
Město se zavázalo ke spolufinancování realizace tohoto projektu do výše
7 800 000 Kč.
Záměrem projektu je vytvoření tří expozic, dvou v suterénu a jedné
v podkroví. Expozice v suterénu bude věnována pivovarskému provozu a sklářství
v Českém lese, expozice v podkroví má být věnována společné česko-bavorské
historii, dějinám města a husitství.

Masky na náměstí
V úterý 9. února odpoledne patřilo domažlické náměstí masopustnímu
průvodu masek dětí školních družin obou domažlických základních škol. Průvod,
doprovázený muzikanty Základní umělecké školy J. Jindřicha, vyšel od kláštera a
přes horní část náměstí došel před radnici, kde maškary ve městě přivítali
místostarostové JUDr. Zdeněk Novák a Bc. Stanislav Antoš.

Foto Kristyna Bublová
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Přejezd Gibacht-Capartice letos zrušen
Letošní sněhová situace lyžařům zatím příliš nepřeje. Kvůli nedostatku
sněhové pokrývky byl už dvakrát zrušen 16. lyžařský turistický přejezd z Gibachtu
do Capartic. Původně se měl konat v neděli 31. 1. 2016, náhradním termínem
byla neděle 21. 2. 2016. Ani k tomuto náhradnímu termínu ovšem sníh nenapadl.
A protože není naděje, že by se ještě něco změnilo, rozhodli se organizátoři,
domažličtí Sněhaři, pro letošní rok přejezd zrušit.

„Kontejnerový“ problém
Kontejnery na tříděný odpad, rozmístěné po městě, přidělávají stále
vrásky na čele občanům i technickým službám. Většinou jde o neukázněnost lidí,
kteří si místa, kde jsou kontejnery umístěny, pletou se sběrným dvorem a pohazují
kolem nich všechno, co se jim nehodí. Od rozbitého porcelánu po torzo jízdního
kola nebo rozbité plastové židle, například. Někteří podnikatelé zase svůj
papírový odpad místo odvozu do sběrného dvora naházejí do příslušného
kontejneru, často ho celý zaplní a občané pak kolem kontejneru rozestavují různé
krabice nebo igelitové tašky s papírem. Jak to vypadá, když se taška převrátí a
zafouká vítr, není třeba líčit. Město díky instalování fotopastí na nejkritičtější
místa odhalilo již řadu lidí, kteří si prostor kolem kontejnerů pletou se skládkou,
stále to ale nestačí. A ke kontejnerům přibyl ještě jeden hit. Jsou jím popelnice,
rozestavěné porůznu po sídlištích přímo u chodníků, protože pracovníci
technických služeb je odmítají z větší vzdálenosti vynášet. To je pro změnu bohaté
pole působnosti pro různé vandaly, kteří většinou pod vlivem alkoholového
opojení popelnice převracejí a jejich obsah ještě rozházejí všude kolem. Proto se
na popelnicích v poslední době často objevují zámečky, nebo je nahrazují i malé
kontejnery, rovněž se zámkem. Uzamykatelnými kontejnery řešilo například
popelnicový problém několik domů na Kavkaze. A jak říkají jejich obyvatelé
spokojeně – od výměny za popelnice mají klid.
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Březen
Městská autobusová doprava
Doby, kdy před více než půlstoletím veškerou autobusovou dopravu ve
městě zvládaly dva červené autobusy autodopravce pana Kuneše na lince
arciděkanský kostel – nádraží a zpět, protože nádraží bylo nejvzdálenějším cílem,
ke kterému lidé z města hojně směřovali, jsou dávnou minulostí. Domažlice se
rozrostly do délky i šířky, z jednoho konce na druhý je to pěkný kus cesty. Pro
toho, kdo nemá auto nebo je nemůže řídit je východiskem městská autobusová
doprava čili autobusy, projíždějící město. Ta je ale nejen v Domažlicích silně
ztrátová. Mnohá města ji proto citelně omezují. Domažlice patří k těm městům,
které se snaží pro svoje občany tuto v podstatě sociální službu zachovat
v nezmenšené míře. Městskou autobusovou dopravu (zkratkou MAD) zajišťuje
pro město ČSAD autobusy Plzeň. Z jednoho konce města na druhý má linka MAD
celkem 25 zastávek. Na některé zajíždějí autobusy vícekrát za den, na
nejvzdálenější minimálně jednou denně. V loňském roce činila ztráta linky, kterou
město doplácelo 1 316 171 Kč, pro letošní rok se odhaduje její zvýšeni o zhruba
5 000 Kč.
Jízdné: dospělí 8 Kč, děti ve věku od 4 do 15 let a senioři od 60 do 70 let 4 Kč, děti
do 6 let a senioři nad 70 let mají jízdné bezplatné.
Podle domažlických taxikářů vzrůstá na cesty městem v poslední době i
zájem občanů o taxislužby, například k cestám do nemocnice, na železniční
nádraží a z něj, na hřbitov k účasti na pohřbech nebo při odvozu květinové
výzdoby hrobů o Velikonocích nebo na Dušičky a podobně.
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Stojany na kola
V poslední době v souvislosti s rozvojem cykloturistiky roste zájem lidí i
o jízdy na kole městem. Zejména v létě, kdy zaparkovat v centru je opravdu
problém, by řada lidí přivítala, kdyby si svoje drobnější nákupy mohli obstarat na
kole. Jenomže kola ve městě není kde bezpečně odložit. Chybí stojany i místo na
ně. V městské památkové rezervaci, přeplněné auty a různými předzahrádkami a
stánky v podloubí, je to opravdu problém. Stojany nejsou dokonce ani před
velkými obchodními centry jako je Kaufland nebo Penny (na Dolejším předměstí),
o Albertu na náměstí nemluvě. A nechat kolo jen volně o něco opřené představuje
značné riziko. Protože ale kola využívá stále více lidí a jsou koneckonců i
ekologičtější než auta, snad se řešení tohoto problému dočkají časem i občané
v našem městě.

Vlajka pro Tibet
Ve čtvrtek 10. března visela i letos na domažlické radnici v rámci akce
Vlajka pro Tibet tibetská vlajka jako symbol protestu proti připojení Tibetu k Číně.

Přednáška Křesťanské akademie
Česká křesťanská akademie uspořádala v pondělí 7. března v refektáři
augustiniánského kláštera přednášku Válka spravedlivá či nespravedlivá.
Přednášejícím byl kapitán Mgr. Jan Böhm, vojenský kaplan 15. ženijního pluku
Bechyně.

Výstavka Klubu seniorů TJ Sokol
Klub seniorů TJ Sokol pořádal ve dnech 15. a 16. března v sokolovně PRODEJNÍ
VELIKONOČNÍ VÝSTAVKU A BURZU ODĚVŮ.
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Jarní vyrábění s Natálkou
Městská knihovna připravila pro své čtenáře i všechny další zájemce v úterý 17.
března od 17 hodin v čítárně knihovny tvůrčí podvečer. Pod vedením Natálie
Vítovcové si na něm návštěvníci mohli vyrobit buď jarní dekorace – květiny,
motýlky nebo šperky.

Soubor De profundis u evangelíků
V neděli 20. března v 17 hodin pořádali domažličtí evangelíci ve svém sborovém
domě koncert duchovní hudby.

V pořadu nazvaném Biblické žalmy ve

zhudebnění starých mistrů se představil plzeňský Komorní pěvecký soubor De
profundis řízený Miloslavem Esterlem.

Výroba chodských kraslic
Březnové číslo krajského měsíčníku Plzeňský kraj přineslo pozvání domažlického
muzea na znovuotevření Muzea Jindřicha Jindřicha a Galerie bratří Špillarů. Na
titulní straně časopisu je jako přání k Velikonocům fotografie pracovnice muzea
Slávky Štrbové při výrobě chodských kraslic – strak.
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Novoroční ohňostroj.

Duben

Otevření Muzea J. Jindřicha a Galerie bratří Špillarů
Pátek 1. dubna byl významným dnem pro všechny občany města, kteří
milují historii a výtvarné umění. Po celkové generální rekonstrukci budovy byla
veřejnosti slavnostně představena nová expozice Muzea Jindřicha Jindřicha a
spolu s ní i nové prostory Galerie bratří Špillarů. Zájem byl opravdu značný,
o vlastním slavnostním otevření i v následujících dnech. Dojem z novinky však byl,
soudě podle hodnocení návštěvníků, poněkud rozpačitý. Pokud se týká galerijních
prostorů, galerie nesporně získala pro stálou výstavu i výměnné výstavy mnohem
víc místa. Může tak v obou případech prezentovat více děl, což prospělo zejména
stálé, Špillarovské části. Někteří návštěvníci však namítají, že přestěhováním
galerie ztratila jistou galerijní eleganci. Zde jde ovšem spíše o nezvyk a o první
dojem z větších místností. Co se týká expozice Muzea Jindřicha Jindřicha, je
situace složitější. Její architekt použil řešení vestavby, módní na západ od našich
hranic. (Tam však tento druh expozic postupně opouštějí, především kvůli
ekonomice provozu - elektřina.) Zejména pro ty návštěvníky, kteří pamatují
předchozí vzdušnou a světlou expozici, byl asi tento typ řešení mírným šokem. I
tady jde ovšem o první dojem, jak se vše osvědčí, ukáže teprve čas. Bez výhrad
lze pochválit instalaci vystavovaných exponátů.
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Muzeum Jindřicha Jindřicha - expozice

118

Muzeum Jindřicha Jindřicha - expozice

Galerie bratří Špillarů
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Tiskárna MKS Domažlice ukončila provoz
Zastupitelstvo města ukončilo k 1. dubnu provoz tiskárny městského
kulturního střediska. Důvodem byla skutečnost, že tiskárna, která samozřejmě
nemohla konkurovat větším tiskárenským podnikům, kterých v posledních létech
přibylo víc než dost, byla dlouhodobě ve ztrátě.

Nové oční centrum
Chátrající objekt v Kozinově ulici čp. 380 (nad Sportovním centrem Hojda)
přestavěl Axis Optik na moderní Oční centrum s prodejnou oční optiky a ordinací
očního lékaře. Prodejna, otevřená v tomto měsíci, nabízí zákazníkům širokou
paletu služeb, včetně měření zraku. Axis Optik má tak ve městě už druhou
prodejnu – první je v Kostelní ulici.

Autorské čtení Ivana Klímy
Městská knihovna a ZUŠ J. Jindřicha připravily ve čtvrtek 7. dubna od
18 hodin v refektáři kláštera zajímavé setkání. Do Domažlic přijel besedovat se
svými čtenáři spisovatel Ivan Klíma.

Registrace dárců kostní dřeně
Domažlická nemocnice pomohla rozšířit Český národní registr dárců
kostní dřeně. Společně s koordinátory centra uspořádala ve středu 6. dubna
ve svých prostorách dobrovolnou registraci dárců z Domažlic a okolí.

Hasičský výstup na věž
Naše „šikmá“ věž se v sobotu 9. dubna opět stala dějištěm jednoho
z nejtěžších hasičských závodů v republice – výstupu na věž v plné výstroji. Letošní
rok přinesl jedenu novinku – pět let starý časový rekord mnohanásobného
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vítěze závodu Antonína Rendla překonal osmnáctiletý hasič Roman Kohout
z Plánice na Klatovsku. Soutěžilo celkem 88 hasičů z jedenačtyřiceti hasičských
sborů.

Beseda s Waldemarem Janečkem
Ve čtvrtek 21. dubna besedoval od 17 hodin se čtenáři knihovny v její
čítárně veterán misí v Kosovu, Bosně a Hercegovině Waldemar Janeček.

Oslava hasičského výročí
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje ÚO Domažlice a Hasičský
sportovní klub Domažlice ve spolupráci s Městem Domažlice a dobrovolnými
hasiči z Domažlic uspořádal v pátek 22. dubna v dolní části náměstí oslavu
30. výročí založení profesionální Požární ochrany. Hasiči při ní předvedli lezeckou
techniku, zásah u dopravní nehody i u požáru a připravili i výstavu hasičské
techniky.

Odemykání České studánky
V sobotu 9. dubna se
v podčerchovských

lesích

uskutečnil

ročník

24.

odemykání České studánky.
Již tradičně při něm vystoupil
klenečský mužský pěvecký
sbor Haltravan, zaujalo i
vystoupení trubačů Okresního mysliveckého spolku. Letos se na pouť k České
studánce vydaly na čtyři stovky českých a německých turistů. Za pořadatele,
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domažlické turisty, přivítal přítomné Karel Bílek, protože předseda klubu Petr
Matějka onemocněl. Dorazit nemohl ani předseda furthských turistů Walter
Spieß. Jeho pozdravy vyřídil Konrad Franz. Studánku odemkli keramickými klíči
starostové partnerských měst Domažlice a Furth im Wald Miroslav Mach a
Sandro Bauer. Po ukončení slavnosti si turisté nejprve u nedaleké Zelené chýše
opekli vuřty a pak přešli přes Pec do Chodova, kde na ně v tamním kulturním
domě čekal oběd a po něm společné posezení.
Na snímcích: starostové měst Domažllice a Furth im Wald Ing. Miroslav Mach a Sandro Bauer
odemykají studánku; trubači mysliveckého spolku – převzato z webových stránek KČT

Problémy nemocnice
Domažlická nemocnice má sice krásné prostory, ale trpí zoufalým
nedostatkem zdravotnického personálu. Chybí hlavně všeobecné sestry, lékaři a
zdravotničtí asistenti, ale také ošetřovatelky či porodní asistentky. Alespoň
jednoho lékaře nutně potřebuje interna, gynekologie, chybí hematolog. Pakliže
se situace nevyřeší, hrozí nemocnici omezení provozu. Je to problém prakticky
všech regionálních nemocnic. Staří odcházejí na odpočinek a mladým, zejména
absolventům lékařských fakult, se do regionálních nemocnic nechce.
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Pochod pro opuštěné psy
V záchytné stanici psů na Valše se v tomto měsíci uskutečnila zajímavá
novinka – vůbec první pochod na pomoc pejskům, kteří zde čekají na nový domov.
Pochodu se se svými majiteli zúčastnili i psi, kteří zde byli také umístěni, ale už
našli své nové laskavé pány. Trasa vedla ze záchytné stanice lesem přes Babylon
k viklanu, kde se celá skupina vyfotografovala, a zpět. Po návratu se všichni
shodli, že první pochod určitě nebude posledním.

Neúspěšná přednáška
Ve čtvrtek 21. dubna se ve městě uskutečnilo setkání se spisovatelkou a
publicistkou Lenkou Procházkovou. Správněji by se asi dalo říci – mělo se
uskutečnit. Na přednášku totiž téměř nikdo nepřišel. Na internetu se v reakci na
povzdech paní Procházkové, že v Domažlicích o ni zájem nebyl, objevila tato
zpráva: „O novém „evropském“ zákonu o hanobení tříd, ale rovněž
o československé avantgardě v roce 1968 i o mladých umělcích, hovořila na
setkání s občany spisovatelka a pedagožka Lenka Procházková. Odpoledního
setkání 21. 4. v Domažlicích se zúčastnilo necelých dvacet starších lidí, především
komunistů.“ Kdyby si autor zprávy byl dal tu práci byl by snadno zjistil, že akce
proběhla téměř v utajení. Nevědělo se, že ji někdo pořádá, kdo ji pořádá, kde ji
pořádá, prostě nic. Při tom sama přednášející je osobou natolik známou, že by na
její přednášku bylo určitě přišlo víc lidí. Museli by o ní ovšem vědět. A tak pravdu
měl občan, který v diskusi pod článkem napsal: „Paní Procházková, příště to chce
trochu propagace. Pár letáků a plakátů zase tolik nestojí......“

Knihovna vystavuje Vyšehradský kodex
V týdnu od 18. do 22. dubna vystavuje domažlická městská knihovna
faksimile Kodexu vyšehradského. Tento, dnes už poměrně vzácný tisk (faksimile),
zakoupila knihovna v osmdesátých létech minulého století za tehdy obrovskou
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cenu přesahující 1 400 Kč. (Průměrná cena knihy se tenkrát pohybovala kolem 40
Kč.) Zakoupení kodexu provázela značná nelibost nadřízených orgánů, podle
kterých knihovna vyhodila zbytečně kupu peněz za církevní literaturu, která do
knihoven nepatří. Nastoupilo tedy vysvětlování, co to Vyšehradský kodex vlastně
je a o jak vzácnou věc se jedná. Nakonec ale „bouře hněvu“ přešla a knihovna
dokonce směla zmiňovanou „náboženskou literaturu“ ukázat i dětem při
besedách o knihách.

Bude mít město kasino?
Zákaz heren na území města, o kterém už před několika léty vedení města
rozhodlo, má mimo mnoha dobrých i jeden negativní dopad. Městu totiž ve
městském rozpočtu scházejí příjmy, které provozovatelé heren odváděli do
městské kasy. Jen v loňském roce byly příjmy z odvodu loterií celkem 16,7 milionů
korun. Výpadek loterijních příjmů by mohl nahradit výnos z městského kasina,
o kterém vedení města uvažuje. Podle starosty města by se pro městské kasino
dal využít dům č.p. 40 na Náměstí Míru, který je v současné době využit jen
částečně. „Je to nádherný reprezentativní dům, který by této činnosti vyhovoval.
Pokusíme se vést jednání s firmami, která kasina provozují, zda by měly zájem
o toto

podnikání,"

uvedl

starosta

města

Ing.

Miroslav

Mach.

Stavění májky
Letos se stavění májky uskutečnilo v sobotu 30. dubna. Nejprve v 17.30
proběhlo zdobení májky pentlemi, v 18 hodin pak hasiči májku postavili. Při
stavění hrál dechový orchestr Liduška ZUŠ JJ Domažlice.

Akce Svědků Jehovových
Věřící církve Svědkové Jehovovi potkáváme dost často u velkých obchodů
ve městě, kde rozdávají svoje tiskoviny. Dvojice členů církve občas procházejí
domažlická sídliště, zvoní u bytů a oslovují jejich obyvatele s nejrůznějšími
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nabídkami často tak úporně, že si lidé stěžují na obtěžování. Tentokrát se
Jehovisté rozhodli oslovit veřejnost i jinak. V březnu a v dubnu se ve schránkách
domažlických domácností začaly objevovat letáky, zvoucí na akce této církve.
Jedna z nich se konala už 23. března v 19 hodin v kině Čakan. Svědkové Jehovovi
na ní chtěli připomenout smrt Ježíše Krista, jejíž výročí podle jejich výkladu
připadlo letos na tento den. Druhou akcí byla biblická přednáška, konaná 10.
dubna v 10.15 hodin v sále Království Svědků Jehovových v Masarykově ulici.
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Květen
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Předání čestných občanství
Ve čtvrtek 5. května v 11 hodin dopoledne proběhlo na domažlické radnici
v rámci oslav osvobození města slavnostní setkání, konané u příležitosti udělení
čestného občanství Města Domažlic veteránům americké armády, pánům
Robertu Gilbertovi, Jamesi Duncanovi, Hermanu Geistovi a in memoriam
Matthewu Konopovi. Všichni přišli do Domažlic s jednotkou, která město
osvobozovala. Slavnosti na radnici se osobně zúčastnili dva z nich Robert Gilbert
a James Duncan. Třetí oceněný přijet nemohl, proto mu město dekret čestného
občana zaslalo. Za zesnulého Matta Konopa převzal ocenění jeho vnuk Patrik
Dewane. Slavnosti na radnici se zúčastnili i zástupci americké ambasády a další
vzácní hosté. Nechyběla řada novinářů, včetně několika televizí. Čestné občanství
novým domažlickým občanům předal starosta města Ing. Miroslav Mach.

Na snímku: Slavnostní přípitek se starostou města. První zleva Patrik Dewane, uprostřed (třetí
zleva) James Duncan a první zprava Robert Gilbert

„Pamatuji si to ráno, kdy jsme přijeli do Domažlic, otočili jsme svůj pohled
na nádherné náměstí a bránu a já tehdy řekl: tohle je moje město. Jsem rád, že
teď se to stalo oficiálním. Děkuji vám," uvedl Robert Gilbert, velitel jednotky,
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která osvobodila město. Ač je to k nevíře, tento vitální muž oslavil loni v červnu
sté narozeniny.
Po ukončení slavnosti se přítomní odebrali na shromáždění občanů před
radnicí, v závěru pak položili květiny k desce americké armády.

Třídenní vojenský kemp v zahradě Chodského hradu
Ve dnech 1. – 3. května instalovali vojenští nadšenci v zahradě Chodského
hradu v rámci oslav osvobození města kemp americké armády. Jeho návštěvníci
si mohli prohlédnout některá vozidla, vojenskou prádelnu, jídelnu, stanové ležení
nebo ošetřovnu – vše ve stavu, který se co nejvíce podobal tomu, jak takový kemp
vypadal před jedenasedmdesáti léty. Expozice zaujala dospělé i děti.

Vítání ptačího zpěvu
V neděli 1. května v 5.30 hodin ráno uspořádaly Česká společnost
ornitologická a odbor životního prostředí městského úřadu v Hanově parku 26.
ročník Vítání ptačího zpěvu. Ptákem roku je letos červenka obecná.

128

Návštěva ministrů
V úterý 10. května zavítali do Domažlic ministři za KDU ČSL,
místopředseda vlády Pavel Bělobrádek a ministr kultury Daniel Herman.
Navštívili Sociálně terapeutické dílny sv. Josefa v Kozinově ulici, prohlédli si město
a na radnici se setkali i s řediteli domažlických základních škol.

Ovce u Černého rybníka
Domažlické městské lesy usídlí na pozemku u Černého rybníku ovce. Ty
mají zastoupit sekačky, budou spásat trávu a zároveň by se měly stát i magnetem
pro vycházky, především rodin s dětmi. Městské lesy proto plánují zřídit u rybníka
i odpočinkové místo s posezením a podobně. Ovce přijdou, podle jednatele
městských lesů Ing. Jana Bendy, městské lesy levněji než údržba pozemku
sekačkami. Trávu prý dokáží spásat dokonale.

Chovná stanice policejních psů se bude z Domažlic stěhovat
Vedení policie rozhodlo, že od 31. prosince 2016 ukončí provoz chovné
stanice služebních psů v Domažlicích. Stanice má být přemístěna do chovné
stanice v Prackovicích u Ústí nad Labem, Domažlická chovná stanice chová
německé ovčáky pro celou policii a v malé míře i pro horskou službu, zájem
projevila celní správa, vězeňská služba, městská policie a Armáda ČR.
V současnosti má stanice 16 chovných fen, 30 štěňat ve věku do dvou měsíců a
35 mladých psů do věku sedmi měsíců. Vloni předala do výkonu služby
105 mladých psů různého věku.

Protidrogový vlak v Domažlicích
Ve dnech 2. a 3. května stál na domažlickém nádraží stříbrný protidrogový
vlak Revolution train, který sem zajel při svém turné po ČR. V interiéru vlaku
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návštěvníci procházeli 5D projekcí, která ukazuje hrozby závislostí a vede
návštěvníky k přemýšlení o hodnotě lidského zdraví.

Slavnost svatého Floriana
Hasiči i letos zahájili každoroční oslavu svého patrona, svatého Floriana,
průvodem, který za doprovodu kapely Hájenka vyšel v sobotu 7. 5. před šestou
odpolední od domažlického kostela U Svatých k náměstí. V průvodu šly všechny
generace hasičů – od malých Soptíků, kteří ještě nezačali chodit do školy, přes
muže a ženy v aktivním věku až po zasloužilé členy. Průvod prošel náměstím
k arciděkanskému kostelu, kde byla sloužena slavnostní mše. Po ní pak už
následovala zábava v městském kulturním středisku, kde Hájenka hrála k tanci i
k poslechu.

Přednáška Křesťanské akademie
Česká křesťanská akademie pořádala v pondělí 30. května od 18 hodin
v refektáři

augustiniánského

kláštera

přednášku

poslance

Evropského

parlamentu doc. JUDr. Pavla Svobody, Ph. D. o vztahu orgánů Evropské unie k
migrační vlně, která se významně dotýká našeho kontinentu.

Městský zpravodaj v nové podobě
Po zrušení tiskárny MKS bylo třeba vyřešit i tisk městského zpravodaje.
Volba padla na tiskárnu VLP a. s., tiskárna Novotisk Praha. Domažlické
domácnosti tak dostaly v květnu po prvé do schránek Domažlický zpravodaj
v nové, barevné podobě. Jeho grafické úpravy se ujali pracovníci programového
oddělení městského kulturního střediska.
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Baldovská pouť
Římskokatolická farnost Domažlice a CB klub Domažlice pořádaly
v sobotu 21. května odpoledne na Baldově u kapličky Baldovskou pouť.
Návštěvníky, zejména starší generaci, vyvezl na Baldov autobus, poutní mše
svatá začala v 15 hodin. Jde v podstatě o novou tradici, ještě před několika málo
léty stávala kaplička na Baldově osamoceně a tiše chátrala. Snad se to teď změní
už trvale.
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Čtyři sebevraždy
V týdnu od 30. května do 5. června jako by naše město postihla epidemie
sebevražd. Vzít si život se v prvních dvou dnech týdne pokusili hned čtyři lidé.
Jednoho z nich se už zachránit nepodařilo.
V pondělí dopoledne se skokem z okna na náměstí rozhodla ukončit svůj
život sedmatřicetiletá žena. Policii se jí po hodině vyjednávání podařilo v jejím
úmyslu zabránit, když jim hasiči otevřeli byt, a zatímco vyjednávači pod oknem
obrátili pozornost ženy na sebe, dva policisté se nepozorovaně přiblížili k oknu a
nešťastnou paní z okna stáhli.
Týž den se rozhodl odejít ze života 21letý muž. V noci odešel z domu a
ráno ho našel oběšeného náhodný kolemjdoucí, který venčil psa, v zarostlém
prostoru nedaleko Tří vrb.
V úterý ráno objevil chodec ve Švabinského ulici v Domažlicích
v zaparkovaném autě 54letého muže. Ležel na otevřené plynové bombě a na
bušení na okna auta nereagoval. Přivolaní policisté auto otevřeli a k muži, který
byl v bezvědomí, přivolali záchranku.
Ve stejný den po 19 hodině oznámil na policii řidič taxislužby, že vezl
k Chrastavicím ženu, která mluvila o tom, že chce spáchat sebevraždu. Policie
začala ženu hledat a našla ji naštěstí živou v lese u Chrastavic. Převezla ji na
psychiatrii.

Stavba pumptrackové dráhy
Město se chystá vystavět ve druhé polovině roku na volné parcele pod
sídlištěm Palackého pumptrackovou dráhu. Pumptrack je v poslední době velmi
oblíbený sport. Holdují mu dospělí i děti. Probíhá na malém okruhu se zvlněným
povrchem, kde se jezdec pohybuje a zrychluje jen „pumpováním“ hliněných boulí
a projížděním klopených zatáček. V Domažlicích je řada sportovců, kteří
se pumptracku věnují, nemají však pro tento sport vhodnou plochu. Proto jim

133

město chce hřiště postavit. Plocha za garážemi sídliště je velká 1 600 m2, stavba
by měla stát 280 tisíc korun. Město na tento projekt získalo dotaci z Plzeňského
kraje ve výši 200 tisíc korun. Snaha města je chvályhodná, ale … Hodně lidí se
podivuje nad volbou pozemku, který je pro jakoukoli stavbu zcela nevhodný, jinak
by byl dávno něčím zastavěn. Je totiž na místě, kde býval v minulosti rybník a při
každém sebemenším dešti se mění v bažinu. Navíc je tento terén mírně skloněn
od sídliště Palackého k Zubřině, takže stahuje i vody ze sídliště. Jakékoli stavbě
tady musí předcházet náročná úprava terénu a vybudování pevného podloží.
Náklady tak patrně předpokládanou částku vysoko překročí.

Nové kamery
Kamerový systém v Domažlicích rozšířily nové kamery, které sledují
základní školy a Chodské náměstí. Městský dohledový kamerový systém (MDKS)
zahrnuje v současnosti 28 kamer, které ve městě monitorují celkem 23 míst.
Kamery strážníkům pomáhají v lepší ostraze zejména problémových míst, ať už
z hlediska různých dopravních situací nebo veřejného pořádku.

Nové partnerství
Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha a Landkreismusikschule
Cham (Furth im Wald) uzavřely v pondělí 6. června na domažlické radnici
partnerství. Partnerskou smlouvu podepsali ředitelé obou škol, Josef Kuneš a Paul
Windschüttel. Slavnostního aktu se zúčastnili i starostové partnerských měst
Domažlic Ing. Miroslav Mach a Furth im Wald Sandro Bauer.
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Veranda u Kurzovy věže

Koncem června dokončili domažličtí turisté stavbu rozšířené a zasklené
dřevěné verandy u Kurzovy věže na Čerchově. Veranda poskytuje posezení a úkryt
před nepohodou, která zde bývá častá a nepříjemná, zhruba čtyřiceti turistům.
V přilehlé chatě najde pěkné prostředí dalších 20 osob. (foto Domažlický deník)

Odejmutí čestného občanství
20. zasedání zastupitelstva města, konané ve středu 22. června, odňalo
v bodu 27. jednání čestné občanství města Klementu Gottwaldovi a J. V. Stalinovi.
Pokud se týká K. Gottwalda, jeho čestné občanství projednávalo
zastupitelstvo města už jednou, v roce 1998, a čestné občanství mu zrušilo.
Někteří zastupitelé se proto divili, proč má tento bod být projednáván znovu.
Místostarosta JUDr. Zdeněk Novák vysvětlil, že jde o právnický termín, protože
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podle platného zákona z té doby nebylo možné občanství zrušit, ale muselo se
odejmout. Tehdejší usnesení zastupitelstva je proto neplatné.
Poněkud kurióznější je situace s čestným občanstvím J. V. Stalina. Podle
všech platných dokladů, především podle zápisů ze zasedání městské rady z let
1945/1946, se totiž Stalin čestným občanem města pravděpodobně nikdy nestal.
I v roce 1945 platilo, že aby se kandidát čestného občanství čestným občanem
stal, musel občanství přijmout. U státníků jiných zemí vše zpravidla probíhalo
diplomatickou cestou,

přijetí

čestného občanství potvrzovalo obvykle

velvyslanectví té které země. V případě J. V. Stalina přijetí čestného občanství ze
sovětské strany nikdy potvrzeno nebylo. Po volbách v roce 1946 tehdejší vedení
města učinilo dokonce na velvyslanectví Sovětského Svazu dotaz, zda bylo
občanství potvrzeno, ani na tuto „urgenci“ odpověď nikdy nepřišla. Šlo tedy o akt
jednostranný, a tudíž je sporné, zda vůbec platný. To už ale dál po celá léta zjevně
nikoho nezajímalo.

Nový plán města
Městské kulturní středisko vydalo nový tříjazyčný (čeština, němčina,
angličtina) plán města. Plán umožní nejen návštěvníkům města, ale i jeho
občanům orientaci v jednotlivých městských částech, mimo to na rubu tisku
informuje i o nejvýraznějších pozoruhodnostech města, výletech do okolí a
přidává i nejužitečnější kontakty.
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Sborník z konference o Domažlicích
V loňském roce se v Domažlicích konala
u příležitosti vzpomínky na 750 let trvání
Královského
konference,

města

Domažlic

pojednávající

o

zajímavá
jednotlivých

oblastech dějin města (viz zápis v Kronice města
Domažlice 2015). Nyní vyšly všechny, a nutno
zdůraznit, že velice kvalitní příspěvky, přednesené
na konferenci ve sborníku, který sestavil Zdeněk
Procházka. Publikaci vydalo město v nákladu 500
kusů.
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TUSTA VITREA
Výtvarný festival, který se každým rokem koná počátkem července, měl
letos netradiční zahájení. Zahajoval jej Bubenický festival, kterého se zúčastnily
čtyři skupiny: bicí ansámbl TEP při ZUŠ J. Jindřicha Domažlice, česko-německý
soubor Sambalila, a dva soubory ze sousedního Bavorska Hipp-Hopp Band a
Djambao. Bubeníci přilákali před Chodský hrad v průběhu večera téměř tisícovku
lidí.
Skláři pracovali jako vždy před hradem, největší pozornost vzbuzovalo
malování rozžhaveným sklem, které předváděl Mgr. Jiří Suchý z Nového Boru.
Veliký zájem byl i o Ohnivou sklářskou noc, kdy se návštěvníci na prostranství
před Chodským hradem ani nevešli. Ti, kteří nemohli shlédnout první vystoupení
pak trpělivě čekali na jeho opakování.
V pátek a v sobotu 8. a 9. července proběhl v rámci sympozia v zahradě
pod hradem multižánrový hudební festival Hudba pod hradem.

Monitoring návštěvnosti Chodských slavností
Na základě objednávky domažlické radnice provede během slavností
společnost CE–Trafic monitoring návštěvnosti slavností. Firma ke zjištění
informací o návštěvnících využívá data z mobilních připojení a je tak se značnou
přesností schopná určit, kolik lidí se v daném čase v monitorované oblasti
pohybuje. Objednaný průzkum bude Domažlice stát 45 000 Kč (bez DPH).

Setkání turistů
V sobotu 9. července se uskutečnilo setkání turistů čtyř partnerských měst
– Domažlice, Furth im Wald, Ludres a Furth bei Göttweig. Akci dojednal výbor pro
spolupráci partnerských měst Města Domažlic, pořadateli byli domažličtí turisté.
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Nakonec ale dorazili jen turisté ze sousedního Furthu, Rakušané a Francouzi
nepřijeli.

Legionářský vlak
V úterý 12. července dorazil na svých cestách po krajských a okresních
městech republiky na domažlické nádraží legionářský vlak. V soupravě legiovlaku
jsou vozy polní pošty, těplušky, dále zdravotní, filmový, štábní, obrněný, prodejní,
krejčovský, kovářský, ubytovací vůz a dva plošinové vozy.

Rekonstrukce plaveckého bazénu
Ve středu 13. července začala rekonstrukce plaveckého bazénu. Jde
o nejrozsáhlejší investiční akci Domažlic, oprava a přístavba bazénu vyjde na víc
než 180 milionů korun, které zaplatí město ze svého rozpočtu. Práce jsou
rozděleny na tři etapy, k nejnáročnějším se má využít především letních odstávek,
aby bazén mohl i při opravách dál sloužit veřejnosti i sportovnímu oddílu, který
dosahuje pravidelně velmi pěkných výsledků a dal českému plavání už několik
špičkových plavců. Rekonstrukci zahájily bourací práce, na které si stavební firma
dovezla kolem třiceti zahraničních dělníků, pravděpodobně Rumunů. Ti měli
v prvních dnech podmínky pro práci ztížené tím, že jim firma nezajistila ani
základní sociální zařízení. Na WC tedy odbíhali, kam se dalo, obědvali na
vyvýšených obrubnících podél cyklostezky. Někteří občané, zejména obyvatelé
sídliště Kavkaz, se báli v dobách oběda dělníků kolem procházet. Později se
situace zlepšila, na stavbě se objevila chemická WC a také maringotka, sloužící
jako jídelna.

Domažlický Kulturovar
V pátek 29. července proběhl na domažlickém náměstí 7. ročník
hudebního festivalu Domažlický Kulturovar. Vystoupili na něm kapela Davida
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Krause, Emma Smetana s kapelou a elektro-swingová kapela VOILA. Pořadateli
festivalu byli Karel Šmirkl a spolek Chodsko žije.

Furthský drak
Letáček s pozvánkou k návštěvě dračí sluje v sousedním bavorském Furth
im Wald nabízí od počátku letošní turistické sezóny městské informační středisko,
v poště jej obdržely i domažlické domácnosti. Graficky pěkně vyvedený tisk
seznamuje s furthskou pozoruhodností a pýchou, největším čtyřnohým kráčejícím
robotem světa, který je pro svoje rozměry (výška 4,5 m, šířka 3,8 m, rozpětí křídel
12 m a váha 11 tun) zapsán v Guinnessově knize rekordů. Historická hra Skolení
draka, Drachenstich, jejíž je drak rekvizitou, odkazuje do dob husitských válek,
kdy v česko-německém pohraničí nebyla nouze o šarvátky pro víru i pro kořist.
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STŘÍPKY ZE SLAVNOSTÍ
✓ Zahájení letošních slavností proběhlo v pátek 12. srpna na pódiu u brány.
Přítomné přivítali starosta města Miroslav Mach a ředitel MKS Domažlice,
hlavního pořadatele slavností, Kamil Jindřich.
✓ V sobotu 13. srpna v 9 hodin dopoledne se na radnici konalo setkání
s účastníky slavné poutní mše na Vavřinečku. Čestnými hosty byli nový
biskup Plzeňské diecéze Mons. Tomáš Holub a místopředseda Poslanecké
sněmovny Jan Bartošek. Oba dva se také ve 14 hodin odpoledne zúčastnili
na radnici přijetí hostů Chodských slavností. Byli mezi nimi poslanec
Parlamentu ČR Vladislav Vilímec, náměstkyně hejtmana Plzeňského kraje
Zdeňka Lišková, generální ředitelka České centrály cestovního ruchu
Monika Palatková a další.
✓ Konání Chodských slavností finančně podpořily Město Domažlice,
Ministerstvo kultury ČR, Česká centrála cestovního ruchu a Plzeňský kraj.
✓ Na letošních slavnostech bylo celkem 400 jarmarečních stánků. O dobrou
pohodu návštěvníků se staralo 600 účinkujících.
✓ V centru města, na trhu lidových řemesel, čekaly na návštěvníky ošatky
ze slámy, chodské koláče, ručně vyráběné dřevěné zboží, šperky
z rohoviny a perleti, ručně tkané výrobky, keramika, koření, bylinky, čaje,
dřevěné mísy, příbory, korále, perník, chodská keramika, řezbářské
výrobky, šperky, přírodní vlna, paličkovaná krajka, hrnčířské výrobky,
dekorativní zboží, háčkované, paličkované, drátkované zboží, kameník,
tatranské sýry, medovina, čaj, sirup, bižuterie, patchwork, koberečky,
malované sklo, trdelník, vitráže, výrobky z kůže, Diecézní charita Plzeňruční řemeslná výroba, kované hlavolamy, dřevěné hračky, medovina,
broušené sklo, textilní tašky, trika, haleny, modely zbraní, dekorace se
suchými květinami, bramborové spirálky, staročeská krčma, včelí
produkty, knížky, polštáře, batikované výrobky, krůtí speciality, pražené
oříšky a mandle, svíčky, strašidýlka, loutky, masožravé rostliny.
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✓ Sobotní slavnou poutní mši na Vavřinečku sloužil biskup Msgre
Tomáš Holub. Někteří věřící šli letos po prvé v průvodu na
Vavřineček pěšky v doprovodu novokněze Pavla Fořta. Vycházelo
se od areálu jezdeckého oddílu. Tradiční průvod Chodů vyšel jako
vždy od křížku na rozcestí pod Vavřincem.
✓ Křesťanská televize TV Noe odvysílala živě sobotní i nedělní poutní
mše svaté na Vavřinečku, tři přenosy v sobotu z pódia u brány a
v neděli klenotnicový pořad z letního kina.
✓ Hlavním mediálním partnerem Chodských slavností byla i letos
Česká televize, která na slavnosti vysílala ještě před jejich konáním
reklamní spoty.
✓ I letos rozdávali návštěvníkům své informační materiály členové
skupiny FALUN GONG, Číňané i Češi. Jak se zdá, je tato skupina už
pravidelným návštěvníkem slavností.
✓ Po oba dva víkendové dny projížděla Domažlicemi mimořádná
městská autobusová linka. Měla pět zastávek, které projela za
deset minut. Vyjížděla z Petrovické ulice a jela přes zastávku
u bývalé nemocnice, dále přes autobusové nádraží v Poděbradově
ulici (stání č. 14) a zastávku u pohřební služby na železniční
nádraží. Autobus vyjížděl pravidelně v půlhodinovém intervalu. Na
obě poutní mše byla vždy od 9 hodin zajištěna kyvadlová doprava,
vyjíždějící z Havlíčkovy ulice. Osobní auta mohli návštěvníci
slavností

zaparkovat

na

dvou

záchytných

parkovištích,

v Petrovické ulici a u kostela Všech svatých v Chrastavické ulici.
✓ Na slavnosti se připravovali i pracovníci městských technických
služeb. Před slavnostmi zajistili jejich zaměstnanci posekání trávy
a údržbu hlavního průtahu a parčíků v centru města. Na tři místa
v centru města (Chodské náměstí, náměstí Míru, Fastrova ulice)
usadili nové velkokapacitní mobilní toalety. Po městě také umístili
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přenosné

dopravní

značení

a

šestnáct

velkoobjemových

kontejnerů na odpad. Ty v průběhu slavností vyměnili za šestnáct
dalších.
✓ V plném nasazení byli strážníci, policisté i záchranáři. Policisté
museli například vyšetřovat vykradení čtyř stanů ve stanovém
městečku, které vyrostlo v areálu festivalu Chodrockfest.
Poškození přišli o mobilní telefony, oblečení, elektroniku, koženou
bundu, tašku s líčidly, peněženky a doklady. Škodu vyčíslili na 41
tisíc korun. Další trestný čin krádeže se stal u vchodu na Sokoliště,
kde jeden z trhovců přišel o peněženku s tržbou a doklady. Škoda
15 tisíc korun.
✓ Náročnou organizaci slavností zvládl jejich pořadatel, městské
kulturní středisko, na jedničku s hvězdičkou. I přes to, že některé
problémy muselo středisko řešit přímo o slavnostech, tak říkajíc za
pochodu. To se týkalo například požadavků některých účinkujících
na změny dohodnutých podmínek. Nakonec ale pořadatelé vše
vyřešili.
✓ Výstavě historických vozidel domažlického Veteran Car Clubu
letos dominoval americký tahač značky Kenworth ze 70. let, který
vítal návštěvníky hned u vchodu. Obrovské vozidlo budilo
zaslouženou pozornost. Navíc jde o unikát, v celé Evropě je tento
tahač jen jeden.

Chodská dudácká dílna
Dudáci z celé republiky se ve středu 10. 8. sjeli do Domažlic, kde se v ZUŠ
J. Jindřicha konala už po několikáté dvoudenní Chodská dudácká dílna. Letos se
jí zúčastnilo 15 dudáků, lektory byli Josef Kuneš a Vlastimil Konrády.
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…… a ruch na domažlickém náměstí.

(foto Domažlický deník)
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Pamětní medaile slavností
Při

příležitosti

Chodských

slavností

-

Vavřinecké pouti byla vyražena další pamětní
medaile. Tato tradice byla zahájena v roce 2009.
Tehdy byl na rubu mince (na líci je vždy městský znak)
znázorněn dudák před kostelem sv. Vavřince,
následoval tančící pár před městskou branou,
ponocný u věže, krojovaná dívka před Chodským
hradem, chodský koláč, chodské dudy, Pomník Bitvy u Domažlic stojící na
Baldově a hudební nástroje. V letošním roce je na minci ponocný před kašnou.

Jízda historických vozidel
Nepřetržitě 42 let trvá tradice soutěží historických vozidel pořádaných
Veteran car clubem Domažlice. První ročník jízdy spolehlivosti do vrchu
Vavřineček se uskutečnil za velkého zájmu veřejnosti 23. srpna 1975. Letošní
ročník tradiční Jízdy spolehlivosti historických vozidel se konal v sobotu 20. srpna.
Dopoledne byla všechna vozidla vystavena na domažlickém náměstí, odkud v 11
hodin startovala na jízdu řadou obcí Domažlicka. Cíl: autokemp na Babyloně.

Restaurace v Chodském hradu končí
Rada města schválila výpověď z nájmu v restauračních prostorách hradu
společnosti Lazena, která dluží městu nájemné. Restaurace je součástí
historického objektu od jeho rekonstrukce po ničivém požáru v roce 1996. Její
vznik tehdy provázely spory města s památkáři. Šlo o to, že právě tato část
přízemí hradu zůstala po požáru celkem netknutá a vyžadovala jen opravy
omítek, poškozených vodou. Po rekonstrukci prostor hradu, která skončila právě
v den požáru, zde byl menší přednáškový sál, který tenkrát město nutně
potřebovalo a depozitáře. Pro restauraci se musely prostory znovu zcela
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přestavět. Záměrem města bylo také postavit pro restauraci v jihozápadním
nároží hradu vysokou terasu. V těchto místech je ovšem cenný a jediný
pozůstatek původních gotických zdí hradu. Došlo ke sporu, neústupní byli okresní
a krajští památkáři, neústupné bylo i město. Nakonec se do sporu z pověření
památkové inspekce ministerstva kultury vložil Národní památkový ústav
v Praze, který poté, co Domažlicím pohrozil vyškrtnutím ze seznamu městských
památkových rezervací, dojednal kompromis (restaurace ano, terasa ne), na
který nakonec přistoupily obě strany sporu. Město nyní zveřejnilo záměr objekt
opět pronajmout. Jediným zájemcem o pronájem je prozatím Muzeum Chodska.

Zemřel Ervín Ježek
V pondělí 22. srpna zemřel pan Ervín Ježek, dlouholetý profesor výtvarné
výchovy domažlického gymnázia, nyní na odpočinku. Ervín Ježek byl
v Domažlicích znám jako svérázná osobnost, nadšený milovník a znalec
výtvarného umění. Méně známé bylo jeho vlastní výtvarné dílo.

Vydařená houbařská sezóna
Houby rostou a roste jich opravdu hodně. Podle houbařů je letošní letní
houbařská sezona s tou loňskou nesrovnatelná. Lidé z lesů nosí košíky plné hub.
Hřiby rostou i v bezprostředním okolí města, dokonce i pod stromy v Potocích
nebo na městském hřbitově. Ve Dmoutě se objevily i lišky (houby), které odtud
v předchozích létech vymizely. Tak veliký výskyt hub vyvolává podivení, někteří
houbaři vzpomínají na všechny možné lidové pranostiky, které se k tomu váží.
Nejznámější z nich je ta, která tvrdí, že když roste tolik hub, bude válka. Houby
prý rostou proto, aby si je lidé nasušili a měli ve válce co jíst.
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Září
Naučná stezka na Zelenově
Novou naučnou stezku s dvanácti zastaveními otevřely Domažlické
městské lesy 10. září na Zelenově. Okruh měří necelých 10 km. Lze se na něj
napojit ze záchytného parkoviště u silnice Havlovice-Pasečnice nebo na něj dojít
z kilometr vzdálené železniční zastávky Havlovice (Hadrovec). Pro návštěvníky je
připravena řada odpočinkových míst. Stezka je také vybavena informačními
tabulemi, zpracovanými hlavně pro děti. Formou poznávačky seznámí děti
s téměř veškerou faunou a flórou, se kterou se v přírodním parku Zelenov setkají.
K nejznámějším zvířatům a ptákům je pak přidána speciální mobilní aplikace, díky
které děti mohou zvířátka na obrázcích nejen vidět, ale i slyšet. Mobilní aplikace
vše v telefonu uloží a děti si pak informace a zvuky odnesou s sebou domů, kde
budou moci vyzkoušet třeba rodiče, jestli ví, jak troubí jelen nebo houká sova.

Sto let starý granát
Prazvláštní objev čekal na zaměstnankyni Domažlických technických
služeb, která při hrabání trávy v ulici Kosmonautů zavadila o kovový předmět, ze
kterého se vyklubal granát z 1. světové války. Přivolaný pyrotechnik granát
odnesl a zneškodnil. Jak se granát ocitl tam, kde byl nalezen, se neví. V Čechách
se sice neválčilo, ale všelijaké zbraně z války se tady najít daly. Navíc se tato ulice
nachází v sousedství objektů policie, kde byla dlouhá léta před rokem 1990
kasárna Pohraniční stráže. Granát mohl pocházet i odtud.
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Den bez aut
Letošní den bez aut připadl na čtvrtek 22. září. Radnice rozhodla uzavřít
na tento den horní část náměstí. Během dne se na ní konaly soutěžní a vzdělávací
pořady pro děti i dospělé. Stál zde informační stan BESIP Teamu se simulátory
jízdy na motorce i jízdy v automobilu se simulací nárazu při dopravní nehodě.
Dětem byly určeny překážkové dráhy a jízdy zručnosti. Zájemci si mohli vyzkoušet
chůzi na chůdách po náměstí. Samozřejmě mohli také získat informace
o dopravních předpisech a bezpečnosti provozu. Horní část náměstí, zbavená
desítek parkujících a projíždějících aut, vypadala opravdu pěkně. Nejeden
z procházejících občanů vyslovil přání, aby to tak zůstalo, nebo aby se parkování
alespoň omezilo. Nespokojení byli ovšem obchodníci. Poukazovali na to, že
nemohou svoje obchody zásobovat, že zákazníci musí nosit svoje nákupy přes
celé náměstí a podobně. Spory o parkování na náměstí se vedou už dobře
pětadvacet let, zatím vždy bez konkrétního výsledku. Zajímavé řešení parkování
na náměstí předložili pořadatelé letošního Dne bez aut, spolek Chodsko žije, který
měl na náměstí svůj informační stan. Ani oni ale nemají šanci, že by se svým
nápadem uspěli. Předpoklady pro jakoukoli změnu zatím nejsou.

Výsledky monitorování počtu návštěvníků Chodských slavností
Firma, u které si město objednalo sčítání návštěvníků slavností,
společnost CE-TRAFFIC a. s. předložila výsledky monitoringu a svých propočtů.
Podle

údajů

jejich

analýzy

přivítaly

Domažlice

v pátek

12.

srpna

10 337 návštěvníků, v sobotu 36 961 a v neděli 17 494 lidí. V těchto číslech jsou
započítání všichni návštěvníci, kteří se v Domažlicích během pouťového víkendu
zdrželi alespoň 2 hodiny v době od 8 do 22 hodin. Vyloučeni byli místní
(10 433 lidí) a pravidelně dojíždějící za prací či službami (zhruba 6 tisíc
pracujících, studenti a školáci).
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Celková denní návštěvnost:

Přednáška Křesťanské akademie
Česká křesťanská akademie uspořádala 19. září od 18 hodin v refektáři
kláštera přednášku P. prof. ThLic. PaeDr. Martina Weise, ThD. na téma Od
renesančního Říma k Lutherovi.
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Říjen

Kasino ve městě nebude
Záměr radnice otevřít ve městě v domě čp. 140 na Náměstí Míru místo
zakázaných heren kasino se neuskuteční. Provozovatelé, kteří měli o otevření
kasina zájem, se bez výjimky nechtěli vzdát hracích automatů. Radnice však
trvala pouze na „živých hrách“ s krupiérem. Jak je vidět, jsou herní automaty pro
provozovatele hazardu opravdu stále nejschůdnějším prostředkem, jak vyzískat
z kapes hráčů „velké peníze“. Rada města nakonec od myšlenky kasina upustila
a hledá pro atraktivní dům nové využití.

Oprava fresek v arciděkanském kostele
Fresky

v kostele

Narození

Panny

Marie

prochází

náročným

restaurováním. Náklady na první část restaurátorských prací činí 2 383 tisíc Kč.
Autorem fresek je František Julius Lux (1702-1764), významný barokní malíř,
jehož malba zdobí také strop refektáře domažlického augustiniánského kláštera.
Fresky v kostele už opravu skutečně naléhavě potřebují. Město Domažlice
přispělo církvi na jejich opravu částkou 220 tisíc Kč. Z Programu záchrany
architektonického dědictví Ministerstva kultury ČR získala zdejší farnost pro rok
2016 příspěvek ve výši 1 500 000 Kč. Restaurátorské práce provádějí akademický
malíř

Pavel

Novák

a

akademický
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malíř

Petr

Prokopec.

Hodně špatný „vtip“
Dramatické chvíle zažívali učitelé a žáci domažlické základní školy
v Komenského ulici ve středu 12. října. Anonym pohrozil, že v budově školy je
bomba. Okamžitě začala evakuace největší školy na Domažlicku. Na místo
dorazili policisté včetně psovoda s „psím specialistou“, který areál školy prohlížel
až do odpoledních hodin. 900 dětí muselo školu opustit. Samozřejmě se ke škole
začali sbíhat vyděšení rodiče, zvláště mladších dětí, učitelé i policisté měli co
dělat, aby nevznikla nezvládnutelná panika. Škola také musela zajistit náhradní
místo pro školní družinu, našlo se v refektáři kláštera, který zpřístupnila základní
umělecká škola. Velký problém byl s vydáváním obědů, většina z 1 800 strávníků
školní jídelny tak zůstala bez oběda. Je jistě pravdou, že starší žáci přivítali bombu
jako vítané zpestření výuky. Mladší děti se však díky neznámému darebákovi dost
vyděsily a mnohé z nich si ponesou na bombu ve škole nehezkou vzpomínku.
Autora poplašného telefonátu policie dopadla ještě tentýž den. Byl jím teprve
patnáctiletý mladík ze Sokolova, motivem jeho činu bylo vydírání jedné ze
zaměstnankyň školy, ze které podvodně lákal peníze. Případ převzali sokolovští
kriminalisté, mladíkovi hrozí trest odnětí svobody až na dva a půl roku.

Problémy s azylovým domem
Azylový dům, který v Kozinově ulici provozuje Diecézní Charita Plzeň, se
stal už několikrát příčinou stížností obyvatel domů v okolí. Nepořádek, hluk
v noci, obtěžování lidí opilými bezdomovci, to vše i další věci ztrpčuje občanům a
obyvatelům azylového domu pokojné soužití. Městská policie se sice snaží udržet
zde jakýs takýs pořádek, nemůže ale hlídat u domu 24 hodin denně. Proto se na
domažlické radnici sešlo jednání vedení města a zástupců policie a městských
strážníků se zástupci Diecézní Charity Plzeň. Provozovatelé slíbili nápravu,
především hlídání konzumace alkoholu, kde jsou největší problémy. Jak se ale
vypořádají se skutečností, že jich klienti se mohou opít kdekoli ve městě, a do
domu se vrátit už alkoholem zmoženi, je tak trochu otázka.
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Pozvánka do muzea

Nové jesle
V Husově ulici číslo 41 začaly sloužit rodičům a dětem nové jesle. Zřizuje
je nezisková skupina FAMILY AND JOB. Jesle přijímají děti od 1 roku do 4 let.
Provoz zajišťují od 6 do 17 hodin denně, včetně prázdnin a svátků a také
víkendového a nočního hlídání. Podle stávající platné legislativy se jedná o tak
zvanou Dětskou skupinu.
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Zemřel Jiří Anton
Ve věku 77 let v úterý 18. října nečekaně zemřel pan Jiří Anton, hudebník,
který hudbě a výuce houslové hry na Základní umělecké škole Jindřicha Jindřicha
Domažlice věnoval celý svůj profesní život. Do domažlické, jak se tehdy říkalo
Lidušky (Lidová škola umění), nastoupil v roce 1967. Svoji pedagogickou dráhu
ukončil v roce 2014. Za tu dobu naučil ve své houslové třídě ovládat housličky
stovky žáků, počátkům houslové hry se u něj učilo i několik dnes profesionálních
houslistů. Víc než 40 let také vedl houslový soubor školy. Na hodiny v něm
strávené a zejména na páně Antonův svérázný humor, kterým je zpestřoval,
vzpomíná stále několik generací členů souboru. Dlouhá léta také uváděl školní
interní koncerty. Velkou láskou pana Jiřího Antona, ovšem až druhou, po hudbě,
byla jeho zahrádka. Často na ní pro sousedy i známé kolemjdoucí
neopakovatelným způsobem vtipnými postřehy komentoval dění ve světě i ve
městě.
Jiří Anton byl výraznou postavou domažlického kulturního života, kterému
bude jistě chybět.

Nový územní plán města
Říjnové zasedání zastupitelstva města schválilo vydání nového územního
plánu (ÚP), který se zpracovával šest let. Během této doby došlo k některým
zásadním změnám, například k přesunutí plánovaného obchvatu města z jižní
strany na původně vybranou stranu severní. K poslední verzi ÚP obdrželo
zastupitelstvo celkem 134 námitek a připomínek. Největší diskuse se i na
zasedání zastupitelstva vedla k lokalitě V Potocích, kde v první polovině
devadesátých let došlo k přestavbě některých zahradních domků na klasické
rodinné, aniž byla zvážena nedostatečná infrastruktura (široké komunikace,
kanalizace, potřebné sítě). Problém je ovšem ještě staršího data a sahá až do
poloviny osmdesátých let, kdy skupina majitelů zahrádek mezi Zubřinou a
železniční tratí chtěla za každou cenu prosadit, aby tamní zahrádky byly
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kvalifikovány nikoli jako zahrádky, ale jako stavební parcely. Nesmyslnost tohoto
návrhu byla při tom na první pohled zřejmá. Těžko může být uznán za stavební
parcelu pozemek, který je ze všech stran obklopen jinými podobnými pozemky,
bez jakéhokoli přístupu kromě úzké stezky mezi jednotlivými bloky zahrad. Právě
to však prý inspirovalo některé stavebníky z počátku devadesátých let k jejich
„divoké“ výstavbě. Domky bez infrastruktury nemohou být ani podle stávajících
předpisů uznány za legální stavby. Navíc stavět v těchto místech chtějí další
zahrádkáři. Aby však mohla být infrastruktura vybudována, museli by se majitelé
postavených domků dohodnout s vlastníky tamních pozemků, zda umožní
případný odkup části parcel pro výstavbu potřebného zázemí. Při velikosti parcel
je to ale myšlenka málo schůdná, protože kus už tak malé zahrádky nikdo
rozumný neprodá a neznehodnotí si tak zbytek.

Průvodce arboretem
Arboretista Tomáš Radovan Riedel ve spolupráci se spolkem pro kulturu
a rozvoj Chodsko žije a za finanční pomoci Města Domažlic vydal k letošnímu
výročí založení obchodní akademie, tenkrát v roce 1926 hájenské školy, a jejího
arboreta zajímavý tisk – průvodce arboretem. Skládanka formátu A3 seznamuje
čtenáře s historií arboreta. Na plánku jeho území je vyznačeno všech 298 stromů,
které zde rostou. Skládanku doplňuje vložený seznam dřevin s jejich latinskými i
českými názvy. Veřejnosti se tak dostávají cenné informace o zajímavém
přírodním prvku Domažlic. Snad už tedy nedojde k situaci, kdy jistý zdejší občan,
a není to ani tak dávno, chtěl od školy odkoupit část arboreta pro výstavbu.

Přednáška křesťanské akademie
O člověku očima přírodních věd a křesťanské teologie přednášela ve
farním sále Farního úřadu v Domažlicích 17. října v 18 hodin Mgr. Jana Vacíková.
Přednášku pořádala Česká křesťanská akademie.
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Listopad
Turisté zamykali Českou studánku
V sobotu 5. listopadu dopoledne se za pěkného podzimního počasí sešli
u České studánky čeští i bavorští turisté, aby ji symbolicky
se

uzamkli před blížící
zimou.

zamykali
turistických

Studánku
předsedové
spolků

z Domažlic a Furth im Wald
Petr Matějka a Walter
Spiess.

Zazpívali jim

k tomu

členové

klenečského

pěveckého

souboru Haltravan. Novinkou byl prodej vánočních perníků, které napekla paní
Marie Navrátilová z Domažlic. Výtěžek prodeje byl určen na opravy Kurzovy věže
na Čerchově. Přítomní turisté si mohli koupit i tradiční turistické suvenýry –
magnetku s obrázkem Čerchova, turistickou známku nebo dvě nové turistické
vizitky.

Návštěva u partnerů
Třídenní program připravilo rakouské město Furth bei Göttweig pro
delegace svých partnerských měst Furth im Wald, Domažlice a Ludres. Podnětem
k setkání bylo čtvrtstoletí od navázání partnerství mezi rakouským a bavorským
Furthem. Rakušané darovali všem delegacím partnerských měst stromek –
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meruňku, kterými je jejich město proslulé. 24. listopadu ji Domažličtí vysadili ve
školní zahradě Základní školy Msgre B. Staška. Snad se jí u nás bude líbit.

Setkání u památníku 3. odboje
Ve čtvrtek 17. listopadu se u památníku 3. odboje v zahradě Chodského
hradu sešlo vzpomínkové shromáždění. Po prvé je letos organizovalo město.
Místní organizace svazu PTP, která spolu s Konfederací politických vězňů vznik
této tradice iniciovala a byla po léta i organizátorem shromáždění, totiž pro
vysoký věk členů ukončila v loňském roce činnost. Setkání byl přítomen i poslanec
Parlementu ČR Vladislav Vilímec, město zastupovali místostarostové JUDr.
Zdeněk Novák a Bc. Stanislav Antoš.

V Domažlicích se vařil pervitin
Trestní stíhání 39letého Domažličana zahájila Policie ČR. Muž vyráběl od
května loňského roku do poloviny letošního září, kdy jej kriminalisté zadrželi tak
říkajíc při činu, pervitin. Jako základní surovina mu posloužily léky obsahující
pseudoefedrin, které jsou ve volném prodeji. V domažlických lékárnách zakoupil
45 balení těchto léků a z nich vyrobil nejméně 13 gramů pervitinu, zčásti pro
vlastní potřebu, zčásti pro distribuci. Muž je stíhán na svobodě, hrozí mu ale rok
až pět let vězení.

Diashow M. Loewa
Svoji nejnovější diashow, tentokrát nazvanou Americký severozápad,
představil v úterý 1. listopadu v kině Čakan domažlické veřejnosti cestovatel a
fotograf Martin Loew. Návštěvníci se při ní seznámili se státem Washington.
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Výročí učňovského školství
Letos uplynulo už 80 let od otevření budovy Odborné školy živnostenské
v domažlické Thomayerově ulici (dnes součást areálu gymnázia). Výročí
připomněly třídenní oslavy, které v tomto měsíci organizovalo Střední odborné
učiliště Domažlice jako pokračovatel technického vzdělávání ve městě.

Vánoční charitativní jarmark
V pondělí 21. listopadu se ve velkém sále městského kulturního střediska
uskutečnil třetí Domažlický vánoční charitativní jarmark pro Ucho, z. s. UCHO, z.
s. (Univerzální chodská organizace) působí převážně v Tlumačově. Jeho cílem je
podpora aktivního života v obci, podpora osob s hendikepem, posílení pocitu
sounáležitosti k místu, kde žijeme. Jedním z jeho cílů je také podpora
volnočasových aktivit dětí, dospělých a seniorů. Na vánočním jarmarku, na kterém
prodávali věci, které pro prodej darovali občané, utržili letos pořadatelé 105 850 Kč.

Vybrané peníze budou použity pro potřeby dětí s mentálním a kombinovaným
postižením, které navštěvují sociálně aktivizační služby Centra Ouško.

Začala přestavba bývalých jeslí
V tomto měsíci začala přestavba bývalých jeslí v Benešově ulici na Domov
se zvláštním režimem s kapacitou 24 míst pro pacienty, trpící lehčí formou
Alzheimerovy choroby nebo těžké demence. Výstavba zařízení, které ve městě
dosud citelně chybí, bude stát 25,6 milionu korun bez DPH. Větší část nákladů
pokryje dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí. Práci v Domově by měly
najít více než dvě desítky zaměstnanců.

Do školky přijel Martin
Vskutku neobvyklou návštěvu zažily v pátek 11. listopadu děti z mateřské
školy v ulici Msgre B. Staška. Přijel je totiž navštívit Martin z lidových pranostik.
Dorazil samozřejmě na koni, byť ne bílém, jak říká pranostika, zato ve všech třech
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svých podobách jako římský voják, poustevník a světec. Děti se na návštěvu,
především na koně, připravovaly celý týden. Koníky si přinesly z domova a ve
školce o ně pečovaly – krmily je, česaly, vyváděly na procházku, stavěly pro ně
ohrady, společně hledaly koníky schované po třídě, vyráběly papírové koníky,
závodily ve dvojicích jako jezdci a koně, prohlížely si knižní ilustrace a zpívaly

písně s tématem koně. Těm skutečným, živým, pak nachystaly mrkev a suchý
chléb. I když počasí „martinské jízdě“ příliš nepřálo, zážitky dětí ze setkání
s Martinem a především s koňmi to nijak nezmenšilo.

(foto Domažlický deník)

Rozsvícení vánočního stromu
V pondělí 21. listopadu vztyčili pracovníci Domažlických technických
služeb na náměstí u kašny vánoční strom – smrk pichlavý, který městu daroval
soukromý dárce z Klenčí pod Čerchovem. Na náměstí dovezli smrk zaměstnanci
městských lesů. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu a celého vánočního
osvětlení města se uskutečnilo v sobotu 26. listopadu od 16 hodin.
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Beseda s Karlem Hvížďalou
Městská knihovna a ZUŠ Jindřicha Jindřicha uspořádaly v úterý 19.
listopadu od 17 hodin v refektáři kláštera besedu se známým novinářem Karlem
Hvížďalou.

Čerchovan uvedl oratorium Stvoření Josepha Haydna
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Arciděkanským kostelem Narození Panny Marie v Domažlicích znělo 20.
listopadu dílo Josepha Haydna Stvoření, na jehož nastudování se podílela více než
sedmdesátka hudebníků. Pěvecký sbor Čerchovan a sólisty doprovodil orchestr
Ensemble 18+, dirigovala Lenka Navrátilová.

Oratorium umělci zpívali v německém jazyce a přítomní mohli text
sledovat v obsáhlém dvanáctistránkovém tištěném programu, který obsahoval
překlad do češtiny. Publikum všechny umělce odměnilo několikaminutovým
upřímným potleskem vestoje. Finančně náročnou akci podpořily Město
Domažlice, Plzeňský kraj a Místní akční skupina Český les.
Koncertu předcházela přednáška Zdeňka Vyšohlída a Marka Vorlíčka,
která se uskutečnila v úterý 15. listopadu 2016 v refektáři kláštera. PhDr. Z.
Vyšohlíd mimo jiné uvedl, že v dnešní době může Haydnovo dílo oslovit
posluchače výraznou melodickou hudbou, souhrou orchestru a zpěváků,
výkonem sólistů, ale také myšlenkou a posláním díla. MgA. M. Vorlíček upozornil
na snahu pravidelně v Domažlicích uvést některé z vrcholných českých nebo i
světových vokálně-instrumentálních děl. Tato snaha je realizována díky
významné finanční podpoře Města Domažlice.
kronice poskytl Čerchovan)
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(Text

Australské turné Domažlické dudácké muziky
V úterý 22. listopadu se z měsíčního turné po Austrálii vrátila Domažlická
dudácká muzika. Domažličtí muzikanti odletěli do Austrálie v neděli 23. října

na pozvání Vyslanectví České republiky v Canbeře u příležitosti státního svátku
ČR (28. říjen). Během čtyř týdnů vystupovali v Canbeře, Sydney, Brisbanu,
Adelaide, Melbournu. Australské turné zakončili v Tasmánii, odkud je také jejich
fotografie. Celkem uskutečnili třináct koncertů. Za svého pobytu u protinožců se
domažličtí dudáci setkávali i s krajany, kteří do Austrálie přesídlili z různých koutů
naší republiky. Výdaje spojené s cestou byly značné, ambasáda proto oslovila i
sponzory. Turné finančně podpořily také Plzeňský kraj a Město Domažlice.
(foto převzato z Domažlického deníku)
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Prosinec
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Úspěch nemocnice
V celostátním hodnotícím projektu Nemocnice roku získala domažlická
nemocnice v kategorii bezpečnost a spokojenost ambulantních pacientů malých
a středních nemocnic titul Nemocnice ČR 2016. Soutěže, jejíž první ročník proběhl
v roce 2006, se účastní nemocnice z celé republiky, letos jich bylo 156 z celkem
180 existujících nemocnic. Sledují se zvlášť velká, státem řízená zdravotnická
zařízení včetně fakultních nemocnic a zvlášť ostatní nemocnice. Hodnotí se
v kategoriích ambulantní péče, hospitalizační péče, v oblasti spokojenosti
zaměstnanců a v oblasti finančního zdraví. V každé kategorii se vyhlašují první tři
místa.

Ten alkohol
V noci ze soboty na neděli 4. – 5. prosince obdržela městská policie
zprávu, že v Hradské ulici leží na chodníku jakýsi člověk. Policisté na místě zjistili,
že na onom chodníku usnul ve stavu značného alkoholického opojení, získaného
po poněkud divoké noci, dvaačtyřicetiletý muž. Protože té noci byl mráz -5 °C,
nebýt všímavých občanů byl by asi s takovým noclehem dopadl špatně. Městští
strážníci za mrazů monitorují několikrát denně i místa pobytů bezdomovců,
zejména v noci, kdy je riziko podchlazení nebo dokonce umrznutí nejvyšší.

Nadílka pro opuštěné psy
Vánoční nadílku pro opuštěné pejsky uchystali v městském útulku na
Valše na neděli 11. prosince. Návštěvníci Záchytné stanice psů mohli chlupáčům
pod nazdobený stromek přinést dárky, projít se s pejsky po okolí, pomazlit se
s nimi. Pod stromečkem se sešla notná kupa granulí, konzerv, pamlsků a psích
potřeb všeho druhu. Dobří lidé nezapomněli na ty, které jiní, méně dobří, opustili.
Nejlepším dárkem pro každého takového opuštěného psa je ale samozřejmě nový
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domov s vlastním pelíškem, plnou miskou a starostlivými pány. I ten se časem pro
každého psa z domažlického útulku najde.

Mikuláš na Sokolišti
Tentokrát si Mikuláš vybral novou trasu a nepřijel na náměstí, ale na
Sokoliště. A ještě k tomu si nějak pospíšil, takže přijel už v neděli 4. prosince.
Doprovázely ho andělé a čerti, někteří pořádně strašidelní. Ještě před jejich
příjezdem mohly stovky návštěvníků Sokoliště shlédnout ohnivou show skupiny
Fireflies a vyslechnout vystoupení pěveckého dua bratří Hradeckých. I když si
Mikuláš přispíšil a přijel o den dřív, vládla na Sokolišti dobrá nálada a všeobecná
spokojenost. Někteří občané se ovšem dotazovali proč 4. prosinec a proč
Sokoliště. Pořadatelé jim vysvětlovali, že na tradiční mikulášský den, 5. prosince
nebyli k dispozici vhodní koně. Ne každý kůň je totiž schopen bezpečně zvládnout
stovky lidí kolem sebe. A na neděli 4. prosince navíc městská rada odmítla uzavřít
horní část náměstí, což je, díky stovkám účastníků, nutné.

Čipování psů
Domažlickým majitelům psů přibyde patrně už od počátku příštího roku
nová povinnost. Na základě rozhodnutí městské rady zpracovávají úředníci
městského úřadu vyhlášku o povinném čipování psů. Čipování pomáhá zejména
při identifikaci psa. Každý čip je zanesen v Národním registru zvířat. Ztratí-li se
čipovaný pes, je možné pomocí čipu lehce dohledat majitele. Při výjezdech do
zahraničí platí povinnost označení psa čipem od roku 2004. Některé chovné
stanice u nás už prodávají pouze čipovaná štěňata. Čipování stojí 600 Kč, město
zvažuje výši finančního příspěvku pro majitele.

Vlk v městských lesích
V městských lesích u České Kubice se objevil vlk. Alespoň to tvrdí jeden
občan Domažlic, který ho prý viděl na vlastní oči, když byl v lese na houbách. Vlk,
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který naháněl jelena, prý kolem něj dvakrát proběhl. Protože na německé straně
hraničních lesů se vlci občas vyskytují, je možné, že některý z nich „přešel čáru“ a
zatoulal se k nám. Že by se ale vlci u nás usadili je, podle lesáků, dost
nepravděpodobné.

Prodej kaprů
Každou prosincovou středu prodávali zaměstnanci Domažlických
městských lesů kapry před domažlickou radnicí, každý pátek pak v rybárně
v Hanově parku. Těsně před Vánoci probíhal prodej před radnicí a v rybárně od
středy 21. do pátku 23. prosince. Cena kapra zůstala stejná jako v loňském roce
– 85 korun za kilogram.

Den památky zesnulých dětí
V neděli 11. prosince se konal Světový Den památky zesnulých dětí. Lidé
po celém světě zapalují svíčky, a společně si tak připomínají památku zesnulých
dětí. V České republice si tento den připomínáme díky organizaci Dlouhá cesta již
od roku 2010. Také v Domažlicích měli tuto neděli lidé možnost zúčastnit se akce
Zapalme svíčku. Přes nepříznivé počasí se ve 14.45 hodin sešlo u rybníku U Třech
vrb několik desítek lidí. Společně vystoupali na Baldov, kde u tamní kapličky
zapálili na 50 svíček. Balóny přání nebylo ale letos, kvůli silnému větru, možné
pouštět.

Dárek, který potěšil
Klienti městského domova pro seniory dostali k Vánocům mazlící
polštářky v podobě koček. Seniorům je věnovala Šárka Mrázová z Postřekova,
která je také vlastnoručně ušila. Klientům domova tak přinesla hodně radosti a
závan lidského tepla, který potěší a zahřeje stejně, jako kočičí mazlíci.
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Česko zpívá koledy
776 lidí se sešlo letos 14. prosince v podvečer na domažlickém náměstí
v rámci akce Českého rozhlasu Plzeň nazvané Česko zpívá koledy. Už v 17 hodin
začal na pódiu na náměstí u vánočního stromu program Retro Vánoce. Vystoupili
v něm

Hynek

Hradeckých,

a

pěvecké

Patrik
sbory

domažlických základních škol a
sólisté privátní školy populárního
zpěvu Lídy Nopové. Těsně před
18 hodinou odtroubil ponocný
Roman

Holub

připojení

k plzeňskému rozhlasu a zahájení zpěvu. Zpívaly se už tradičně koledy Nesem
vám noviny a Narodil se Kristus Pán a jako bonus Půjdem spolu do Betléma,
Veselé vánoční hody, Pásli ovce Valaši a ještě Vánoce, Vánoce přicházejí.
Organizátory domažlické části akce Zpívání koled s ČRO Plzeň, u nás 9. ročníku,
byly Dům dětí a mládeže Domino, Město Domažlice a městské kulturní středisko.

Koncert skupiny Exusia
Českobratrská církev evangelická a Křesťanský sbor Domažlice
uspořádaly v sobotu 10. prosince od 17. hodiny ve sborovém domě evangelické
církve vánoční charitativní koncert skupiny Exusia. Výtěžek koncertu byl určen
Sociálně terapeutickým dílnám svatého Josefa v Domažlicích.

Policejní hlídky
V souvislosti s útokem na vánočním trhu v Berlíně byl posílen výkon
služby policistů i u nás. Také v Domažlicích v pondělí 19. prosince hlídkovali
policisté se samopaly u trhů na domažlickém náměstí a u obchodního domu
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Kaufland, kde je velká koncentrace lidí. Namátkově hlídky pokračovaly i v dalších
dnech. Asi si na něco podobného budeme muset začít zvykat.

Začaly vánoční trhy
V sobotu 17. prosince začaly na domažlickém náměstí vánoční trhy.
V nabídce prodejců byly vánoční dekorace, rukodělné výrobky, produkty klientů
chráněné dílny i rozmanité občerstvení.
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Betlémské světlo

Vánoční cirkus
Od úterý 27. do pátku 30. prosince hostoval v našem městě na Sokolišti
cirkus Jung. Pro zdejší diváky připravil představení nazvané 2. domažlický vánoční
cirkus.
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Počasí
175

Rok 2016 byl rokem přestupným. Začal pátkem a skončil sobotou.
OSN vyhlásila rok 2016 mezinárodním rokem luštěnin.

Počasí ani letos „nezklamalo“. Svět opět potrápily hurikány, vichřice,
zemětřesení. Jedno z největších letošních zemětřesení postihlo na sklonku roku,
13. listopadu, Nový Zéland. Otřesy půdy tam dosáhly síly 7,8 Richterovy stupnice.
Kdo naříká nad tím, jak je počasí v této době nevyzpytatelné a lidem vůbec
nepříznivé se ovšem mýlí v předpokladu, že v jiných časech bylo jinak a lépe. Jen
nebyly televize, internet, videokamery a podobné vymoženosti, takže o většině
výkyvů počasí jinde než v nejbližším okolí, v lepším případě v blízkých zemích, se
lidé většinou nedozvěděli.
České republice rok 2016 nepřinesl žádné významné povodně, sucha
nebo extrémně vysoké teploty, které by trvaly po delší období. Počasí bylo ale
hodně proměnlivé, zažili jsme řadu značných teplotních skoků, teplota vzduchu
často připomínala houpačku, jeden den nahoře, vzápětí dole. Celkově tak byl rok
2016 co do proměnlivosti počasí pro hodně lidí zátěžový.
V naší republice byla průměrná roční teplota: 10,55 °C, což rok 2016 řadí
mezi roky teplotně průměrné. Celosvětově tomu ale bylo jinak, meteorologové
potvrdili, že ve světě byl rok 2016 nejteplejším v historii měření.

LEDEN
Už lednové počasí dokázalo, že označení „počasí jako na houpačce“ má
svoje oprávnění. První den roku nás přivítal 0 °C a deštěm se sněžením. Nejvyšší
denní teploty se pak po většinu ledna pohybovaly od 0 °C počátkem měsíce až
do +9 °C v sobotu 30. ledna. V noci bylo nejchladněji po polovině měsíce, kdy
noční teploty klesly pod bod mrazu. Předposlední celistvý lednový týden (17. 1.
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– 22. 1.) byl celkově chladnější, meteorologové toto období označili za vrchol
celé zimní sezóny 2015/2016. Celý leden byl pošmourný, pokud padal sníh, pak
spolu s deštěm, takže o nějakých zimních radovánkách nemohla být řeč. Ladova
zima, se spoustou sněhu a saněmi s rolničkami je už opravdu jen hezkou
pohádkou.

ÚNOR
Únorové denní teploty prakticky vůbec neklesly pod bod mrazu.
V pondělí 1. února bylo přes den až +12 °C, pršelo. Prakticky po celý únor se pak
denní teploty pohybovaly v rozmezí +2 až +5 °C, nejtepleji bylo v pondělí 22.
února, kdy se denní teploty vyšplhaly až na +13 °C. Noční teploty se držely téměř
stabilně kolem nuly. Letos byl přestupný rok, takže únor měl 29 dní. Celkově byl
únor teplý a vlhký, připomínal spíše předjaří než zimní měsíc. Déšť a vyšší teploty
patří sice podle meteorologů k časnému jaru, ale v únoru je na ně přece jen
trochu brzy. Na domažlických zahrádkách se někde objevily sněženky a fialky, na
Zubřinu přiletěly první divoké kachny.

BŘEZEN
Jako by nám sníh chtěl vynahradit svoji nepřítomnost v lednu a v únoru.
Ve středu 2. března ráno se Domažlice probudily do bílého a sníh padal až do
odpoledne. V následujících dnech ale odtál, v pátek 4. března už po něm nebylo
ani stopy. V dalších dnech se denní teploty pohybovaly kolem 6 °C. V úterý 8.
března bylo zataženo, ráno ještě 6 °C, v poledne se ochladilo, odpoledne napadl
sníh, ale opět hned odtával. Ve druhé půli března se denní teploty pohybovaly
od +5 °C a stále mírně rostly až do pěkných 15 °C ve čtvrtek 31. března. Sníh
s deštěm padal ještě několikrát, ale vždy šlo jen o mírné srážky. Od poloviny
března se začala rychleji probouzet i příroda, začaly rozkvétat některé ozdobné
keře, nalité pupeny měly třešně. Zahrádkáři naříkají, že díky nedostatku sněhu
se brzy projeví nedostatek vody. Podobné obavy mají i vodohospodáři. V neděli
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20. března v půl šesté ráno středoevropského standardního času začalo
astronomické jaro 2016. Loni tomu tak bylo o něco později, a to konkrétně
v pátek 20. března ve 23 hodin a 45 minut. Březen byl na území ČR teplotně
normální, průměrná měsíční teplota 3,3 °C byla o 0,8 °C vyšší než normál 19611990. Tepleji bylo na Moravě než v Čechách, průměrná měsíční teplota vzduchu
na území Moravy a Slezska byla 3,7 °C, na území Čech 3,2 °C. Srážkově byl březen
také normální, průměrný srážkový úhrn 30 mm představuje 75 % normálu 19611990. Nejvíce v průměru napršelo na východě Čech.

DUBEN
Měsíc duben nám přinesl hned zpočátku jakousi předzvěst léta, když
teploměry ve městě naměřily na duben poměrně vysoké teploty - v neděli 3.
dubna 19, v pondělí 4. dubna 20 a v úterý 5. dubna dokonce 23 °C. V dalších
dnech byly denní teploty o něco nižší, mezi 9 až 13 °C. Ovšem nesmíme
zapomenout na houpačku, Ve středu 13. dubna odpoledne bylo ve městě až
22 °C, když den před tím bylo pouze 13 °C. V posledním dubnovém týdnu se
ochladilo, v sobotu 23. dubna jsme ve městě zaznamenali 13 °C a slabý déšť,
v pondělí 25 dubna přes den jen 8 °C a v noci dokonce slabý mráz -2 °C. Pravým
aprílovým dnem byla středa 27. dubna. Přes den padal sníh s deštěm, pak chvíli
svítilo slunce, pak zase sníh s deštěm, a tak se to střídalo celý den. 28. dubna bylo
polojasno, ale vál silný studený vítr. Denní teplota 9 °C. V posledních dvou
dubnových dnech se oteplilo, 30. dubna bylo 19 °C a jasno. I noční teploty se
pohybovaly vesměs nad 5, spíše kolem 10 °C, 5. dubna ráno jsme naměřili
dokonce +19 °C. To bylo u nás. Ve vyšších polohách, na horách koncem dubna
padal sníh a mrzlo, na Šumavě podle tamních meteostanic naměřily v posledním
dubnovém týdnu při zemi až -9,3 °C. I u nás panovaly obavy z mrazů, naštěstí se
nevyplnily, jen v pátek 29. dubna klesla ranní teplota na – 1 °C. K obavám to
stačilo.
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KVĚTEN
V květnu převažovaly dny, kdy bylo skoro jasno nebo polojasno až
oblačno, zcela jasný slunečný den nebyl ani jeden. První květnové dny se denní
teploty pohybovaly mezi 16 a 17 °C s výjimkou středy 4. května, kdy bylo jen
13 °C a celý den drobně pršelo. Od 7. do 11. května se průměrné denní teploty
udržovaly mezi 20 až 22 °C. Od čtvrtka ve druhém květnovém týdnu bylo o něco
chladněji s častým deštěm, praví železní muži se ale tentokráte nekonali.
V dalších dnech se zase o něco oteplilo. Nejteplejším květnovým dnem v našem
městě byla neděle 22. května, kdy jsme přes den naměřili 27 °C. Celkově
odpovídalo květnové počasí dlouhodobému normálu pro tento měsíc.

ČERVEN
Už pravý letní měsíc. Průměrné denní teploty s výjimkou tří dní neklesly
pod 20 °C. Poměrně dost pršelo nebo alespoň mžilo. Ve středu 8. června
odpoledne se nad městem přehnala několikrát bouřka. Ve čtvrtek 16. června
večer v 19 hodin postihl město přívalový déšť. Hustý déšť trval celou noc i příští
den. Zubřina téměř vyplnila koryto, hrozila povodeň, nás naštěstí minula, jinde
dopadli hůř. Za 24 hodin napršelo v našem městě 29 mm srážek. To je na letošní
poměrně suchou první polovinu roku opravdu dost. Podle odborníků ovšem při
letošní absenci sněhu ani „vlhký červen“ příliš nepomůže doplnit zásoby
spodních vod, kterých valem ubývá. V červnu jsme zažili i čtyři tropické dny: 20.
června (32 °C), 23. června (32 °C), 24. června (33 °C) a 25. června (30 °C). 25.
června večer se přes město přehnala několikrát bouřka.

ČERVENEC
Tentokrát to byl letní měsíc, jaký býval před léty. Žádná horka, příjemné
teplo. Vysloveně jasných dní nebylo mnoho, spíše bylo polojasno až oblačno.
Teploty se pohybovaly prakticky po většinu měsíce mezi 20 až 29 °C. Uprostřed
měsíce jsme zažili známou „houpačku“. V pondělí 11. července byl první a
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poslední červencový tropický den s průměrnou teplotou 32 °C. V noci z pondělí
na úterý, ve dvě hodiny po půlnoci, řádila nad městem silná bouřka, která se pak
vracela po celý zbytek noci. Důsledkem bylo ochlazení, 12. července jsme
naměřili průměrnou denní teplotu 18 °C., ve středu 13. července začalo pršet a
pršelo pak po další tři dny, kdy průměrná denní teplota klesla pod 20 °C. Vlahý a
celkem teplý červenec přinesl mimořádné potěšení houbařům. Začaly růst
houby, ne sem tam jedna, ale nastaly doslova houbařské žně. V některých
místech, například na sousedním Tachovsku, se prý daly houby doslova kosit
kosou. Houbaři si mohli vybírat, rostly všechny druhy od „praváků“ (pravý
smrkový hřib) až po lišky. Hřiby rostly dokonce hned za hranicemi města, při
cyklostezce do Havlovic. Ve Dmoutě sbírali houbaři i lišky, které odtud
v předchozích létech téměř vymizely. Samozřejmě, nebývalé množství hub
vyvolalo do života i různé pranostiky našich předků. Nejvíce se citovala ta, podle
které neobvyklé množství hub zvěstuje válku. Leč houby rostly a rostly až do
listopadu, žádná válka nepřišla, a tak je vše v pořádku.

SRPEN
Také srpen byl, až na čtyři dny v závěru měsíce, průměrně teplý. Přinesl
teploty mezi 20 – 28 °C. Proti červenci ubylo dešťových srážek i bouřek, takže
srpen lze označit za suchý měsíc. Nejstudenějším dnem měsíce byl čtvrtek 11.
srpna. V pražském Klementinu byla ve čtvrtek ráno naměřena nejnižší teplota
pro 11. srpen od roku 1869. Na nejstarší meteorologické stanici v Česku, která
sleduje počasí od konce 18. století, klesla na deset stupňů Celsia. Někde dokonce
mrzlo, na šumavské Kvildě spadla rtuť na zhruba minus tři stupně, oznámil Český
hydrometeorologický ústav. V našem městě jsme ráno v 6 hodin naměřili ještě
nižší hodnotu než v Praze, pouhých 6 °C, přes den pak 17 °C. Za vrchol letošního
léta lze označit dny 25. až 28. srpna, kdy byla poprvé v letošních měsících po celý
den obloha jako vymetená, bez jediného mráčku. V neděli 28. srpna jsme ve
městě zaznamenali nejvyšší denní teplotu letošních prázdnin – 32 °C. Ovšem
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teplotní rekordy začaly padat už o den dříve, v sobotu 27. srpna. U nás jsme
zaznamenali 31 °C, teplotní rekordy hlásily meteostanice například z Chebu,
Mariánských Lázní a z dalších míst.

ZÁŘÍ
První polovina září byla na toto roční období mimořádně teplá a suchá.
Průměrné denní teploty byly 27 a 28 °C, po několik dní převažovalo stabilně jasno
až skoro jasno s teplotami 28 °C. Slunečné počasí bez dešťů, které vládlo od
konce srpna do poloviny září, přálo dozrávání ovoce. Díky mariánskému létu, jak
se teplému a suchému počasí na začátku září říká, byly švestky, jablka a vinná
réva sladší než v předchozích letech. 16. září začalo pršet, déšť, který pokračoval
i v dalších dnech, přinesl po polovině měsíce ochlazení na 16 až 18 °C, mírně se
oteplilo až po 24. září. Poslední letní měsíc mělo počasí opět charakter houpačky.
Zatímco první polovina září přinesla rekordní teploty, během následujících dní se
ochladilo až o deset stupňů. Ke konci září se teploty opět dostaly vysoko nad
průměr.
Letošní léto působilo oproti loňským extrémním vedrům jako studené a
deštivé, podle expertů bylo ale ve skutečnosti takové, jaké by v Česku správně
mělo být. Jenže ačkoli bylo o trochu deštivější než obvykle, srážky nepomohou
podzemním vodám, jejichž hladiny jsou po několika suchých letech velmi nízké.
"Pomohlo by, kdyby i další léta byla taková jako letošní. Podle výhledů se ale
budou suchá léta do Česka vracet," tvrdí meteorologové.

ŘÍJEN
Říjen byl, zejména ve své první polovině, mimořádně zataženým a
deštivým měsícem. Od 2. do 6. října prakticky neustále pršelo. Například 4. října
napršelo v našem městě 7,8 mm srážek, 6. října 8,7 mm srážek. Časté byly ranní
mlhy. Zejména v nižších polohách města trápila občany i inverze. Slunce svítilo
opravdu jen málo. Dost často se kvůli zatažené obloze muselo svítit i přes den.
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Denní teploty se pohybovaly v rozmezí 7 – 10 °C, ranní už začaly občas klesat
k nule, v neděli 9. října nám teploměry ukázaly první mrazivé ráno, -1 °C. Celkově
se dá letošní říjen hodnotit jako dost nepříjemný měsíc. Jen houby si z mlh a
deště nic nedělaly, rostly stále jako o závod, houbaři jich stále nosili z lesa plné
košíky, i když ty říjnové už byly poněkud zvlhlé.
Podle meteorologů byl říjen jediný měsíc v roce, který se držel teplotního
normálu.

LISTOPAD
Listopad už vykročil k zimě. Denní teploty se pohybovaly mezi 1 až 10 °C,
nejvyšší průměrnou denní teplotu jsme zaznamenali 21. listopadu (+13 °C).
Noční teploty klesaly až k -1 °C. Nejchladnější noc jsme ve městě zaznamenali
v pondělí 28. listopadu, kdy bylo ráno -5 °C. V neděli 11. listopadu vál ve věstě
poměrně silný vítr. Až na pár převrácených popelnic větší škody nenadělal.
V týdnu od 21. do 27. listopadu byla celý týden mlha. 22. až 26. listopadu bylo ve
dne tak zataženo a mlhavo, že se muselo po celé tyto dny svítit, nevyjasnilo se
ani přes poledne.
V noci ze 14. na 15. listopad se na oboze ukázal superúplněk, největší
úplněk od roku 1948. Měsíc se k zemi přiblížil nejblíže na své dráze na vzdálenost
356 509 kilometrů. Poznali jsme to tak, že noc byla jasnější než obvykle při jiných
úplňcích. Měsíc totiž odráží sluneční světlo, a je-li větší měsíc, je i odraz větší.
V listopadu také ke smutku všech houbařů přestaly růst houby. I tak byla
letošní houbařská sezóna neobyčejně dlouhá a bohatá. Milovníci hub si jich
nasušili i kila, nemluvě o zavařených sklenicích s naloženou houbovou
pochoutkou.
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PROSINEC
Prosinec byl teplotně nadprůměrný. Dlouhodobá průměrná teplota v ČR
v období od 5. prosince do 1. ledna je -0,5 stupně Celsia. Nejchladnější byl rok
1969, kdy se průměrná teplota dostala na -6,1 stupně Celsia. Naopak letos to
byly plus čtyři stupně, což byl v tomto období teplotní rekord. Nejteplejším dnem
měsíce byla u nás sobota 10. prosince, kdy teploměry ve městě vyšplhaly až na
11 °C. Na prosinec teplota opravdu vysoká. Noční teplota byla +4 °C. Následující
den vál poměrně silný vítr, který denní teplotu srazil na +6 °C, noční zůstala stejná
+4 °C. Celkově se po celý měsíc denní teploty pohybovaly od nuly do 6 °C.
Nejmrazivější noci jsme zažili hned počátkem prosince, ve dnech 3. až 7.
prosince, kdy se noční teploty pohybovaly v rozmezí -4 až -5 °C. Chladná noc byla
ještě ve čtvrtek 22. prosince, kdy nám teploměry ukázaly – 5 °C. Ovšem na Štědrý
den se oteplilo, přes den bylo +6 °C a místo sněhu pršelo, v noci byly +2 °C.
Srážkově byl prosinec velmi chudý. Napršelo jen něco málo nad 50 % obvyklého
měsíčního úhrnu. U nás pršelo, či spíše poprchávalo, jen v pěti dnech měsíce.
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Ze starých Domažlic

Ve třicátých létech minulého století přijela pozdě večer autem z blízkého
Babylonu do města rozjařená pánská společnost letních hostů. Na Hořejším
předměstí zastavila ponocného Matesa a ptá se, kde je tady v Domažlicích nějaký
bar. Byly zde tehdy dva podniky toho druhu, ale chudák ponůcka je znal jenom
podle místních názvů „Športka“ a „Orient“ neboli lidově „Piškuntál“. Slovo bar
bylo mu neznámé. Zamyslel se tedy a pak povídá: “Jo, Baar, co psal knížky, ten už
umřel a stejně bydlel v Klenčí. Ale je tu ještě Bébar, ten je převorem v klášteře,
ale nevím, nevím, esli vás bude chtít v takovou pozdní hodinu eště zpovídat.“
Ze zápisníku Josefa Chloupka

Poznámka kronikářky: Podle ústního podání vykládal druhého dne ponocný
o tom, jak „ty lufťácí“ v noci hledali kněze, aby je vyzpovídal, známým „na rynku“
(na náměstí). Posluchači samozřejmě nesmlčeli, a tak prý místní otcové či synové
ze „spořádaných rodin“, když se někdy zapomněli u číšky tvrdívali, že oni přece
neflámovali, byli jen v klášteře u zpovědi.
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SEZNAM PŘÍLOH

Přílohy kronikářského zápisu 2016
příloha č. 1:
Domažlický zpravodaj č. 1 – 12, bez č. 2
celkem 11 čísel
příloha č. 2:
- Zápisy ze zasedání zastupitelstva města č. 15 – 25/2016
celkem 11 zápisů
- Zpráva o hospodaření města v r. 2016
příloha č. 3:
Město a jeho organizace, sociální služby, kulturní zařízení
• Matriční zpráva 2016
• Statistika občanů města 20165
• Městská policie
• Městské lesy
• DTS Domažlice
• Výroční zápis městského centra sociálně rehabilitačních služeb
• Plzeňská diakonie - služby v Domažlicích
Klub Fontána, Uličník, Plus
Adite pro náhradní rodiny
Archa pro rodiny s dětmi
• Muzeum Chodska
• Galerie Dorka
• Pozvánka na udělení čestného občanství pánům Gilbertovi. Duncanovi,
Geistovi, in memoriam Konopovi

příloha č. 4:
Obchod: 19 různých letáčků

příloha č. 5:
Školství
• Sluníčko Domažlice
• MŠ Poděbradova ulice
• Základní škola Komenského 17 + kalendárium
• Základní škola praktická
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•
•
•
•

Gymnázium J. Š. Baara Domažlice
Vyšší odborná škola, obchodní akademie a Střední zdravotnická škola
ZUŠ Jindřicha Jindřicha Domažlice
Dům dětí a mládeže DOMINO

příloha č. 6:
Volby do krajského zastupitelstva
- Sada hlasovacích lístků – 1 x
- ANO – 1 x
- ČSSD – 3 x
- KSČM – 2 x
- ODS – 1 x
- SPD, SPO – 1 x
- Starostové a patrioti – 1 x
- TOP09 – 2 x
- Úsvit národní koalice, Blok proti islámu – 2 x

příloha č. 7:
Organizace, svazy, spolky
• Český svaz bojovníků za svobodu
• Jednota Orla Domažlice
• Junák – český skaut
• Oblastní spolek ČČK
• Chodsko žije
• Sídliště Šumava
• Městská rada seniorů
• Centrum pro zdravotně postižené
• Svaz tělesně postižených- 2 x
• Svaz postižených civilizačními chorobami
• Svaz neslyšících a nedoslýchavých – 2 x
• Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí
• Revma liga
• ZO Českého zahrádkářského svazu
• AC Domažlice
• Wolfs Domažlice
• SK Bomber Domažlice
• LTC Domažlice
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•
•

Basketbal Jiskra Domažlice
Volejbal Domažlice

příloha č. 8:
Kalendárium – kultura + různé
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Kulturní léto 2016
Akce MKS – 32 listů
Akce římskokatolické farnosti – 5 listů
Svátek svatého Floriana – foto
Pozvánka na výstavu zahrádkářů
Pozvánka na workshop Výroba čepice z choroše
Průvodce arboretem Domažlice
Propagační plakátek dračí sluje ve Furth im Wald
Plánek Domažlic
Plánek turistické stezky Domažlice – Chrastavice – Milavečské mohyly Baldov - Domažlice
Plakátek Falun Gong
Pozvánka na akce Jehovistů
4 x foto z Muzea J. Jindřicha, 2 x Galerie bratří Špillarů
5 X POZVÁNKA NA VERNISÁŽE V GALERII
2 x akce v Chodském hradu
Pozvánka na Noc kostelů
Pozvánka na Kulturovar a ke stanu spolku Chodsko žije o Chodských
slavnostech
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