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Tento kronikářský zápis za rok 2015 je psán oboustranně na papíru
formátu A 4. Má celkem 214 (slovy dvě stě čtrnáct) číslovaných stran
vlastního zápisu a dvě strany seznamu příloh.
Schváleno:
Zastupitelstvo města Domažlice na svém 29. zasedání, které se konalo
dne 19. 4. 2017, usnesením č. 1347 schválilo kronikářský zápis za rok
2015.

JUDr. Zdeněk Novák

Ing. Miroslav Mach
starosta města

místostarosta města
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I. OBYVATELSTVO

MATRIČNÍ ZPRÁVA
V roce 2015 se v Domažlicích narodilo 484 dětí, 254 chlapců a 230 dívek.
Domažlickým občankám se narodilo 77 dětí, 49 chlapců a 28 děvčat.

Ve stejném roce uzavřelo v Domažlicích sňatek 94 snoubeneckých párů.
6 svateb bylo církevních, 88 občanských.

V Domažlicích zemřelo v tomto roce 361 osob, 177 mužů a 184 žen.
Domažlice se rozloučily se 105 svými občany, s 52 muži a 53 ženami. V obcích,
které patří do matričního obvodu Domažlice, zemřelo 21 osob, 10 mužů a 11 žen.
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POHYB OBYVATELSTVA
K 31. 12. 2015 v Domažlicích trvale žilo
Z toho mužů
žen

10 433 občanů
4 955
5 478

Město oproti roku předchozímu zaznamenalo o 3 občany více.
Počty občanů jednotlivých městských částí:
Týnské předměstí
Hořejší předměstí
Bezděkovské předměstí
Dolejší předměstí
Město (historická část)
Havlovice

4 073 občanů
2 643
2 008
608
911
190

Největší přírůstek proti loňskému roku zaznamenalo Hořejší předměstí +31
občanů, největší úbytek Týnské předměstí -78 občanů. Potěšitelný je nárůst
v historickém jádru (Město) kde počet obyvatel vzrostl o 42 lidí.
Počet občanů Domažlic za posledních pět let:
rok:
počet občanů:
2010
10 534
2011
10 454
2012
10 472
2013
10 447
2014
10 430
2015
10 433
Věkové složení občanů v roce 2015 (ve srovnání s rokem 2014)
Počet mužů a žen do 50 let věku
6132 (6151)
od 50 do 60 let věku
1321 (1373)
od 60 do 70 let
1593 (1538)
od 70 do 80 let
858 (846)
od 80 do 90 let
468 (457)
od 90 do 100 let
61 (65)
nad 100 let věku
0
Nejstaršímu domažlickému muži je 95 let
Nejstarší ženě je 95 let (2 ženy)
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Průměrný věk Domažličanů je 42,11 let (v loňském roce to bylo 41,96 let)
Srovnání průměrného věku občanů města za posledních pět let:
Rok:
2011
41,19 let
2012
41,44 let
2013
41,71 let
2014
41,96 let
2015
42,11 let

Nově narození
V roce 2015 se narodilo 106 nových občanů města (jejich matky měly trvalý
pobyt v Domažlicích). Z toho bylo 63 chlapců a 43 dívek.
Nejčastější jména dětí narozených v roce 2015
hoši:
Marek
Jiří
Václav
Petr
Vojtěch
Filip

dívky:
Ema
Anna
Adéla
Natálie

U chlapeckých jmen se oproti minulým létům vrátila na výsluní jména Jiří a
Václav. U dívčích jmen je stálicí Anna, která se už řadu let objevuje vždy na
prvních místech.

Zemřelí:
V roce 2015 zemřelo celkem 122 občanů města.
Počet sňatků občanů města: 68 (v roce 2014 52)
Počet rozvodů občanů města: 29 (v roce 2014 38)

Cizinci, žijící ve městě:
K 31. 12. 2015 bylo na území města hlášeno k pobytu:
což proti roku předchozímu představuje úbytek o:
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730 cizinců
36 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 cizinců i občanů ČR, kteří
k pobytu hlášeni vůbec nejsou.

S cizinci měly Domažlice k 31. 12. 2014

11 163 obyvatel

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

Životní úroveň
Údaje z veřejné databáze Českého statistického úřadu (ČSÚ)
K 31. prosinci 2015 dosáhla průměrná mzda výše 28 142 Kč. Proti
srovnatelnému období v roce 2014 se zvýšila o 881 korun. Růst mezd, započatý
v loňském roce, tedy pokračuje. Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené
období o 0,3 %.
Rovněž ceny vybraných výrobků potravinářského koše domácností se ve
srovnání s loňským rokem v celoročním průměru opět snížily. Poměrně citelný
nárůst zaznamenaly jen brambory.
CENY ZÁKLADNÍCH POTRAVIN
Průměrné spotřebitelské ceny vybraných potravinářských výrobků v Kč
(korunách), platné vždy v 50. - 51. týdnu roku
Kraj: Plzeňský
rok:
máslo čerstvé 1 kg

2014
153,38
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2015
143,92

vejce slepičí čerstvá 10 ks

30,76

29,13

208.50

198,94

2014

2015

115,93

103,26

21,86

20,38

9,79

13,84

pšeničná mouka hladká 1 kg

10,64

11,12

rýže loupaná dlouhozrnná 1 kg

37,62

38,01

těstoviny vaječné 1 kg

40,80

40,40

mléko polotučné pasterované 1 litr 20,90

17,23

cukr krystalový 1 kg

20,01

15,30

144,06

114,61

mrkev 1 kg

13,57

16,12

papriky 1 kg

53,69

49,68

jablka konzumní 1 kg

23,90

29,23

hovězí zadní bez kosti

vepřová pečeně s kostí 1 kg
chléb konzumní kmínový 1 kg
konzumní brambory 1 kg

Eidam cihla (sýr)

Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ, průměrné spotřebitelské ceny potravin – územní srovnání 2015
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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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4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 21. ledna od 16 hodin, malý sál MKS
Přítomno 21 členů zastupitelstva.
Z jednání:
Zastupitelstvo
- dle § 122 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích zřizuje 9 člennou komisi pro
regeneraci MPR a státní památkovou péči
-

bere na vědomí rezignaci Ing. Františka Kroce, 17. listopadu 240,
Domažlice na předsedu komise pro regeneraci MPR a státní památkovou
péči

-

volí předsedou komise pro regeneraci MPR a stání památkovou péči
Zdeňka Procházku, Vodní 18, Domažlice

-

jmenuje členy komise pro regeneraci MPR a stání památkovou péči Ing.
Františka Kroce, 17. listopadu 240, Domažlice, Mgr. Petra Kauska, Nám.
Míru 55, Poběžovice, Stanislava Plešmída, DiS., Toužimská 13, Plzeň

-

deleguje pana Bc. Stanislava Antoše zástupcem Města Domažlice na
všech jednáních Nájemního družstva Domažlice

-

nevolí dle § 84 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích předsedu výboru
pro spolupráci s partnerskými městy Jana Látku, Luženická 668,
Domažlice

-

volí dle § 84 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích předsedu výboru
pro spolupráci s partnerskými městy Mgr. Kamila Jindřicha, Máchova
149, Domažlice

-

volí členy výboru pro spolupráci s partnerskými městy: Zdeňka
Procházku, Vodní 18, Domažlice, Mgr. Václava Kozinu, Máchova 186,
Domažlice, Romana Kalouse, Maškova 318, Domažlice, Mgr. Igora
Šlechtu, Vodní 23, Domažlice, JUDr. Miroslava Vokáče, Palackého 218,
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Domažlice, Štěpána Thomayera, Kozinova 236, Domažlice, Vlastimila
Konrádyho, Vrbova 393, Domažlice, Mgr. Janu Láskovou, Nerudova 202,
Domažlice
Toto zastupitelstvo probíhalo ještě v dozvucích loňských voleb, opozice nebyla
spokojena s obsazením jednotlivých komisí a výborů.

5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 18. února od 16 hodin, malý sál MKS
Přítomno 19 členů zastupitelstva.
6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 18. března od 16 hodin, malý sál MKS
Přítomno 19 členů zastupitelstva.
7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 22. dubna od 16 hodin, malý sál MKS
Přítomno 17 členů zastupitelstva.
Z jednání:
Zastupitelstvo schválilo přidělení grantů na rok 2015

8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 20. května od 16 hodin, malý sál MKS
Přítomno 19 členů zastupitelstva.
9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 17. června od 16 hodin, malý sál MKS
Přítomno 16 členů zastupitelstva.
Z jednání:
Zastupitelstvo schválilo závěrečný účet města a účetní uzávěrku za rok 2014

10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 26. srpna od 16 hodin, malý sál MKS
Přítomno 16 členů zastupitelstva.

11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 23. září od 16 hodin, malý sál MKS
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Přítomno 18 členů zastupitelstva.
12. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 21. října od 16 hodin, malý sál MKS
Přítomno 18 členů zastupitelstva.
13. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 18. listopadu od 16 hodin, malý sál MKS
Přítomno 17 členů zastupitelstva.

14. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 16. prosince od 16 hodin, malý sál MKS
Přítomno 15 členů zastupitelstva.
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III. HOSPODAŘENÍ MĚSTA
Kompletní závěrečný účet Města Domažlice za rok 2014 (tabulky, grafy) je
přílohou této kroniky a je uložen společně s protokoly ze zasedání zastupitelstva
města.
Komentář k Závěrečnému účtu Města Domažlice za rok 2015
Závěrečný účet obsahuje údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2015,
údaje o hospodaření města a jeho zřízených organizací. Součástí závěrečného
účtu jsou údaje o celkových aktivech a pasivech, přehled o finančním vypořádání
dotací se státním rozpočtem, rozpočtem kraje, přehled o poskytnutých
příspěvcích a darech z rozpočtu města v roce 2015 a výsledek přezkoumání
hospodaření města za rok 2015, které provedla auditorská firma
HZ Plzeň s.r.o.
Plnění rozpočtu Města Domažlice k 31. 12. 2015
Rozpočet města Domažlice na rok 2015 byl schválen zastupitelstvem města
Domažlice dne 18. 3. 2015 s celkovými příjmy ve výši 326.125.810 Kč a výdaji ve
výši 312.254.670 Kč, saldem rozpočtu + 13.871.140 Kč a výší investiční rezervy
103.182.930 Kč.
Změnami rozpočtu v průběhu roku, na základě rozpočtových opatření,
schvalovaných radou města a zastupitelstvem města, byl schválený rozpočet
upravován.
Skutečné příjmy za rok 2015 dosáhly výše 358.797.664 Kč, což představuje
97,1% upraveného rozpočtu. Skutečné výdaje za rok 2015 dosáhly výše
296.776.769 Kč, což představuje 83,5 % upraveného rozpočtu. Saldo příjmů a
výdajů za rok 2015 je ve výši
+ 62.020.895 Kč.
Saldo příjmů a výdajů je výsledkem bankovního plnění rozpočtu z pohledu
finančních toků za příslušné účetní období.
Financování za rok 2015 je ve výši -62.020.895 Kč. Ve financování jsou zahrnuty
splátky úvěru na výstavbu kanalizace v Havlovicích, splátky úvěru na Zateplení
objektů MŠ Zahradní, Michlova, ZŠ a MŠ Msgre B. Staška, splátky úvěru na
financování akce Čistá Berounka, změna stavu prostředků na účtech města,
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zúčtování kontokorentních úvěrů. V roce 2015 nebyl městem přijat ani čerpán
žádný dlouhodobý úvěr.
Příjmy rozpočtu za rok 2015
Skutečné příjmy za rok 2015 dosáhly výše 358.797.664 Kč , což představuje
97,10% upraveného rozpočtu příjmů.
Daňové příjmy dosáhly v roce 2015 výše 183.427.748 Kč, což představuje 102,0
% 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 2015 výše
131.793.740 Kč, což představuje ve srovnání s rokem 2014 zvýšení o 2.960.220
Kč (nárůst zaznamenaly daň z příjmů právnických osob zvýšení o 1.090.750 Kč,
DPH zvýšení o 1.146.940 Kč a daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti o
1.527.610 Kč).
Nedaňové příjmy dosáhly v roce 2015 výše 80.736.666 Kč. 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 2015 projevily příjmy z pronájmu
pozemků ve výši 27.049.505 Kč, z pronájmu nemovitostí ve výši 25.669.475 Kč,
přijaté sankční platby ve výši 8.789.270 Kč, příjem z parkovacích automatů a
karet ve výši 6.198.108 Kč, příjem zbývající části dotace na investiční akci Čistá
Berounka ve výši 4.279.719 Kč.
Kapitálové příjmy dosáhly v roce 2015 výše 20.306.031 Kč. Ve výši kapitálových
příjmů se projevilo realizování prodeje nemovitostí v obytné zóně Na Bábě a
prodej bytů v celkové výši 15.353.698 Kč.
Přijaté transfery (dotace) celkem dosáhly v roce 2015 výše 74.327.219 Kč, z toho
neinvestiční dotace byly ve výši 52.100.200 Kč, investiční dotace byly ve výši
22.227.020 Kč.
Dotace na investice zahrnují zejména dotaci na rekonstrukci pivovaru – Kulturní
centrum ve výši 12.182.140 Kč, dotaci na rekonstrukci MKS ve výši 2.396.380 Kč,
doplatek dotace na odbahnění rybníka Babylon ve výši 1.912.280 Kč, dotaci na
zateplení budovy MŠ Palackého ve výši 1.432.600 Kč, dotaci na zateplení budovy
MěÚ U Nemocnice ve výši 1.693.030 Kč.
Z neinvestičních dotací je významnou položkou dotace ze státního rozpočtu –
souhrnný vztah k rozpočtům obcí ve výši 22.750.800 Kč. Dalšími dotacemi jsou
dotace ze státního rozpočtu na zajištění činností v oblasti sociálně právní ochrany
dětí ve výši 4.691.340 Kč, dotace poskytované dle lesního zákona ve výši
1.398.440 Kč, dotace na financování regionálních funkcí knihoven ve výši
1.046.219 Kč. Dále je zde zařazena dotace na financování sociálních služeb pro
příspěvkovou organizaci Městské centrum sociálně rehabilitačních služebdomov pro seniory ve výši 5.962.350 Kč, dotace ministerstva kultury na opravy
památek v MPR ve výši 200.000 Kč, dotace MPSV na výkon sociální práce ve výši
566.000 Kč. Do neinvestičních dotací jsou dále zařazovány neinvestiční příspěvky
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od obcí ve výši 154.500 Kč (veřejnoprávní smlouvy), převod z hospodářské
činnosti do rozpočtu ve výši 14.112.771 Kč.
Výdaje rozpočtu za rok 2015
Skutečné výdaje rozpočtu dosáhly v roce 2015 výše 296.776.768 Kč, v tom
kapitálové výdaje byly ve výši 88.192.523 Kč, běžné výdaje 208.584.245 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 36.801.700 Kč, která v roce 2015 nebyla zahájena. Skutečná výše
kapitálových výdajů je ovlivněna realizací investičních akcí města, a to zejména:
rekonstrukce pivovaru na kulturní centrum ve výši 34.198.540 Kč, rekonstrukce
MKS ve výši 7.800.000 Kč, rekonstrukce radnice ve výši 2.955.840 Kč, dopravního
hřiště ve výši 1.171.510 Kč vybudování pomníku na Baldovském návrší ve výši
2.097.230 Kč. V kapitálových výdajích je zahrnuto předfinancování projektu
Výzva IOP 022 – Služby uživatelům IT ve výši 4.870.570 Kč (město obdrží dotaci
ve výši 4,2mil. Kč v roce 2016. Realizované investiční akce v roce 2015 jsou
uvedeny v přiložené tabulce.
Peněžní fondy města
Město zřizuje tyto peněžní fondy-stav finančních prostředků k 31.12. 2015
Fond oprav vodárenské infrastruktury 907.303,53 Kč
Fond rozvoje bydlení – KB fond zrušen 31.541,78 Kč
Sociální fond 608.428,97 Kč
Fond pro obnovu a rozvoj bydlení 3.636.495,07 Kč
Fond Sluníčko 162.034,69 Kč
Zůstatek finančních prostředků města
K 31. 12. 2015 je zůstatek finančních prostředků města celkem 46.626.075 Kč
(zůstatek k 1. 1. 2015 ve výši 21.018.455 Kč).
Účetní výkazy města Domažlice k 31. 12. 2015
Rozvaha k 31.12. 2015
Celková hodnota aktiv a pasiv k 1. 1. 20153.117.391.715 Kč
Celková hodnota aktiv a pasiv k 31. 12. 20153.157.449.517 Kč

16

Výkaz zisku a ztráty k 31.12. 2015
Výsledek hospodaření města dle výkazu zisku a ztráty je zisk ve výši
96.444.374,74 Kč, v tom je v hlavní činnosti zisk ve výši 85.318.201,43 Kč, v
hospodářské činnosti zisk ve výši
11.126.173,31 Kč. Hospodářská činnost města je součástí rozpočtu města a
zahrnuje správu bytů a nebytových prostor.
Přijaté a dosud nesplacené úvěry
V roce 2015 město nepřijalo žádný dlouhodobý úvěr.
Město v roce 2015 splácelo:
- úvěr od České spořitelny na financování akce Havlovice – kanalizace (výše
splátek 1,7 mil. Kč). Tento úvěr bude splácen do roku 2019, úroky z tohoto úvěru
jsou hrazeny z dotace, poskytnuté ministerstvem zemědělství. Zůstatek úvěru k
31. 12. 2015 je 6.825.760 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. 2015 je 18.773.600 Kč
- úvěr od ČSOB a.s. na realizaci akce Zateplení objektů MŠ Zahradní, Michlova,
ZŠ Msgre B. Staška (úvěr ve výši 22.300.000 Kč se splatností do 09/2015, výše
splátky v roce 2015 byla 5.369.998 Kč). Úvěr je splacen.
V roce 2015 město průběžně čerpalo a splácelo kontokorentní úvěr k účtu v ČSOB
a k účtu, vedeného Komerční bankou. K 31. 12. 2015 byly kontokorentní úvěry
splaceny.
Finanční vypořádání přijatých dotací
Přehled všech dotací, které město obdrželo ze státního rozpočtu nebo z
rozpočtu Plzeňského kraje a které podléhají finančnímu vypořádání, je uveden
v přiložených tabulkách.
Finanční příspěvky a dary poskytnuté z rozpočtu
V roce 2015 byly z rozpočtu města poskytnuty neinvestiční příspěvky v celkové
výši 11.302.270 Kč, z toho největší položku tvoří dotace neziskovým organizacím
ve výši 10.360.660 Kč.
Hospodaření organizací zřízených nebo založených městem
Výsledky hospodaření organizací zřízených nebo založených městem Domažlicepříspěvkových organizací a obchodních společností je uvedeno v přiložených
tabulkách.
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Přezkoumání hospodaření města za rok 2015
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 2015 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
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INVESTIČNÍ AKCE ROKU 2014
(Podrobnosti o jednotlivých akcích viz tabulka ze Závěrečného účtu Města
Domažlice za rok 2014 v příloze tohoto zápisu)
Upravený
Skutečnost
rozpočet
v tisících Kč

Název investiční akce

Most M01, M12 Havlovice
Obytná zóna Vrbova ul.
PD parkování Mánesova

213,90
361,79
12,10

213,90
127,05
12,10

10,89
18,15

0,00
18,15

14,52
99,22
17,61
4,96

0,00
36,30
0,00
4,51

191,18

0,00

20,45
139,15
30,25

20,45
0,00
0,00

1 984,70
2 401,64
1 946,63
114,95

1 951,32
2 399,00
1 478,62
114,95

Parkoviště Kozinova, Kosmonautů

66,41

0,00

Zpevnění plochy před hřbitovem

592,36

592,36

PD parkování ul. Mánesova
VO Chrastavická

96,19
198,13

0,00
198,13

PD VO Chrastavická, Pelnářova
Plavecký bazén - přepojení vodovodní
přípojky

72,60
195,24

72,60
194,72

Studie podjezd pod železniční tratí
Studie propojení Cihlářské ul. Se silnicí
I/22
Rekonstrukce ul. Benešova
PD Pivovarská ul.
Most M09 Bořice
Propojení ul. 28. října, Kozinova
archeologický průzkum
PD reko křižovatky Krásnohorské,
Waldegherova, Hruškova
chodník P.Velikého – Císlerova
most M05, lávka L12
Lávka L1 Branská
most M09 Bořice
B. Němcové – parkování, zeď
parkoviště Mánesova, Švabinského, OA
Stezka podél hřbitova
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Kamerový dohled

368,95

368,95

998,08
1 112,35

310,58
1 108,65

27,44

27,44

515,26

515,25

120,15
2 188,89

0,00
2 188,89

přestupní uzel Domažlice
ZŠ Komenského-rekonstrukce TUV

155,00
267,21

0,00
8,20

ZŠ Msgre B. Staška - WC tělocvičny

452,06

0,00

Časomíra sportovní hala

194,58

189,97

DPS Baldovská – zásobníky TUV
Rybník Babylon

120,63
36,30

120,63
0,00

3 939,71
44 334,65

2 955,84
0,00

Havlovice - vodovod

414,03

108,90

Rekonstrukce pivovaru

796,27

357,91

Kamerový dohled – III. etapa
ZŠ Komenského 17 – ventily radiátory
Michlova ul. - basketbalový koš
WC parkoviště Babylon
PD Střelnice – ubytovna
požární vozidlo JSDHO Domažlice

Rekonstrukce radnice
Rekonstrukce plaveckého bazénu

Pivovar – dotace ROP
Rekonstrukce MKS - bezbariérový přístup
Rekonstrukce MKS – I. etapa

35 353,61 34 198,54
5 622,91 5 614,54
3 297,29

2 186,45

Protipovodňová opatření u Petrovické
cesty
Metropolitní síť Domažlice

10,16

7,62

845,02

803,77

Metropolitní síť Domažlice – rok 2016

1 094,89

0,00

Výzva IOP 22- konsolidace IT

4 870,57

4870,57

Kompostárna

109,87

45,01

Cyklostezky - projekt Chodský květ

562,46

379,75

1 171,52

1 171,51

4,84

4,84

198,00

0,00

67,41

25,41

445,80

346,79

5 954,25

4 909,94

Dopravní hřiště
Projekt bezbariérové město
Vodní nádrže Na Cihelně
Zateplení penzion Baldovská
Domov se zvláštním režimem Benešova
Zateplení budovy MěÚ - KB
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Zateplení MŠ Palackého ul.

1 499,68

1 486,37

80,05

80,05

Rekonstrukce Chodská ul.

360,90

360,90

Rekonstrukce Hradská, Branská

249,40

249,40

Rekonstrukce ul. Máchova

3 441,16

3 441,15

Propojení ulice 28. října s II/193

4 183,94

3 154,86

155,90

155,90

3 022,94

2 097,23

74,41

25,41

125,65

18,15

Protierozní opatření Strážská cesta

76,25

11,25

Suchá nádrž Týnské předměstí

88,68

21,18

Suché nádrže u Strážské cesty

132,75

30,25

Kanalizace Máchova, Hradská

Rekonstrukce kuchyně ZŠ Komenského 17
Baldovské návrší vč. opravy podstavce
Zateplení – sportovní hala
Vodní nádrže Na cvičáku

PD = projektová dokumentace, VO = veřejné osvětlení
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IV. MĚSTSKÁ ZAŘÍZENÍ
Městský úřad
Městský úřad měl k 31. 12. 2014 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 31. 12. 2014 ukončila pracovní poměr JUDr. Ludmila Krstevová, vedoucí
odboru pro projednávání přestupků. Na tuto funkci byla po řádném výběrovém
řízení s účinností od 1. 1. 2015 jmenovaná Mgr. Martina Petrovická – usnesení
rady města Domažlice č. 6322 ze dne 30. 9. 2014.
K 3. 8. 2015 ukončil pracovní poměr Mgr. Jiří Beran, vedoucí odboru
životního prostředí. Na tuto funkci byl po řádném výběrovém řízení s účinností
od 4. 8. 2015 jmenován Bc. Petr März - usnesení rady města Domažlice č. 1131
ze dne 21. 7. 2015.

Pro kroniku zpracovala Hana Klufová
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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 Šárka Strnadová (od r. 2016 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
Starosta Luboš Mleziva

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
(poznámka: za názvem organizace je vždy uvedena užívaná zkratka)
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Městská policie Domažlice
Název organizace: Městská policie Domažlice
Počet domažlických zaměstnanců: 7 zaměstnanců
Ředitel: JUDr. Zdeněk Novák
Velitel: Mgr. Petr Kubal
Zástupce velitele: Radovan Plšek DiS.
Významné akce a projekty za rok 2015:
➢ Projekt „Forenzní identifikační značení jízdních kol prostřednictvím
syntetické DNA"
Projekt funguje jako účinná prevence krádeže jízdního kola, které je
značeno mikrotečkami syntetické DNA a samolepkou informující
o provedení značení. Ve třech etapách bylo v roce 2015 v Domažlicích
označeno celkem 102 jízdních kol v celkové hodnotě 2 468 654 Kč.

➢ 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. V omalovánkách je vyobrazena řada
rizikových situací, na které si děti venku musí dát pozor - např. povídání
s cizími lidmi, hraní her u silnice, kontakt s cizím psem apod.
(Doplnění kronikářky: omalovánky vytvořili žáci výtvarného oboru
Základní umělecké školy Jindřicha Jindřicha)
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➢ 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, Bezpečné prázdniny apod.

➢ Kurzy sebeobrany pro seniory a ženy
Preventivní projekt zaměřený na schopnost rizikových skupin – starších
lidí a žen, ubránit se případnému útočníkovi. Projekt byl 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 dárky,
související s osobní bezpečností: osobní alarm, reflexní pásku a obranný
sprej.
➢ Projekt Na kole jen s přilbou
Městská policie Domažlice se v roce 2015 zapojila do projektu Na kole jen
s přilbou, v rámci kterého strážníci radili cyklistům přímo v ulicích města
Domažlice. Dbali zejména na nošení cyklistických přileb, které jsou pro
bezpečnost cyklistů klíčové a zcela zásadní. Cyklisty také poučili o povinné
výbavě kola. Ty vzorné odměnili propagačními materiály, cykloturistickou
mapou a letáčkem projektu.
Pro kroniku zpracovala Ing. Věra Říhová

V roce 2009 podepsaly město Domažlice a Policie české republiky
Koordinační dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování veřejného
pořádku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění úkolů, vyplývajících z uzavřené
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smlouvy, budou vycházet ze stávajícího rozdělení města na policejní okrsky. Pro
každý z těchto okrsků je přidělen jeden územně odpovědný pořádkový policista
Policie ČR a jeden strážník městské policie jako garanti za plnění ustanovení
smlouvy.
Mapka okrsků

Okrsek A 1
Seznam ulic: nám. Míru (horní jižní část), Chodské náměstí, Msgre B. Staška, Jana
Procházky, JUDr. A. Žlábka, Na Ostrůvku, Npor. O. Bartoška, Chodská, Branská,
Hradská, Hruškova, Elišky Krásnohorské.

Okrsek A 2
Seznam ulic: nám. Míru (spodní jižní část), Branská, Břetislavova, Havlíčkova,
Tovární, Srnova, Vodní, Husova třída.
Okrsek A 3
Seznam ulic: nám. Míru (spodní severní část), Spálená, Fastrova, Husova třída,
Dukelská, Poděbradova, Kostelní.
Okrsek A 4
Seznam ulic: náměstí Míru (horní severní část), Msgre B. Staška, Boženy Němcové,
Školní, Kostelní, U Nemocnice, Komenského.
Okrsek B 1
Seznam ulic: 28. října, Kozinova, Petrovická, Kosmonautů, U Pískovny, U Zimního
stadionu, Višňová, Habrová, Javorová, U Jezera, Kozinova, Kovařovicova,
V Pískovně, 17. listopadu.
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Okrsek B 2
Seznam ulic: Čapka Choda, Vrbova, Baarova, Maškova, Nezvalova, Nerudova,
Erbenova, Máchova, Sadová, Fügnerova, Tyršova, U Nemocnice.
Okrsek B 3
Seznam ulic: Ladova, Michlova, Švabinského, Kunešova, Mánesova, Paroubkova,
Vrchlického, Baldovská, Thomayerova, Pivovarská.
Okrsek B 4
Seznam ulic: Haltravská, Čerchovská, Šumavská, Jindřichova, Císlerova, Dukelská,
nám. Svobody, Na Hvízdalce, Rohova, Chrastavická.

Okrsek C 1
Seznam

ulic:

Vosmíkova,

U Zastávky,

Klášterského,

Chodská,

Žižkova,

Voborníkova, Pelnářova, U Elektrárny, Klímova Na Milotově, Cihlářská.
Okrsek C 2
Seznam ulic: Palackého, Vojtěchova, Hruškova, Janáčkova, Doubova, Smetanova,
Škroupova, Zahradní, Waldhegerova, Hájkova, Tylova, Fibichova, Špillarova,
Dvořákova, Sukova, U sv. Anny.

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, Václav Fišr, Jan Skala, Alexander Zikmund
hajní
Josef Forst
hajný a rybář
Během roku 2015 odešel do starobního důchodu ekonom Ing. Josef Krutina a
na jeho funkci nastoupil Ing. Josef Forst.
V lesích se začalo hospodařit podle nového hospodářského plánu
s platností od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2024.
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Roční výše těžby činí 29 020 m3.
Tak jako na celou republiku a Evropu působily na naše lesy nepříznivé
klimatizační vlivy, zejména nedostatek srážek, kdy v létě nepršelo několik měsíců
a teploty dosahovaly až 38 stupňů. Pamětníci tento rok srovnávají s nepříznivými
lety 1947 a 2003. Nedostatek vody byl způsoben i nedostatkem sněhu
v předchozí zimě. Tato skutečnost měla vliv i na zdravotní stav lesních porostů a
zvýšený výskyt škodlivých činitelů, především kůrovců. Je reálné nebezpečí, že
tato situace ovlivní i rok 2016.
Extrémní počasí se projevilo v našem městě na městské zeleni, v parcích
a na soukromých zahradách.
Značně poničeny jsou smrky pichlavé /stříbrné/ opadem jehlic,
poškozených mšicí smrkovou. To v našich podmínkách nebylo dosud
zaznamenáno. Značně poškozené stromy budou muset být pokáceny.
Po stránce ekonomické se městským lesům dařilo letos velmi dobře.
Městu Domažlice odvedly rekordní nájem 26 milionu Kč.
Za připomenutí stojí akce lesů pro laickou i odbornou veřejnost. V červnu
byl uspořádán Den lesa, kterého se zúčastnilo přes 500 dětí z domažlických i
okolních škol. Akci školy hodnotily kladně.
Tradicí je již setkávání s důchodci, obyvateli penzionů. Dvakrát do roka
pro ně spolu s vedením penzionu připravují městské lesy ve svých lesích bohatý
program.
Pro odbornou veřejnost se uskutečnily exkurze spoluorganizované
s Českou lesnickou společností, za přítomnosti lesníků ze všech koutů naší vlasti.
Akce byla rovněž kladně hodnocena.
Za zmínku stojí i starost o návštěvníky městských lesů, zejména opravy a
budování nových odpočinkových míst u turistických a lyžařských tras.
Pro kroniku zpracoval Ing. Jan Benda
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DTS Domažlice, příspěvková organizace
(Domažlické technické služby)
se sídlem Chrastavická 170, 344 01 Domažlice
vznikla dne 1.6.2007
zřizovatelem je Město Domažlice, nám. Míru 1.
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 2015 DTS nakoupily:
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-

-

vozidlo pro svoz biologického odpadu + 400 ks nádob na biologický
odpad (4. 448. 924 Kč), na které byla dotace ze Státního fondu životního
prostředí
návěs traktorový za 93.600 Kč
traktor kolový Zetor za 823.436,- Kč a Zetor za 982.200,- Kč
svozové vozidlo na směsný komunální odpad za 4.445.370 Kč
sypač traktorový nesený za 310.418,- Kč
radlice sněhová a sypač za 167.650,- Kč
sypač s rozmetadlem a radlice sněhová čelní za 396.316,- Kč
Fiat DANGELDUCATO za 354.255,-Kč
V čele společnosti stojí jako statutární orgán ředitel Bc. Jaroslav
Zavadil. V DTS p. o. pracovalo v roce 2015 52 průměrných fyzických pracovníků.
Organizace poskytuje zaměstnání pracovníkům, kteří pracují v rámci
veřejně prospěšných prací. Jednalo se o 10 pracovníků, kteří pracují při
úklidu a čištění města, na které dostává DTS příspěvek z Úřadu práce.

Pro kroniku zpracovala J. Bílková
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Zařízení sociální péče
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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. Tiskopis žádosti je možné vyzvednout v obou objektech penzionu, na
Městském úřadě v Domažlicích - odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Součástí
žádosti je vyjádření lékaře.
V roce 2015 se pracovní činnost zaměřila na zefektivnění provozu,
zejména na zodpovědný přenos informací a rovněž na ekonomiku provozu tj.
maximální využití kapacity a pracovních možností personálu včetně celkové
změny v koncepci zajištění základních provozních činností /úklidu a praní prádla,
poskytování péče klientům/. Důraz byl rovněž kladen na zajišťování plynulosti
provozu s cílenou kontrolou zejména stravovacího provozu a poskytované péče
o klienty včetně individuální péče o klienty. Pozornost byla věnována odbornému
proškolování provozního personálu /zdrav, a ošetřovatelský, pracovníky v soc.
službách/ ve všech potřebných odvětvích.
Na jednotlivých pracovištích - Baldovská 638, Břetislavova 84 a Prokopa
Velikého 689 byla prováděna běžná údržba v objektech.
V rámci aktivační činnosti obyvatel probíhaly přednášky /celkem 16/ a
přes 40 jednotlivých akcí /10. ročník setkání seniorů partnerských měst, 5. výročí
otevření domova pro seniory Prokopa Velikého a jiné tradiční akce jako je
Vavřinecká pouť, Václavská, Masopust a další kulturní vystoupení.
- Na velmi dobré úrovni je trvalá spolupráce s mateřskými školami,
Základní uměleckou školou JJ, DD Staňkov, nízkoprahovým zařízením Robinson,
ÚSP Zbůch a rovněž se všemi seniorskými tanečními skupinami - Hanka, Beseda
a seniorský taneční klub. Aktivně se zařízení zapojilo rovněž do činnosti Městské
rady seniorů a Klubu turistů ČR, klienti se zúčastnili 4 společných akcí.
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V uplynulém období probíhala v zařízení rovněž praktická výuka učňů
/ kuchyně, pečovatelská služba, kosmetika/. Praxe se zúčastnili studenti VOŠ
v Domažlicích a účastnice rekvalifikačního kurzu Úřadu práce a další
studenti oboru sociální práce.
V roce 2015 byly intenzívně zapůjčovány zájemcům kompenzační pomůcky.
Trvalý zájem je o elektrické polohovací postele, značný zájem je i o toaletní židle,
mechanické invalidní vozíky, vysoká chodítka, sedačky na vanu, nástavce na WC
apod.

Činnost pracoviště pečovatelské služby Břetislavova 84
Za období roku 2015 poskytovalo pracoviště služby 165 aktivním
klientům, celkem pečuje o 188 klientů.
V objektu je poskytována další péče - dochází sem kadeřnice a
kosmetičky. Probíhá zde praktická činnost učňů, přednášková /uskutečnilo se 7
přednášek/ a aktivizační činnost včetně 12 společenských akcí: opékání vuřtů na
zahradě, masopust, Den matek, den otevřených dveří a pod/. V roce 2015 se
uskutečnilo rozšíření televizního signálu pro tento objekt. V současné době je
přijímáno více než 20 programů včetně nejvíce sledovaných seniory např. Šlágr,
Telka a pod.

Činnost pracoviště Reha-centrum pro zdravotně postižené,
Kozinova 236
V roce 2014 proběhl kurz výuky práce na počítačích. Přihlášeno bylo šest
zájemců. Výuka je zaměřena na vyučování základních prací včetně internetu a je
přizpůsobena především potřebám a možnostem seniorů a zdravotně
postižených. V říjnu 2015 byl zahájen podzimní kurz výuky-přihlásili se 4 zájemci.
Je poskytována informační a poradenská činnost jak pro klienty, kteří žijí
ve svých domácnostech v terénu, tak i pro klienty městského domova pro
seniory.
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Prostory Reha-centra Kozinova 236 jsou i nadále využívány dle platných
smluv a vnitřních pravidel organizacemi zdravotně postižených, činnost probíhá
pravidelně.
Prioritou je poskytování kvalitních služeb v oblasti půjčování, oprav a rozšiřování
sortimentu kompenzačních pomůcek a zajišťování informací pro klienty, kteří
různé pomůcky potřebují.

Nový domov pro seniory, Prokopa Velikého 689, Domažlice
V posledním roce záruky na objekt P. Velikého probíhalo pravidelné
řešení závad na budově a plynule docházelo k jejich odstraňování/např. oprava
dlažby na přístupových prostorách, výměna nefunkčních nouzových světel,
oprava střechy a prostupů mezi okny /zatékání ze severní strany objektu/,
vytmelení popraskaných spár, upevnění vnitřních parapetů a podobně/.
Trvale vzrůstá větší náročnost péče u klientů na II. patře, kde se zdravotní
stav klientů značně zhoršil a bylo nutno toto patro personálně posílit.
V období I. pololetí roku došlo vlivem vysoké nemocnosti personálu
k vyšším pracovním nárokům na stávající personál. V průběhu několika měsíců
opustilo organizaci 7 odborně způsobilých zaměstnanců /důvody byly lepší
platové podmínky, příznivá pracovní doba, lepší pracovní podmínky z hlediska
fyzické i psychické zátěže, zdravotní důvody/. Tato neúnosná situace měla za
důsledek změnu koncepce provozu - na trhu práce chybí pracovníci v sociálních
službách a zdravotní sestry. Proto byly do provozu zařazeny dvě uklízečky na
částečný úvazek na úklid pokojů a přilehlých prostor /dříve tuto práci vykonávali
pracovníci v sociálních službách/. Nejkritičtější situace byla květnu a červnu,
o prázdninových měsících nastoupili nasmlouvaní brigádníci a situace se dále
konsolidovala nástupem 4 pracovnic v průběhu dalších tří měsíců a dvou
pracovnic od října 2015.
Pobytová služba je trvale poskytována 60 klientům a je okamžitě
doplňována klienty z odlehčovací služby, u odlehčovací služby /10 klientů/se jeví
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značný nedostatek míst - jen dva klienti jsou na krátkodobý pobyt, ostatní čekají
na uvolnění místa na pobytové službě - k 31. 12. 2015 je evidováno 89 akutních
žadatelů a celkem 125 žadatelů. Nastala tedy situace, kdy se musí čekat, až ze
stávajících klientů pobytové služby někdo odejde, aby mohl být přijat nový klient.
Na lůžka je velký tlak a kapacita zařízení nestačí potřebám pro plynulé umisťování
klientů /ti čekají na LDN Domažlice nebo v domácím prostředí, kde již pečující
nezvládají poskytovat péči/. Nedobrou situaci částečně vyřeší plánovaná
rekonstrukce objektu bývalých městských jeslí s kapacitou 24 klientů, avšak
stávající situace ukazuje, že ani tato kapacita nebude postačovat narůstajícímu
počtu žadatelů.
V současné době při rychlém stárnutí obyvatel města by bylo třeba
přistavět novou část domova pro seniory s minimální kapacitou 30 klientů.
Pro zkvalitnění péče o klienty zajišťuje domov pro seniory pravidelné
měsíční konzultace s primářkou v oboru psychiatrie přímo v zařízení domova,
díky tomu došlo k výraznému zlepšení psychického stavu klientů.
Došlo rovněž k přehodnocení poskytování rehabilitační péče o klienty,
kteří využívají prostorů rehabilitace.
V roce 2015 pravidelně probíhala aktivizace klientů - jednalo se o cvičení
s míči a rehabilitaci klientů pod vedením odborného pracovníka, pravidelně jsou
konány schůze obyvatel, kde vystupují děti z mateřských a základních škol,
základní umělecké školy apod. Dobře hodnoceny jsou přednášky se zajímavou
tématikou a jiné společenské akce.
Věk a počet obyvatel centra:
Věková kategorie:
Nad 90 let
80–89 let
70–79 let
60–69 let
50–59 let
Pod padesát let
Celkový počet klientů
Nejstarší obyvatel 98 let

počet obyvatel:
18
93
47
21
2
4
185
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Nejmladší obyvatel 29 let
Podle výroční zprávy sestavené ředitelkou centra Venuší Klimentovou. Celá zpráva je přílohou
tohoto zápisu.

Církevní sociální služby

Diakonie Západ Českobratrské církve evangelické
Klub Fontána pro děti a mládež
Cílovou skupinou jsou děti a mládež z Domažlic a okolí ve věku 6 až 14
let, kterým hrozí sociální vyloučení vlivem chudoby, etnického nebo
národnostního původu.
Stejně jako v předchozím roce probíhala terénní práce v ulicích města.
Za celý rok se v ulicích města uskutečnilo 118 kontaktů. Během roku byla služba
poskytnuta 41 klientům, většinou přímo z Domažlic, ve věku 6 až 19 let.
V zařízení pracují tři zaměstnanci.

Plus pro lidi v krizové situaci
Tato služba působí v Domažlicích už druhým rokem. Jejím posláním je
poskytnout krátkodobou krizovou pomoc dětem od 6 let, dospívajícím,
dospělým, seniorům, a to jednotlivcům, párům či skupinám. Během roku
poskytla pomoc 13 klientům.
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Od října sídlí služba na adrese Náměstí Míru 40.
Služba Plus pro lidi v krizové situaci v roce 2015 realizovala na ZŠ
Komenského 17 projekt Plus pro děti, jehož cílem bylo zprostředkovat kontakt
s krizovým pracovníkem v přirozeném prostředí dítěte., a to formou
preventivních aktivit na předcházení a zvládnutí náročných životních situací. Jde
o první domažlickou školu, kde působí i sociální pracovníci.

Archa pro rodiny s dětmi
Archa pro rodiny s dětmi je sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi,
s pověřením k výkonu sociálně právní ochrany dětí. Služba podporuje rodiny
v náročných životních situacích, za které považuje:
➢ vztahy v rodině (konflikty, rozvod či rozchod rodičů, problematický vztah
s rodičem),
➢ nevhodný výchovný styl rodičů, poruchy chování u dětí,
➢ ekonomicky nepříznivou situaci rodiny (nezaměstnanost, dluhy),
➢ nepříznivé podmínky v bydlení (způsob a kvalitu bydlení, čistotu a
uspořádanost),
➢ traumatickou událost v rodině (úmrtí v rodině),
➢ zdravotní situaci v rodině (dlouhodobé onemocnění, zdravotní postižení),
➢ rizikové chování v rodině (užívání návykových látek, alkoholismus,
patologické hráčství, trestnou činnost, domácí násilí).
Archa pro rodiny s dětmi jako jedna ze služeb Diakonie Západ z dosavadní
adresy Zahradní 542 přesídlila na novou adresu Náměstí Míru 40, a s ní i další
služby (Adite pro náhradní rodiny, Plus pro rodiny v krizové situaci). Tím se
vytvořila ucelená nabídka v nových prostorách s dobrou přístupností. Současně
přibyli dva kmenoví pracovníci této pobočky, do které dosud dojížděli pracovníci
z Plzně. Zaměstnané osoby: V roce 2015 byli ve službě Archa pro rodiny s dětmi
zaměstnáni dva pracovníci s působností na Domažlicku a v blízkém okolí. Jedna
osoba s trvalým bydlištěm ve městě Domažlice, a jedna mimo něj.
Počet klientů: Během roku 2015 byla služba poskytnuta 12 rodinám s 28 dětmi.
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Adite pro náhradní rodiny
Služba Adite pro náhradní
rodiny Diakonie Západ funguje na
Domažlicku

od

pracovníků

roku
Adite

2013.

Tým

doprovází

pěstounské rodiny, předmětem spolupráce je doprovázení zaměřené zejména
na oblast péče o dítě, rozvíjení vztahu s dítětem, zajištění bezpečného a
láskyplného prostředí pro svěřené dítě, pomoc při realizaci spolupráce s vlastní
rodinou dítěte a vzdělávání pěstouna. Dále pak podpora v zajištění osobní péče
o svěřené dítě, respitní péče, zprostředkování odborné pomoci, a další
doplňkové služby pro pěstouny.
Sídlo Adite pro náhradní rodiny je od roku 2015 na náměstí Míru 40,
v Domažlicích.
Na Domažlicku zastřešují službu dvě pracovnice: Veronika Stahlová, DiS.
a vedoucí zařízení Bc. Jana Dostálová, DiS. Ředitelem Diakonie Západ je Petr
Neumann, koordinátorem služby je Mgr. Jiřina Ullmanová.
V roce 2015 doprovázela služba Adite pro náhradní rodiny na Domažlicku
24 pěstounských rodin.
Během roku 2015 proběhla v Domažlicích dvě veřejná setkání pro
zájemce o pěstounskou péči.
Adite pro náhradní rodiny pořádala v Domažlicích Den pro rodinu. Během
této akce měla široká veřejnost možnost dozvědět se více informací
o pěstounské péči. Pro rodiny s dětmi byly připravené rozmanité aktivity a
bohatý kulturní program.
Podklady poskytli Mgr. Jakub Jansa a Bc. Daniel Paška, DiS
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Městská kulturní zařízení
MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO (MKS) V DOMAŽLICÍCH
Náměstí Míru 51
Ředitel Mgr. Kamil Jindřich
Městské kulturní středisko jako každoročně i letos
zajišťovalo prakticky téměř veškerý kulturní život města, buď
vlastními akcemi nebo ve spolupráci s dalšími pořadateli.
Přehled o jeho každoměsíční činnosti lze najít v části
Kalendárium. Jednou z důležitých letošních akcí MKS byla nesporně spolupráce
s městem a dalšími organizátory při zajištění dostavby památníku husitské bitvy
u Domažlic na Baldově roku 1431, vytesání, osazení a odhalení kamenného
kalichu, díla klatovského sochaře Fialy. (Památník viz srpnové Kalendárium)
Sama dostavba památníku je veřejností města i odjinud hodnocena s povděkem.
Pokud se vlastního kalichu týká, názory se, jak už to bývá, různí. Jedněm se líbí
více, druhým méně nebo i vůbec ne. Zazněly i hlasy, že návrh dostavby měla
posuzovat celá městská veřejnost, nejen zastupitelstvo. Ať tak či onak, kalich na
Baldově stojí a jeho ztvárněním se sochaři, možná nevědomky, podařilo v kameni
přesně vyjádřit charakter husitství, totiž jeho zemitost a neuhlazenou
přirozenost. Ono dnes husitství není příliš „v módě“, a tak o něm málokdo
přemýšlí. Městu i MKS a samozřejmě i Společnosti pro památník patří za
dostavbu, na kterou se čekalo více než 80 let, každopádně méně kritiky a více
poděkování.
O akcích MKS viz Kalendárium
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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. 2014: 13, z toho odborných 11
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
Celkem

104 151 k.j.
76 902
27 249

-knihy
-AV dokumenty

103 169
1 733

Z knižního fondu:
- naučná literatura
- beletrie

40 920
61 498

Přírůstek celkem:
Úbytek celkem:

4 120
5 994

Počet exemplářů docházejících periodik:

90 titl.

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

94 875
22 605
48 520
1 589
7 861
721
2 594
6
10 979

Meziknihovní výpůjční služba ( MVS) celkem:
- našich čtenářů
kladně vyřízeno

40

264
142
138

-

z jiných knihoven
kladně vyřízeno

Čtenáři celkem:
Z toho
- dospělí
děti do 15 let

2 549
1 891
658

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

122
120

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

Bibliograficko informační služba:
Doplňování regionálních databází:
analytický popis
regionální autority a události
Publikační činnost
Počet zodpovězených on-line dotazů
Školení pro veřejnost-internetová studovna
Regionální funkce:
Počet expedovaných souborů
Počet svazků v souborech
Počet obsloužených knihoven
Počet metodických návštěv
Počet odborných konzultací
Počet ujetých km

44 948
19 571
5 125
69
2 593
3 867
1 715
963
11 045
64 153
151768
8 891
10 129
128
916
351
2 297

1 041
27
4
138
15
161
12 763
83
155
75
3 087

Kulturní akce knihovny viz Kalendárium

41

Kulturní zařízení jiných zřizovatelů a soukromá
MUZEUM CHODSKA V DOMAŽLICÍCH
Chodské náměstí 96
Ředitel Mgr. Josef Nejdl
Zřizovatel: Plzeňský kraj
Muzeum má šest odborných pracovišť - konzervování sbírek,
archeologie, historie-archiv, knihovna-archiv, zoologie,
botanika. Působnost těchto pracovišť je celookresní, netýká
se tedy jen města.
Akce pro veřejnost města - výstavy, přednášky 2014 viz Kalendárium
Součástí Muzea Chodska je

Galerie bratří Špillarů
vedoucí Václav Sika
V Galerii bratří Špillarů nebyla v roce 2015 uspořádána žádná výstava,
důvodem byly přípravy a následné stěhování galerie do nových prostor. Byla
zpracována koncepce expozice nové galerie. Vzhledem k tomu, že Galerie bratří
Špillarů získala větší prostory, bylo nutno zakomponovat několik obrazů od
Jaroslava Špillara do stálé expozice. Zvláště vynikne rozměrný obraz „Domažlice
od jihu“. Obraz je zajímavý tím, že je na něm zachycen kostelík svatého Antonína
Paduánského, který již neexistuje. Obraz je majetkem Muzea Chodska.
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(Výřez z velkoformátového obrazu Jaroslava Špillara, úplně vpravo kostelík sv.
Antonína na Dolejším předměstí. Pohled od jihu)
Bylo možno poskytnout trojnásobně větší prostor expozici Karla Špillara.
Navíc mohlo být vystaveno plátno Jaro, které je velké přibližně dva krát dva
metry. Dále byl nově vystaven autoportrét Karla Špillara a obraz „Děvče
z Chodska“. Všechny zmiňované malby jsou majetkem Muzea Chodska. Proto
nebylo nutné rozšířit zápůjčky ze Západočeské galerie v Plzni.
Prezentace díla Rudolfa V. Špillara zůstala ve stejném rozsahu, jako ve
staré expozici.
Také prostory k proměnlivým výstavám jsou dvakrát tak velké, než byly
ve staré galerii. Z tohoto důvodu bylo nutno přistupovat přísněji k plánování
výstavních cyklů, které budou větší.
Při stěhování Galerie bratří Špillarů do nových prostor v Muzeu J.
Jindřicha bylo nejdůležitějším úkolem přemístit sbírku obrazů Muzea Chodska,
která čítá přibližně tisíc dvě stě obrazů a samozřejmě také sbírku nerámovaných
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grafik a kreseb, kterých muzeum vlastní přes sedm tisíc. Všechny zmiňované
sbírkové předměty byly přemístěny do nových podkrovních depozitářů. Byla
přestěhována i sbírka obrazů i grafických listů J. Jindřicha a tisíc tři sta podmaleb
na skle.
Výukové programy:
❖ V lednu byly uspořádány ve staré galerii čtyři programy pro děti Mateřské
školy v ulici B. Staška s promítáním večerníčku
❖ V lednu se ve staré galerii uskutečnila jedna komentovaná prohlídka stálé
expozice s přednáškou o díle J. Špillara pro Střední odborné učiliště v
Horšovském Týně
❖ V listopadu se v Muzeu Chodska uskutečnilo devět výukových
vzdělávacích programů o Josefu Váchalovi pro žáky druhého stupně
Základní školy Msgre B. Staška v Domažlicích. Program byl doplněn
videofilmem o životě a díle autora podle scénáře Václava Siky a
fotografických podkladů. Délka filmu činila patnáct minut. V kreativní
části žáci vytvářeli koláže z materiálů, které pro ně galerie připravila. Celá
tvůrčí část byla vedena jako soutěž. Vyhodnocení byli odměněni
drobnými dárky. Vedoucí galerie v závěru programu z vybraných,
hotových koláží, instaloval ve škole v ulici B. Staška výstavu.
❖ Pro studenty Gymnázia J. Š. Baara byl uspořádán v září jeden program o
bratřích Špillarech a regionálním výtvarném umění přímo v Galerii bratří
Špillarů
❖ Pro studenty Střední integrované školy byla v prosinci uspořádána jedna
exkurze do galerie s přednáškou o bratrech Špillarech a vzniku výstav a
expozicí
Následující vzdělávací pořady a tvůrčí dílny byly pořádány ve spolupráci
s Domem dětí Domino v Domažlicích a v lednu i se Základní uměleckou školou
Jindřicha Jindřicha. Všechny vzdělávací programy byly složeny ze dvou částí –

44

teoretické s promítáním videofilmu a tvůrčí, kde žáci pracovali na základě
zadaného tématu. Kreslili pastelkami na formát A4. Kreativní část byla vždy
vedena jako soutěž, vedoucí galerie vyhodnotil tři výkresy z každé třídy. Ocenění
obdrželi drobné dárky.
❖ V lednu se uskutečnilo 8 výukových programů s názvem „Co se skrývá
pod pokličkou“ ve spolupráci se Základní uměleckou školou JJ
v Domažlicích
❖ V dubnu 6 výukových programů s názvem: Výtvarné techniky a postupy
❖ V květnu 5 výukových programů: Kouzlo starých Domažlic
❖ V říjnu 5 výukových programů s názvem Mach a Šebestová a kouzelné
sluchátko
❖ V listopadu 6 výukových programů s názvem Jiří Trnka, Jan Karafiát:
Broučci
❖ V prosinci 4 výukové programy s názvem: Škola v přírodě
Všechny výukové programy byly určeny dětem domažlických základních
škol – prvních stupňů
Vzdělávacích výukových programů bylo celkem: 47
Mimo ně připravila galerie celkem: 5 tvůrčích dílen.
Vedoucí Galerie bratří Špillarů poskytoval po celý rok veřejnosti odborné
konzultace k výtvarným dílům.

GALERIE DORKA
Soukromá prodejní galerie
Kostelní 1
Vlastník JUDr. Jiří Šuchman
V roce 2015 Galerie DORKA v již zavedeném rytmu
uspořádala sedm výstav. Výstavní rok zahájil svými oleji výrazný mladý talent
Jakub Tomáš, následoval autor v galerii DORKA již zavedený - Miroslav Pošvic.
Třetí výstava patřila rovněž „začínajícímu" Igoru Grimmichovi, žáku profesora
Michaela Rittsteina, jehož malba je v českém výtvarném prostoru již dnes
nepřehlédnutelná. Vystavovat u nás se uvolil Jan Exnar, jedna z legend českého
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skla, který kromě skleněných plastik představil i unikátní vitráže a několik ukázek
svých maleb. Další příležitost poskytovanou každoročně mladému autorovi
využila v té době ještě studentka AVU Šárka Koudelová, která se právě vrátila ze
stipendijního pobytu na vídeňské výtvarné akademii. Její „staronová" malířská
technika vzbudila na této vysoké škole stejný obdiv, který ji provází na AVU. Ke
své výstavě jako spoluautora přizvala Šárka, již Basjuk Koudelová, svého manžela
Ondřeje Basjuka, který v Galerii DORKA už vystavoval samostatně. Vrcholem
malířského výstavního programu byla bezesporu výstava Oldřicha Tichého, který
- oproti jeho výstavním aktivitám v Evropě - v Čechách vystavuje velmi uvážlivě
a vlastně jen sporadicky.
Zvláštní odstavec si zaslouží poslední pravidelná výstava roku 2015,
neboť ji realizoval mimořádně nadaný fotograf Zdeněk Zrůst, domažlický rodák.
Tato skutečnost rovněž přispěla ke značnému ohlasu výstavy, rozhodující ovšem
byla kvalita představených prací. Jejich navýsost výtvarné pojetí rozhodlo
nakonec i o instalaci, která toto vyznění po zásluze zdůraznila. Je možno
podotknout, že se jednalo, kupodivu, o vůbec první výstavu tohoto autora a
nadšení, které vyvolala, se jistě podílí na tom, že již v lednu 2016 Zdeněk Zrůst
otevírá další výstavu jako první ze tří již připravovaných v České republice jen
v tomto roce.
Prosincový SALON se jako každoročně vydařil a vícero z padesáti osobně
pozvaných a dostavivších se příznivců galerie tu i cizozemských rozmlouvalo
nejen o výtvarném umění hluboko do dalšího dne.
Pro kroniku zpracoval Jiří Šuchman
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V. ŠKOLSTVÍ
SLUNÍČKO DOMAŽLICE
příspěvková organizace
Michlova 565, 344 01 Domažlice
Zřizovatel Město Domažlice
V roce 2015 Sluníčko navštěvovalo 48 dětí. Některé děti chodily denně,
jiné podle potřeby rodičů jen několikrát v měsíci. Děti odcházejí i přicházejí v
průběhu celého roku. Přijímány jsou děti zpravidla do věku tří let.
Péči o děti vykonávaly 3 dětské sestry v roli vychovatelek a paní uklízečka,
která se stará i o prádlo dětí.
Ve Sluníčku vykonávají odbornou praxi studentky Střední zdravotnické
školy i studentky z vysokých škol.

MATEŘSKÁ ŠKOLA DOMAŽLICE (MŠ), ZAHRADNÍ 471
Ředitelka Anna Bauerová
Zřizovatel: Město Domažlice
Počet dětí: 373
Počet učitelek: 30 učitelek, 3 asistenti pedagoga
Počet provozních zaměstnanců: 19

Mateřská škola Domažlice, příspěvková organizace je od roku 2003 příspěvkovou
organizací, která slučuje celkem 5 odloučených pracovišť. Kmenovou školou je
Zahradní 471. Ředitelství Mateřské školy Domažlice je umístěno v kmenové škole
v Zahradní ulici 471; v této škole je také speciální třída pro děti s více vadami a
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další tři běžné třídy. Jako jediná má bezbariérový přístup. Ve speciální třídě působí
dvě učitelky a jedna asistentka pedagoga. Ve školním roce 2015/2016 navštěvuje
tuto třídu 8 dětí. Škola má i individuálně integrované děti s asistentem pedagoga
v běžné třídě. Kapacita této MŠ je 79 dětí. V mateřské škole se uskutečnilo
několik divadelních představení, učitelky s dětmi navštívily výstavy v muzeu
Chodského hradu, spolupracují s domem dětí DOMINO - navštěvují pravidelně
keramickou dílnu a dětský bazén. Několikrát trénovali baseball v hale a v květnu
se zúčastnili dalšího ročníku turnaje v dětské baseballu mezi všemi domažlickými
mateřskými školami.
Celoškolní výlet - Dětské centrum „Lvíček" Plzeň.
Kroužek malých hasičů „Soptící" pod vedením pana Petra Ouřady oslavil v roce
2015 již 20 let trvání. Pravidelně se zúčastňuje celostátních soutěží.
V roce 2015 se Soptící zúčastnili, soutěžili a předváděli své umění na celé řadě
akcí:
21.2.- Kdyně - Zimní setkání mladých hasičů - 1. místo
3.5. - Čelákovice u Prahy festival přípravek
9.5. - Domažlice - Oslava Sv. Floriána
30.5. - Domažlice - Festival přípravek - 20 let Soptíků
6. 6. - Nový Kramolín - Oslava Dne dětí
12.-13.6. - Břehy u Pardubic - Setkání přípravek
26.9. - Milavče - výročí 15 Let Mladých hasičů
10.10. - Domažlice - Veterán liga
1.11. - Milavče - Podzimní setkání
27.11. - Kdyně - Návštěva bazénu
1.12. - Domažlice - MKS předání ocenění
2.12. - Domažlice - radnice, obřadní síň, předání ocenění panu Petru Ouřadovi
Odloučená pracoviště:
MŠ Benešova 282: kapacita: 55 dětí - 3 třídy vedoucí učitelka Marie Sokolová
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MŠ Poděbradova 53: kapacita: 99 dětí - 4 třídy vedoucí učitelka Jana Gramanová
MŠ Palackého 224: kapacita: 56 dětí - 2 třídy vedoucí učitelka Ludmila Šotová
MŠ Michlova 565: kapacita: 84 dětí - 3 třídy vedoucí učitelka Anna Svobodová

Odloučené pracoviště Benešova 282
Stejně jako v loňském roce má škola 1 integrované dítě s asistentem pedagoga
v běžné třídě. Specifická pro tuto školuje spolupráce s bavorskou MŠ. V současné
době spolupráce funguje pouze z české strany podporovaná německým
Tandemem. Vedoucí učitelka Marie Sokolová dojíždí do MŠ v Ränkamu MŠ
s českými prezentacemi. Návštěvy plaveckého bazénu v jarních měsících.
Vystoupení dětí v penziónu. Celoškolní výlet do dětského centra „Lvíček" Plzeň.

Odloučené pracoviště Poděbradova 53
Také v této mateřské škole je umístěno 1 integrované dítě s asistentem
pedagoga v běžné třídě. Tato mateřská škola každoročně vystupuje v penziónu
v Břetislavově ulici. Od listopadu - pravidelné návštěvy sportovní haly.
24.11. - přednáška Mgr. Válečkové k předškolní zralosti - zúčastnila se většina
rodičů dětí předškolního věku.
1.12. - proběhlo V MŠ screeningové vyšetření zraku - Lví očko.
Den dětí s Inkou Rybářovou a s pomocníkem Rybičkou - hudební šou v MŠ.
Celoškolní výlet - dětské centrum Lvíček Plzeň.
Rozloučení se školáky s panem Pohodou a Soničkou.

Odloučené pracoviště Palackého 224
Mateřská škola, která má nejblíže k městskému bazénu, proto pravidelně
navštěvuje saunu. Návštěvy plaveckého bazénu v jarních měsících.
Pravidelná divadelní představení v MŠ - Umělecká agentura Š. Kašparové.
Spolupráce s MŠ Luženice - kouzelnické představení. Vystoupení dětí v penziónu.
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Děti mateřské školy se pravidelně zúčastňují výtvarných soutěží. Vánoční nadílka
a vánoční aranžování s rodiči. Celoškolní výlet do dětského centra „Lvíček"
v Plzni. Rozloučení se školáky - divadlo Řimbaba

Odloučené pracoviště Michlova 565
Jako jediná mateřská škola má homogenní třídy, děti rozdělené podle
věku.
V budově této mateřské školy je umístěna příspěvková organizace
„Sluníčko", která vznikla v lednu 2014 z bývalých jeslí.
Akce:
Účast ve výtvarné soutěži.
Výstava dětských prací v knihovně.
Jóga v mateřské škole s paní Šítou Rojovou - cvičení s dětmi.
Zahradní párty - pasování školáků ve spolupráci s Divadlem z bedny pana
Jana Vitnera a nocování poslední den v mateřské škole. Sportovní odpoledne ke
Dni dětí.
Celoškolní výlet na ranč pana Pohody ( Jan Vitner) u Lokte.

Mateřská škola Domažlice spolupracuje s celou řadou institucí
v Domažlicích. Dlouholetou spolupráci má s domem dětí DOMINO. Děti
navštěvují keramickou dílnu. Speciální třída navštěvuje keramickou dílnu jako
terapii každý týden. Pěknou spolupráci má škola s Penziónem, domem
s pečovatelskou službou, kde děti pravidelně vystupují a potěší seniory. Na
oplátku seniorský taneční kroužek vystupuje v mateřské škole. Pravidelné jsou
návštěvy výstav v knihovně, v muzeu i galerii. Pokud je to možné, rodiče pro děti
připravují exkurze na svém pracovišti.
Díky spolupráci se Základní uměleckou školou J. Jindřicha Domažlice
mohly děti shlédnout muzikál O dvanácti měsíčkách, děti i paní učitelky byly
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nadšené, uznání patří všem hercům a pedagogům, kteří se na tomto muzikálu
podíleli.
Odloučené pracoviště Benešova pokračuje v příhraniční spolupráci
s mateřskou školu v Německu. Děti a učitelky se vzájemně navštěvují a pořádají
společná vystoupení pro rodiče a veřejnost. Mezi dětmi i učitelkami panují velmi
přátelské vztahy. Nově se rozvíjí přeshraniční spolupráce s MS Furth im Wald a
MŠ Zahradní.
Velmi pěkná spolupráce je s baseballovým týmem. Již osmým rokem
probíhá mezi jednotlivými školkami turnaj v dětském baseballu. Vítězné družstvo
obdrží putovní pohár a všechny děti dostávají medaile. Od roku 2012 se do
turnaje zapojila i mateřská škola při ZS Msgre B. Staška, soutěží tedy družstev
šest. Všechna družstva se na turnaj zodpovědně připravují a chodí trénovat do
tělocvičny při TJ Jiskra. Některé děti i po odchodu z mateřské školy v baseballu
pokračují a dokonce pro hru získaly i své rodiče.
Nová spolupráce se začala rozvíjet v září 2014, kdy nám představitelé
Městské policie a města předali nové reflexní vestičky. Na každé vestě je logo
města, městské policie a adresa mateřské školy. Preventista městské policie
navštívil všechny mateřské školy s první přednáškou, kde upozorňoval dětí na
různá nebezpečí, hlavně na silnici. Spolupráce s Městskou policií se dále rozvíjí a
preventistka několikrát za rok navštíví všechna pracoviště a pracuje s dětmi.
(Podle zprávy Anny Bauerové, celá zpráva je přílohou tohoto kronikářského zápisu)

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOMAŽLICE, PŘÍSPĚVKOVÁ
ORGANIZACE, MSGRE B. STAŠKA 232
Mateřská škola
Škola měla po celý rok 2015 zcela naplněnou povolenou kapacitu: 95 dětí,
začleněných do 4 tříd.
Charakter jednotlivých tříd:
I.

žlutá třída - „Sluníčka" - děti v posledním ročníku před vstupem do ZŠ
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II.
III.
IV.

zelená třída - „Žabičky" - děti 3 až 4leté
modrá třída - „Ptáčkové" - děti 5 až 6leté a děti s odkladem školní docházky
červená třída - „Berušky" - děti 3 až 4leté

Pedagogický proces zajišťovalo 8 kvalifikovaných pedagogů, (přepočtené úvazky
7,37)
Počet provozních zaměstnanců: 3, (přepočtené úvazky 2,30)
Každou středu vykonávaly v MŠ praxi studentky SOU a SOŠ z H. Týna.
Výchovně vzdělávací činnost byla realizována podle aktualizovaného Školního
vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání „Rok je dlouhý copánek".
Pestrou různorodou nabídkou her, činností a aktivit rozvíjí škola dovednosti
pohybové, poznávací, manipulační a estetické. Největší důraz klade na vlastní
prožitek, vychází z přirozené dětské zvídavosti a potřeb objevovat, komunikovat,
vytváří prostor pro tvořivost. Děti jsou do činností vtahovány nenásilně, dostávají
možnost výběru.
Některé aktivity již získaly svoji tradici a u dětí jsou velmi oblíbené:
Činnost v roce 1015:
leden - návštěva arciděkanského kostela s prohlídkou jesliček, skleněného
basreliéfu, zpěvu koled s domažlickým ponocným (p. Holub), přednáška a beseda
s rodiči o „Školní zralosti" z pohledu psychologa (Mgr. Koptová) a pedagoga I.
stupně (Mgr. Uzlíková), návštěva výstavy v Muzeu Chodska: „Co přinesl Ježíšek"
(Mgr. Pinkrová)
únor - předplavecký výcvik v městském bazénu, divadla pořádaná v naší MŠ
(Dráček Blovice), tenisová školička v tělocvičně ZŠ (p. Bufka), návštěvy v městské
knihovně B. Němcové (p. Kolíková), „S němčinou hravě" jazyková aktivita (p.
Císlerová)
březen - hudební pohádka v ZUŠ (p. Kuneš), beseda dětí se zástupcem Městské
policie (p. Kubáň), návštěvy sauny, zážitková výstava „Cesta pravěkem"
duben - návštěvy v Galerii Bratří Špillarů (p. Sika), „Velikonoční strom" - ozdobení
kraslicemi na zahradě MŠ + malířka kraslic (p. Kaufnerová)
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účast ve výtvarné soutěži vyhlášené městem Hradec Králové „Školka plná dětí",
Říkej si se mnou" - pomoc s logopedickými obtížemi (p. Vernerová)
květen - oslava osvobození - výstava vojenských historických vozidel, uniforem
(p. Ibrahim), účast na baseballovém turnaji mezi domažlickými MŠ, účast
v soutěži vyhlášené MěÚ OŽP Domažlice o největší alobalovou kouli a získání
diplomu za pravidelný sběr alobalu, sběr plastových víček
červen - školní výlet na hrad Švihov spojený s výrobou loutky (divadlo ŠuS),
výstava modelů vláčků, „Pasování školáčků" - se žáky IX. tříd ZŠ, návštěva
arboreta O A v Domažlicích (p. Riedl)
září - adaptace nových dětí, výstava - „Lehněte si, ať nám nevynesete spaní"
říjen - program: Víš, co sn(m)íš? (p. Vroblová), divadlo Marťánci z Marsu,
návštěva sauny a bazénu
listopad - návštěva jezdeckého oddílu se Svatomartinskou jízdou na koníčkovi,
Klaun v MŠ
prosinec - Čertí rojení v MŠ, tradiční vánoční posezení s rodiči, společná výroba
dárku, pozorování výzdoby na náměstí, jesliček, zvířátek a vánočních kaprů
u „Radnice", nadílka hraček u našeho „Vánočního stromečku" v MŠ
(Pro kroniku zpracovala Věra Vernerová, vedoucí učitelka MŠ)

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOMAŽLICE, KOMENSKÉHO 17
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Ředitel školy Mgr. Ivan Rybár
Zřizovatel: město Domažlice

z toho odešlo

Školní rok 2014/2015
Počet žáků: 902
Počet tříd: 36
Počet zaměstnanců (z toho pedagogických):
98(88,6)
Počet dětí u zápisu
140
Počet žáků vycházejících z 9. tříd: 89
do gymnázia:
11
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do SOŠ a SOU s maturitou:
do SOU:
nepokračují v dalším vzdělávání

51
27
0

Počet žáků odcházejících na víceletá gymnázia: 25
V nižších než 9. ročnících ukončili školu 3 žáci
Prospěch žáků:
Počet žáků celkem: 902
prospělo s vyznamenáním: 545
prospělo: 344
neprospělo: 11
nehodnoceno: 2
hodnoceno slovně: 1
Do výuky bylo individuálně integrováno 54 postižených dětí. Učitelé pracují
s těmito dětmi podle individuálních plánů.
Škola udělila celkem 112/98 napomenutí třídního učitele, 60/42 důtek třídního
učitele, 10/21 důtek ředitele školy, 21/10, 6/6 žákům byl snížen stupeň chování
na druhý, 0/1 žákům na třetí stupeň. (vysvětlení: I. pololetí /II. pololetí)
Žáci zmeškali celkem 71 604 hodin, z nich 32 neomluvených.
Počet žáků ve školní družině: 180
Počet oddělení družiny:
6
Počet strávníků ve školní jídelně: 1427 dětí
Kapacita jídelny: 2000
Při škole pracují čtyři zájmové kroužky: sborový zpěv (školní pěvecký
sbor), chovatelský kroužek, zdravotnický kroužek a mladý chemik 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 - 2014/2015, kde také škola informuje rodiče a
veřejnost o všem, co se jí týká. Aktivity sportovní, kulturní i jiné prolínají do
celoročního života školy.
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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 stále se zvyšující
zájem 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. Významnými investicemi byly zavedení evidenčního a bezpečnostního
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systému školy (cca 700 000 Kč), instalace termoregulačních hlavic na radiátory
ve všech budovách školy (cca 1 000 000 Kč) a výměna počítačů v druhé učebně
informatiky.
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.
(vybráno z Výroční zprávy, zpracované Mgr. I. Rybárem, celá zpráva je přílohou kroniky)

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
Typ školy
úplná, bez spojených ročníků v jedné třídě
Součásti školy
Základní škola – 20 tříd, 456 žáků
Mateřská škola – 4 třídy, 95 žáků
Školní družina – 5 oddělení, 136 žáků
Školní klub – 6 oddělení, 80 žáků
Školní výdejna – 560 strávníků
Školská rada
Volby do školské rady na funkční období 2014-2016 proběhly 18.11.2014.
Složení rady:
Bc. Štefan Čáni, DiS

Zástupci rodičů žáků

Petr Bufka
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Ing. Hana Vaňková

Zástupci zřizovatele

Vlastimil Konrády
Mgr. Eva Malá

Zástupci školy

Mgr. Blanka Krejsová

Školská rada pokračovala v linii spolupráce s vedením školy; schválila
dokumenty, jejichž posouzení jí ukládá školský zákon (výroční zpráva o činnosti
organizace, pravidla pro hodnocení prospěchu a chování žáků)
Údaje o pracovnících školy
Počty zaměstnanců
Zaměstnáno průměrně 45 pedagogických pracovníků (přepočteno na úvazky
39,5) a 12 nepedagogických pracovníků (přepočteno na úvazky 10,9)
učitelé 1. st.
učitelé 2. st.
asistent pedagoga
vedoucí ŠD
vychovatelky ŠD
vedoucí učitelka MŠ
učitelé MŠ
celkem pedagogických pracovníků
administrativní pracovnice ŠJ
kuchařky
mzdová účetní, hospodářka
školník, řidič
uklízečka
Celkem zaměstnanců

12
18
4
1
4
1
7
47
1
2
1
2
8
61

Průměrný věk
Průměrný věk pedagogických pracovníků je 45 let, nepedagogických 50 let.
Údaje o žácích školy
Přehled výsledků vzdělávání
Počet žáků ZŠ k 30. 6. 2015
Prospěl s vyznamenáním
Prospěl
Opravné zkoušky

484
241
226
9
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Opakuje po opravné zkoušce
Opakuje bez opravné zkoušky
Celkem opakuje
Neprospěl, postupuje
Neprospěl, vychází z nižšího ročníku
Celkem neprospěl
Komisionální přezkoušení

5
4
9
6
5
20
0

Hodnocení chování ,,1“
Hodnocení chování „2“
Hodnocení chování „3“
Pochvala ŘŠ
Důtka ŘŠ
Omluvené hodiny
Neomluvené hodiny celkem

476
3
4
20
22
26 859
195

Počet žáků na konci 2. pololetí: 484 v základní škole, 95 dětí v mateřské škole.
Prospělo celkem 467 žáků, z toho s vyznamenáním 241, neprospělo 15 žáků.
Chování většiny žáků bylo hodnoceno jako velmi dobré, druhý stupeň z chování
měli 3 žáci, třetí stupeň 4 žáci.
Údaje o zápisu do 1. ročníku
U zápisu
Přijato k základnímu vzdělávání
Udělen odklad školní docházky
Nástup do jiné základní školy po přijetí
Nástup z jiné základní školy po zápisu
Ročník opakuje
I.A

71 dětí
64 dětí
7 dětí
2 dítě
4 děti
3 děti
24 žáků

I.B
I.C

25 žáků
20 žáků

Počet žáků u zápisu: 71.
Počet kladných rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky vydaných Základní
školou Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvkovou organizací: 7.
Do prvního ročníku základní školy v září 2014 nakonec nastoupilo 71 žáků.
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Počty vycházejících žáků:
Z 9. ročníků
Z nižších ročníků
Z nižších ročníků na gymnázia
Celkem
Přijato na maturitní obory
Přijato na ostatní obory
Celkem

46
2
13
61
46
15
61

Školní družinu v tomto školním roce navštěvovalo celkem 136 dětí z 1. 5. ročníku. Bylo otevřeno

5 oddělení, kde s dětmi pracovalo 5 kvalifikovaných

vychovatelek (1 na celý úvazek, 4 na částečný úvazek). Poplatek za školní družinu
byl navýšen na 150,- Kč měsíčně. V letošním roce se školní družina zapojila do
projektu Krůček po krůčku do sousední země. Projekt je financován EU a je
zaměřen na seznámení dětí s německým jazykem.
Školní družina se několikrát prezentovala i v tisku, své příspěvky
zveřejňuje na webových stránkách školy. Prezentuje se i při zápisu do 1. tříd,
zhotovuje drobné dárky pro předškoláky. Obrázky a výtvory dětí ze školní družiny
zdobí chodby školy a družinové nástěnky.
Ve školním roce 2014/15 škola nabízela možnost zapojení v šesti
kroužcích: pěveckém, zdravotnickém, deskových a logických her, košíkové a
odbíjené (2 oddělení). V těchto kroužcích pracovalo celkem 77 dětí.
(Vybráno z výroční zprávy Nové školy sestavené Mgr. Karlem Štípkem, ředitelem školy)

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ DOMAŽLICE MSGRE B. STAŠKA 232
Ředitel Mgr. Martin Tomaier
Počet žáků: 58
Počet učitelů: 7, 1 asistent pedagoga, 1 vychovatelka školní družiny
Počet provozních zaměstnanců: 4
Počet žáků v prvním ročníku: 6
Počet vycházejících žáků: 7, z tohoto počtu 5 žáků nastoupilo do Odborné školy
Horšovský Týn, 2 žáci nenastoupili nikam
(Pro kroniku zpracoval Mgr. Martin Tomaier, ředitel školy)

59

GYMNÁZIUM J. Š. BAARA (GJŠB), PIVOVARSKÁ 323
Ředitelka Mgr. Jana Štenglová
Zástupce ředitele Mgr. Václav Kozina
Administrativa:
sekretářka: Radka Nebehajová
účetní: Jarmila Kupilíková
ekonomka: Anna Mikešová
Zřizovatel: Plzeňský kraj
Základní údaje:
Počet studentů
519
Počet učitelů:
44
Počet žáků: prospělo s vyznamenáním
115
prospělo
393
neprospělo
11
Průměrný prospěch studentů gymnázia: 1,963
Povinné předměty
Český jazyk a literatura
Č
Anglický jazyk
A
Francouzský jazyk
Fr
Německý jazyk
N
Latina
L
Občanská výchova
Ov
Základy společenských věd ZSV
Dějepis
D
Zeměpis
Z
Matematika
M
Fyzika
Fy
Chemie
Ch
Biologie
Bi
Informatika a výpočetní technika
Dramatická výchova
Dv
Hudební výchova
Hv
Výtvarná výchova
Vv
Tělesná výchova
Tv
Volitelné předměty
Literární seminář
Konverzace v anglickém jazyce
Konverzace v německém jazyce

IVT

LS
KAV
KNV
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Společenskovědní seminář
Dějepisně zeměpisný seminář
Seminář a cvičení z matematiky
Seminář a cvičení z fyziky
Seminář a cvičení z chemie
Seminář a cvičení z biologie
Informatika a výpočetní technika

SVS
DZS
SM
SF
SCh
Sbi
IVV

Nepovinné předměty
Náboženství
Náb
Gymnázium bylo vyhlášeno jako třetí nejúspěšnější v umístění
v olympiádách a v oborových soutěžích. Neobyčejně talentovaný a úspěšný
student Pavel Kůs (třída 5.6, třídní učitel Mgr. Jiří Fajt), který zřejmě poprvé
v historii školy reprezentoval GJŠB v celosvětové soutěži – olympiádě
z astronomie a astrofyziky, získal v indonéské Djakartě čestné uznání.
Přihlášky na vysoké školy
Celkové počty přihlášek podle oborů
: Pedagogika
Zdravotnictví (medicína, farmacie, fyzioterapie,
biomedicínská technologie)
Přírodovědné obory (biologie, chemie, biologická a
chemická technologie)
Technické obory (technika, stavitelství, doprava)
Ekonomika (ekonomika, obchod, podnikání)
Právo (právo, policejní akademie)
Humanitní studia (filozofie, politologie, žurnalistika, filologie)
Umělecké obory
Celkem 250 přihlášek, průměr 3,1 na žáka ˇ
Celkové počty přihlášek podle vysokých škol
UK Praha
57
VŠCHT Praha
9
VŠE Praha
33
ČVUT Praha
18
ČZU Praha
11
PA ČR Praha
2
ZČU Plzeň
92
JČU České Budějovice
17
Univerzita Hradec Králové
5
UP Olomouc
1
AMU Praha
1
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48
50
23
39
66
13
10
1

MUP Praha
2
VŠ hotelová Praha s.r.o.
1
Studium v zahraničí
1
Úspěšnost přijetí absolventů na vysoké školy v roce 2014/2015 byla 92%.
nejvíce studentů nastoupilo na ZČU Plzeň – 27 (35%).
(Podle podkladů GJŠB)

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

Základní údaje:
Počet učitelů, přepočteno na plné úvazky
Počet žáků celkem
Obor OA (klasická obchodní akademie)
Obor ZA (zdravotnický asistent)
Obor ITE (informatika v ekonomice)
VOŠ denní forma 54, kombinovaná 174

28,986
478
100
59
91

Počty studentů v 1. ročníku:
OA
32
IT
26
ZA
13
Počty maturantů:
OA
24
ITE
21
ZA
14
V roce 2015 ukončilo školu 54 absolventů SOŠ a 40 absolventů VOŠ (v denní i
v dálkové formě) K dalšímu studiu na vysokých školách se z oboru OA rozhodlo
12 studentů (50 %), z oboru ITE 10 studentů (47,62 %) a z oboru ZA 1 (7,14 %).
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Průměrný prospěch ve škole za školní rok 2014/2015: 2,581
Vzhledem k uváděným číslům téměř všichni 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
Účast žáků v soutěžích a jejich úspěchy
Za hodnocený školní rok 2014-2015 se škola zúčastnila následujících soutěží:
Soutěže znalostí v odborných dovednostech:
➢ olympiáda v českém jazyce - školní i okresní kolo (3. místo v okresním
kole) - Karel Němeček postoupil do krajského kola soutěž v recitaci školní kolo
➢ konverzační soutěž v AJ a NEJ - školní i okresní kolo (2. místo v okresním
kole - Karel Němeček)
➢ účast v soutěži Angličtinář roku 2014 - škola obsadila 173. místo z 273
škol ze všech krajů ČR
➢ matematická soutěž Klokan (kategorie Junior i Student)
➢ soutěž v psaní na klávesnici - školní i krajské kolo středních odborných
škol, (3. místo v krajském kole v Plzni)
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➢
➢
➢
➢
➢

soutěž v psaní na klávesnici pro ZŠ - „Talentovka" - 14. 1. 2015
oblastní kolo soutěže 2. ročníků v psaní na klávesnici - Domažlický datel
zapojení do celostátní soutěže ZAV (již 8. rokem)
účast v mezinárodní soutěži v psaní na PC on-line INTERSTENO
účast na 6. ročníku soutěže Finanční gramotnost - 1. místo v okresním
kole, 2. místo v krajském kole
➢ soutěž Region 2015 - 5. místo v družstvech - 22. - 23. 1. 2015 Plzeň
soutěž „První pomoc" - školní kolo pro 1. ročníky
Sportovní aktivity a soutěže:
➢ sportovně turistický kurz v Itálii - Toskánsko - 3. ročníky
➢ středoškolské atletické hry – CORNY
➢ LVK - Železná Ruda - 1. ročníky
➢ krajský přebor v pohybových skladbách a ve sportovní gymnastice
Prezentace školy na veřejnosti
Škola se pravidelně zúčastňuje prezentačních akcí, kde seznamuje
veřejnost (především žáky vycházejících tříd a jejich rodiče) o náplni vyučovaných
oborů. V hodnoceném školním roce se zúčastnila následujících akcí:
4. 11. 2014 ve spolupráci s OHK Domažlice („Od vzdělání k zaměstnání")
12. 11. 2014 ve spolupráci s OHK Klatovy („Akademie řemesel") 1
1. 11. 2014 ve spolupráci s ÚP Tachov („Burza středních škol")
Kromě těchto akcí organizuje i „Den otevřených dveří" - 3. 12. 2014 pro
SOS (18. 2. 2015 pro VOŠ). Zde mají budoucí žáci možnost, spolu se svými rodiči
navštívit školu za provozu, prohlédnout si všechny odborné učebny a zúčastnit
se informační schůzky o vzdělávání.
V průběhu listopadu navštěvují vyučující schůzky rodičů ve všech
základních školách v domažlickém okrese a částečně i v okrese Tachov a Klatovy.
Poskytují základní informace o vzdělávání v jednotlivých oborech.

Již sedmým rokem organizuje škola 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 14. ledna 2015. Cílem je propagace psaní na klávesnici a zároveň
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propagace ekonomických oborů. Soutěže se zúčastnil přímo autor desetihmatové metody psaní na PC pan Jaroslav Zaviačič, jehož program při výuce
škola využívá - dobrá reklama a propagace školy na základních školách okresu
Domažlice.
Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Mezinárodní spolupráce - partnerství se školou v SRN - pokračování
projektu. 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.
17.-19. října 2014 se 6 žáků školy (pod vedením Mgr. Kristina Bendové a
Ing. Jana Řezníčka) a 6 žáků Realschule zúčastnilo projektu „Tschechisch lernen
im Schullandheim" (výuka češtiny v školícím centru) v Gleissenbergu, kde si
pomocí krátkých divadelních scének a za použití „umělého jazyka - čojč" snažili
navzájem porozumět. Workshop „Theaterpädagogik".
24. března 2015 se 10 žáků ze 2. OA a 3. OA s učitelkou Mgr. Kristinou
Bendovou zúčastnilo společné odborné exkurze ve firmě Zollner v obci Zandt a
prohlídky města Regensburg - tato akce byla ještě ve spolupráci Realschule Furth
im Wald a SOU a SOŠ elektrotechnické Plzeň.
24. dubna 2015 žáci 2. OA a 3. OA (7 žáků) spolu s německými žáky z
Realschule Furth im Wald a dalšími žáky z Bavorska shlédli muzikál „The King of
Queen" - v Novém divadle v Plzni. Toto představení se uskutečnilo pod záštitou
bavorského ministerstva školství. Pak si společně prohlédli náměstí a další
pamětihodnosti města Plzně.
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1. července 2015 byly na divadelní představení hry „Ikarus", ve kterém se
představili žáci partnerské školy, do tělocvičny Realschule ve Furthu pozvány
Mgr. Věra Prantlová, Mgr. Kristina Bendová a paní učitelka Veronika Němcová.
10. července 2015 se uskutečnila tradiční „Letní slavnost" pořádaná
Radou školy Staatliche Realschule spojená s prohlídkou školy a postupem jejích
oprav - na akci byly pozvány také i Mgr. Věra Prantlová, Mgr. Kristina Bendová a
paní učitelka Veronika Němcová.
24. července 2015 proběhlo slavnostní vyřazení absolventů - předávání
závěrečných vysvědčení žáků 10. ročníků Realschule Furth im Wald a 25.
července 2015 se uskutečnil Abschlussball (ples k ukončení studia 10. ročníků
v Realschule), kterého se zúčastnily Mgr. Věra Prantlová a paní Veronika
Němcová.
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 a
rekvalifikačních kurzů a při přípravě prezentačních akcí,
➢ 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
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➢ s SOŠ a SOU Domažlice - ubytování učňů, praxe učňů.
(Vybráno ze Zprávy o činnosti školy za školní rok 2012/2013, kterou na základě podkladů Mgr.
Věry Prantlové a Ivany Jelínkové zpracovala Mgr. Kristina Bendová. Celá zpráva je přílohou
tohoto zápisu.)

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
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

Počet žáků
122
28
64
2
2
45
20
33
5
1
7
1
1
61
7
1
18
9
4
33
464
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Výtvarný obor
Výtvarná tvorba
Taneční obor

Počet žáků
192
Počet žáků

Tanec-Performing Arts
80
Literárně-dramatický obor Počet žáků
Dramatika

34

Celkem žáků

770

Na žádost ředitele byla škole navýšena kapacita o 20 žáků na stávající celkový
počet 770 žáků.

Zaměstnanci
Počet učitelů: hudební obor - 37
výtvarný obor – 3
taneční obor – 1
literárně dramatický – 1
Administrativa: 2
Uklízečka: 1
Ve složení pedagogického sboru došlo k následujícím změnám:
Lucie Bínová se vrátila z mateřské dovolené, naši školu z tohoto důvodu
opustil Jan Fraus, Marie Tipplová a Marie Tumpachová-Wellnerová na mateřské
dovolené zůstaly po další školní rok. Anna Holoubková se provdala, přijala nové
příjmení Zoubková a v pololetí odešla na mateřskou dovolenou. Její žáky převzaly
Veronika Vildová (housle) a Kateřina Šandová (klavír).
Přivítali jsme další učitelku zpěvu Terezu Faschingbauerovou a klavíristku
Václavu Herzerovou.

Prospěch žáků, absolventi
Prospělo s vyznamenáním
Prospělo
Neprospělo
Neklasifikováno
Bez vysvědčení (přípravné studium)
Absolventů I. stupně
Absolventů II. stupně
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650
38
8
0
74
39
11

Veřejná vystoupení žáků školy
Žáci se prezentují na tradičních akcích pořádaných naší školou (tři
koncerty v MKS, absolventské koncerty, interní koncerty) nebo Městem
Domažlice (Rozsvícení vánočního stromu, Oslavy osvobození, Vítání občánků,
Vyznamenání dárcům krve, Předávání maturitních vysvědčení…). Minimálně
jednou za měsíc navštívili mladí muzikanti, tanečníci, zpěváci a recitátoři
obyvatele domažlických penzionů.
Sbor Duha dostal příležitost spoluúčinkovat v provedení díla Antonína
Rejchy Te Deum při společném koncertu místního Čerchovanu a pražského
Kühnova smíšeného sboru.
Taneční obor zazářil i letos svojí 11. Taneční akademií, opět záhy
beznadějně vyprodanou.
Škola se rovněž zúčastnila zahájení akce Plzeň, evropské hlavní město
kultury 2015 - v Západočeském muzeu vystoupila Chasnická dudácká muzika a
jedna z lodí nesených ve slavnostním průvodu městem pocházela od
domažlických výtvarníků.
Koncertní sezónu letos zahájila úspěšná repríza „miniopery“ O dvanácti
měsíčkách uvedená ve velkém sále MKS pro děti z mateřských škol, „na které se
nedostalo“ loni v červnu v refektáři ZUŠ. Na dopoledních představeních tleskalo
celkem 400 diváků, paní učitelky poznávaly mezi účinkujícími i své bývalé
absolventy a velmi pochvalně se vyjádřily o divadelním i hudebním zpracování.
„Jak se dělá tanečník“ prozradili vybraní žáci tanečního oboru ve
stejnojmenném pořadu svým spolužákům ze ZŠ, kteří rovněž zaplnili velký sál
MKS. Toto vystoupení bylo přehlídkou rozmanitých tanečních stylů.
V polovině června hostovala skupina tanečníků na konzervatoři Taneční
centrum Praha, kde se aktivně účastnila výuky.
Výtvarný obor se podílel na vzniku omalovánek pro dopravní policii na
téma bezpečnost silničního provozu.
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V Galerii bratří Špillarů proběhl program pro žáky nižšího stupně ZŠ
tentokrát nazvaný „Co se skrývá pod pokličkou“, v němž se v krátkých vstupech
prezentovali žáci všech oborů vyučovaných v naší škole.
Klenečská pobočka uspořádala výchovné koncerty pro mateřské školy
z okolí, úplný závěr školního roku patřil dvěma koncertům v refektáři pro téměř
120 diváků – žáčků mateřských škol z Domažlic.
Literárně-dramatický obor stál u zrodu výjimečného projektu s názvem
„Obrazárna“. Rámcové téma, stejnojmenná kniha básní Josefa Bruknera, bylo
zpracováváno a doplňováno vhodnými příspěvky – skladbami, písněmi,
tanečními výstupy a výtvarnými pracemi.
Žáci ZUŠ se v listopadu setkali se svými kolegy ze spřátelené Konrad Max
Kunz Musikakademie Schwandorf. V městečku Schönsee, ve zdejším Centru
Bavaria-Bohemia, prožili klarinetisti obou zemí a naši bubeníci víkend strávený
pilným nacvičováním repertoáru značně rozmanitého, který pak předvedli před
zcela zaplněným sálem při závěrečném nedělním koncertu. Vedle motivace
k další hudební činnosti měli žáci příležitost vzdělávat se i jazykově – zásluhou
sympatické německé koordinátorky.
ZUŠ Jindřicha Jindřicha Domažlice nově navázala kontakt i s Landkreis
Musikschule Cham, která má pobočku v partnerském městě Domažlic – Furth im
Waldu. V závěru školního roku se uskutečnil společný Učitelský koncert českých
a německých pedagogů v Bleibachu a Učitelský koncert českých a německých
pedagogů v Domažlicích, společný žákovský koncert v městě Furth im Wald a
Setkání bubenických ansámblů z obou stran hranice na Dračím jezeře.
V loňském školním roce rozšířila škola mezinárodní spolupráci v oblasti
výtvarného oboru. Projekt „Schau mir in die Augen – Podívej se mi do očí“ je
částečně financován z fondů Evropské unie, Plzeň, evropské hlavní město kultury
2015.
Začali jsme spolupracovat se dvěma školami, které se v SRN specializují
jen na výtvarný obor. První společnou akcí byl loni domažlický workshop
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„Předsudky“. V říjnu 2014 navštívili žáci našeho výtvarného oboru Regensburg.
Spolu se žáky partnerských škol z Plzně, Chamu, Regensburgu a Kalmreuthu si
prohlédli staré město a cestou do skicáře zachytili, co je zaujalo. Poté pracovali
ve smíšených skupinách – kreslili na velký formát papíru kamenný most nebo
zkoušeli grafiku pomocí hlubokotisku, inspirovanou vlastními skicami.
Další akcí výtvarného projektu bylo uspořádání „Ateliéru pod širým
nebem“ v Plzni a mimo projekt se pak konalo „Stavění věží“ ve Weidenu.

Soutěže
Výsledky vybraných oblastních a krajských kol:
Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na bicí (4. 3. 2015 Domažlice):
Karel Kuneš – 1. místo s postupem (absolutní vítěz)
Jiří Blacký – 1. místo s postupem
Bicí ansámbl TEP - 1. místo s postupem
Alfréd Kubec – 1. místo
Mathias Westerdijk – 1. místo
Alexandr Knížek – 2. místo
Jan Morysek – 2. místo
Petr Šerlovský – 2. místo
Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na dechové nástroje (21. A 22. 3. 2015 Plzeň):
Karolína Bendová, příčná flétna – 2. místo
Martina Kugelová, příčná flétna – 2. místo
Lidová píseň Rokycany (26. 3. 2015):
Tereza Jurníková – 1. místo s postupem
Markéta Příbková – 1. místo s postupem
Karel Benda – 1. místo s postupem
Klára Kaiserová – 2. místo
Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na lidové nástroje (14. 2. 2015 Plzeň):
Anna Černá – 1. místo s postupem
Martin Císler – 2. místo
Študácká dudácká muzika – 1. místo s postupem
Krajské kolo soutěže ZUŠ v sólovém a komorním zpěvu (7. a 8. 3. 2015 Plzeň):
Anna Pelnářová – 1. místo
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Patrik Hradecký – 1. místo
Tomáš Woldekiros – 2. místo
Anna Černá – 2. místo
Patrik Hradecký + Matyáš Feil – 2. místo
Klára Kaiserová + Kristýna Sokolová – 2. místo
Tereza Jurníková + Anna Černá + Karolína Lahodová – 2. místo
Taneční skupina roku (15. 3. 2015 hala Lokomotiva Plzeň):
3 choreografie - 1. místo
Czech dance organization (22. 3. 2015 hala Lokomotiva Plzeň):
2 choreografie - 1. místo
2 choreografie - 2. místo
MČR Svaz učitelů tance (29. 3. 2015 DK Peklo Plzeň):
1 choreografie – 1. místo
Krajská soutěž Monology a dialogy (14. 2. 2015 Horšovský Týn):
Klára Machová – 1. místo s postupem
Krajská soutěž individuálních výstupů, recitace (21. 3. 2015 Klatovy):
Alžběta Johánková – 1. místo s postupem
Výsledky národních kol:
Celostátní kolo soutěže ZUŠ ve hře na bicí (15. 5. 2015 Praha):
Karel Kuneš – 1. místo
Celostátní kolo soutěže ZUŠ ve hře na lidové nástroje (7 – 8. 5. 2015 Mikulov):
Anna Černá – 1. místo
Písňová soutěž Bohuslava Martinů (18. – 20. 10. 2015 Hudební gymnázium J.
Nerudy Praha):
Patrik Hradecký – 1. místo
Hynek Hradecký – 2. místo + zvláštní cena za interpretaci
Plzenecké housličky – soutěž pro nejmenší do 11 let (23. 5. 2014 Starý Plzenec):
Ema Vecková – 1. místo
Národní kolo Monology a dialogy (28. 3. 2015 Brandýs nad Labem):
Klára Machová – 1. místo s postupem na národní přehlídku do Bystřice
(Monology nad 18 let)
Národní přehlídka Bystřice:
Klára Machová – 2. místo
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Národní přehlídka Wolkerův Prostějov (16. – 21. 6. 2015 Prostějov):
Alžběta Johánková – 2. místo
(Zapsala Mgr. Ivana Havrusevičová)

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE DOMINO DOMAŽLICE
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...
45 zájmových útvarů, resp. 40 / 579 účastníků zájmového vzdělávání,
resp. 587 účastníků zájmového vzdělávání
oblast společenskovědní a estetická, přírodovědná, hudebně rytmická a
sportovní
nové kroužky od září 2015: stolní tenis, míčové hry, country tance,
přírodovědný a MaMi klub určený pro dítě do 3 let s rodičovským
doprovodem
Příležitostná zájmová činnost: zábavné akce, výchovně vzdělávací programy,
keramické dílny, zájezdy, divadelní představení, koncerty aj.
Spontánní zájmová činnost: Klub otevřených dveří - 394 účastníků
Předmětové a umělecké soutěže vyhlašované MSMT
organizování okresních kol soutěží a přehlídek - 586 účastníků
Matematický klokan
Přírodovědný klokan
Celkem

2783 žáků
354 žáků
3723 žáků
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Táborová a prázdninová činnost
1 pobytový tábor v Mrákově
4 příměstské tábory - tematicky zaměřené - sport, angličtina, ekologie
Letní činnost 2015: 4 tábory / 160 účastníků
Adaptační kurzy
3 adaptační kurzy pro 1. ročníky OA, SZŠ Domažlice / 71 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.S.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.
V červnu jsme v rámci Dne dětí zorganizovali soutěž k významnému výročí
- 50. - televizního Večerníčku.
V prosinci 2015 se žáci z kytarového kroužku zúčastnili krajského kola 18.
ročníku kytarové soutěže Zlatá struna v Plzni. Úspěšně pracují ZÚ street dance a
mažoretky, pravidelně vystupují na akcích DDM; velký zájem je o MaMi klub, ve
kterém je 32 členů.
Zaměstnanci DDM Domino Domažlice: Mgr. Ing. Kamila Bendová – ředitelka,
Eliška Hinterholzingerová – účetní, Ing. Eva Pavleová - pedagogický pracovník,
Jan Hrabačka - pedagogický pracovník
(Pro kroniku zapsala Mgr. Ing. Kamila Bendová)
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VI. Veřejný život
Občanská sdružení a spolky

OREL – Jednota Domažllice
Jednota má 35 členů
Starostka Marie Maňasová
Místostarostka Ludmila Kunčíková
Sekretář Ing. Petr Jankovec
Činnost domažlické jednoty:
❖ Členové jednoty pravidelně každý týden cvičí.
❖ Spolupracují s mladými rodinami, se spolkem Fandíme rodině, se
kterým uskutečnili 5. února dětský ples.
❖ Starší členky se zúčastňují oslav 5. května a 28. října.
❖ V květnu pořádá Orel besídku k Svátku matek.
❖ V červnu organizuje Orel Biskup cup, fotbalová soutěž, letos se
zúčastnily i dva týmy z Polska.
❖ Vavřinecké pouti se členové jednoty účastní jako praporečníci procesí
na Vavřinečku.
❖ V říjnu pořádá domažlická jednota turistický pochod Kozinovo krajem.
❖ V listopadu jednota opět se spolkem Fandíme rodině připravila pro děti
Olympiádu.
Děti z jednoty vystupují i v jiných organizacích.
(Pro kroniku zapsala Marie Maňasová)
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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 Eliška Bednářová, od listopadu Veronika Pavlíková (44
členů, z toho 31 členů do 18 let)
2. oddíl Bazilišci, vedoucí Hana Märzová (48 členů, z toho 31 členů do 18 let)
Klub oldskautů, vedoucí Vlasta Žambůrková (14 členů)
Rodinný skauting, vedoucí Petra Štenglová (20 členů)
Ve středisku bylo v roce 2015 registrováno 126 osob (z toho 62 členů do 18 let).
Počet členů tedy zůstává stabilní.
Rok 2015 byl ve Středisku Jiřinky Paroubkové naplněn řadou tradičních i
nových akcí. Sužbu druhým, která je neodmyslitelnou součástí skautského
programu, prokázali domažličtí skauti a skautky v rámci několika akcí. Na začátku
roku se zúčastnili jako koledníci Tříkrálové sbírky. Při Májové vycházce a Toulkách
zlatem podzimu pořádaných Klubem českých turistů pak Bazilišci jako každý rok
připravovali v cíli pochodů oheň, na kterém si malí i velcí výletníci mohli opéct
buřty.
V závěru roku obdarovali Bazilišci domažlické oldskauty a oldskautky
vlastnoručně vyrobenými adventními věnci. Ještěrky, které každoročně rozdávají
Betlémské světlo na domažlickém náměstí Míru (a v posledních letech také v
Klenčí pod Čerchovem) letos přichystaly novinku: Betlémské světlo přivezly z
Plzně do Domažlic vlakem a mohli tak zapálit svíčky a lucerničky zájemcům v
každé stanici na trati.
Domažličtí skauti a skautky se také velkou měrou podíleli na přípravě 5.
ročníku hry Mafie organizované 7. března skautským okresem Domažlice. O
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akční hru v temných městských uličkách byl mezi veřejností nebývalý zájem
zúčastnilo se jí více než 120 dětí, tedy o třetinu více než v loňském roce.
Pro starší děti a dospělé pak skauti uspořádali jen o týden později
promítání o cestování, kde si návštěvníci

mohli

poslechnout

vyprávění o

Tádžikistánu či putování Evropou na kole.
Z akcí, které uspořádali skauti a skautky pro sebe, jmenujme alespoň ty
nejvýznamnější:
11. dubna se v tělocvičně staré školy uskutečnil Velikonoční turnaj v
míčových hrách, kterého se zúčastnili skauti a skautky z celého okresu.
24. - 26. dubna se kmen rodinného skautingu sestávající z rodičů odrostlých členů střediska - a jejich dětí (a to i těch nejmenších) vypravil na
víkendovou akci na Javorné. Tuto akci pak rodiče s dětmi již tradičně zopakovali
i na konci října.
Ve dnech 1 . - 3 .
května se na Zelenově
konalo

základní

kolo

Svojsíkova závodu, které
pořádalo

domažlické

středisko rovněž pro celý
okres. Součástí závodu
bylo i náročné putování
V rámci okresního setkání proběhla i bojovka
Úkoly vyžadovaly týmovou spolupráci

soutěžních družin, které musely prokázat
schopnost orientace v terénu a základní
tábornické dovednosti. Do krajského kola
Svojsíkova závodu postoupily tři
domažlické

družiny:

Bazilišci

Černí,

Bazilišci Bílí a Felsumy z oddílu Ještěrky.
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15. - 17. května se v kempu Hájovna u Kdyně uskutečnilo 1. setkání
skautů a skautek z domažlického

okresu

s tématem „Vzpoura mozků"

inspirovaným starým komiksem.
Během července se uskutečnily tři letní tábory:
❖ Tábor Bazilišků na Bystřici 21. 6. - 18. 7. Účastníci tábora se vypravili až
na daleký Klondike v období Zlaté horečky. Tábora se zúčastnilo 29 dětí
a 11 dospělých.
❖ Tábor Ještěrek pod Ovčím vrchem 4. - 18. 7. Tábora Ještěrek pod Ovčím
vrchem se letos zúčastnilo 22 dětí a 9 dospělých.
❖ Tábor rodičů s dětmi pod Ovčím vrchem 18. 7. - 25. 7.
Již čtvrtým rokem se pod Ovčím vrchem konal i týdenní tábor rodičů s
dětmi, který je nejvýznamnější akcí kmene rodinného skautingu. Rodiče
s sebou na tábor berou děti doslova od plenek a společně pro ně
připravují program, jehož tématem letos byli indiáni. Tábora se
zúčastnilo 24 dětí a 16 dospělých.
V polovině prázdnin se v Japonsku konalo 23. světové skautské jamboree,
tedy setkání skautů a skautek z celého světa. Naše středisko na něm
reprezentovali dva členové - Natálie Anna Böhmová a Matěj Zeman.
V polovině září se v rámci obnovené tradice již druhým rokem konal
Střediskový táborový oheň, a to na Zelenově. U ohně se sešli starší i mladší
členové střediska, kteří si společně zahráli hry a zazpívali.
Od 13. do 15. listopadu se v Mezholezích u Kdyně konal první víkend
KRAPu - Kurzu rádců a podrádců, pořádaný okresem Domažlice. Akce, které se
zúčastnilo asi 12 členů domažlického střediska. Měla téma „Zachraňte vojína
Ryana" a rozhodně patřila k těm náročnějším. Hned na úvod byli účastníci po
malých skupinkách vysazeni za tmy na neznámých místech v okolí Mezholez, kam
se měli sami dostat. A v podobném duchu se pak nesl i zbytek akce.
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Závěrečná fotografie účastníků a organizátorů KRAPu

Pátý ročník tradičního Podzimního trylkování - memoriálu Jany Doubkové
se konal v klubovnách ve skromnějším rozměru než v minulých letech. I tak ale
zazněla řada krásných písniček. Svým podáním Hlídače krav od Jaromíra Nohavici
všechny pobavily světlušky z družiny Bazilišci Oranžoví, jejichž fotka pak oblétla
skauty v celé republice.
Bazilišci Oranžoví
zpívají Hlídače krav

(Zapsala: Hana Märzová)
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PIONÝRSKÁ SKUPINA ČTYŘLÍSTEK
V souvislosti s novým Občanským zákoníkem došlo ke změně názvu naší
pionýrské skupiny. Od 1.1.2015 je správný název PIONÝR ZS – Pionýrská skupina
Čtyřlístek p.s. Zároveň jsme změnili i sídlo PS na Domažlice, Mánesova 697.
Činnost pionýrské skupiny Čtyřlístek byla v roce 2015 rozdělena do dvou
časových období. Měsíce leden až srpen byly motivovány heslem „Máme rádi
Chodsko“. To proto, že děti neznají prakticky nic o historii i současnosti Chodska
a Domažlic. Zaměřili jsme se na seznámení dětí s chodskými vesnicemi, vznikem
názvu města Domažlice, či řeky Zubřiny. Seznámili je s posláním a prací Chodů.
Zároveň jsme navštívili některá významná místa např.: Vavřinec, Čerchov,
Českou studánku a Hrádek. Děti si vyzkoušely práci na hrnčířském kruhu, zdobení
květináčů, modelování, malování vajec či rýžování zlata. Pan Riederer nás
provedl i dřevorubeckým muzeem v Peci pod Čerchovem.
Kromě toho jsme se v tomto období zúčastnili akce „Ledová Praha“, při
které jsme navštívili Vyšehrad, pražské Benátky, či bobovou dráhu. V květnu
jsme prodejem kytiček získali téměř 20. 000 Kč na boj proti rakovině a 1. června
jsme byli spolupořadateli akce „Město dětem“. V červnu jsme uskutečnili
víkendovou akci na Zelené Lhotě a ukázali dětem Nýrskou přehradu, odkud je
získávána pitná voda pro Domažlicko. Celé toto období bylo zakončeno letním
táborem.
Zbývající část roku byla věnována především zájmové činnosti pod
názvem „Tudy z nudy“. Zahájili jsme hned 1. září zábavným odpolednem pro
naše členy a neorganizované děti na dětském hřišti v Paroubkově ulici. Týden na
to jsme uspořádali třídenní soutěž „Cesta na Xapatán“. V dalších měsících děti
navštívily plzeňskou ZOO, Techmánii a aquapark v Praze. Při Dni bez aut jsme
zajistili dvě stanoviště. V průběhu celého období proběhla řada sportovních
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soutěží např. ve vybíjené, přehazované, lukostřelbě, kuželkách i běhání ve
skákacích botách.

V rukodělné činnosti jsme pracovali s voskem, vyráběli náramky či
malovali na choroše. Celý rok byl zakončen mikulášskou diskotékou a vánoční
nadílkou.
(Zapsala Vendula Pangrácová)

OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE DOMAŽLICE
(OS ČČK)
Fügnerova 647
Občanské sdružení
Ředitelka oblastního spolku: Jana Hořeňovská
Výkonná rada a Úřad OS ČČK Domažlice v roce 2015:
předsedkyně: Jiřina Vaverová
místopředseda: Vojtěch Dvořák
ředitelka Úřadu OS ČCK: Jana Hořeňovská
členové:
Marie Kestová, PhDr. Anna Kuželková, Marie Hronková, Hana
Paulová
dozorčí rada: Mgr. Jarmila Kahlerová, Růžena Krčmová, Lidmila Kynčlová
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Členové spolku společně naplňovali cíle hnutí Českého červeného kříže,
aktivně pracovali s mládeží, prováděli školení první pomoci všech věkových
skupin, zdravotnické hlídky zajišťovaly zdravotnické dozory při kulturních a
sportovních akcích. Velice dobrých výsledků dosahoval spolek v oblasti
bezpříspěvkového dárcovství krve, měl i hodně nových prvodárců. Díky dobré
osvětě a vstřícnosti ze strany obcí, podniků a škol uskutečňoval ve spolupráci s
transfuzní stanicí Klatovy mobilní odběry v celkem 6 mobilních odběrových
místech měst a obcí Domažlice, Bělá nad Radbuzou, Staňkov, Horšovský Týn,
Klenci pod Čechovem a Poběžovice.
Ve středu 13.5. se členové ČČK zúčastnili veřejné sbírky „Český den proti
rakovině 2015", při kterém prodali 124 kytiček a vybrali 2 437,- Kč.
Ve čtvrtek 14.5. uspořádal spolek soutěž oblastní kolo „Mladých zdravotníků",
zúčastnilo se celkem 81 soutěžících (45-1. stupeň a 36 - II. stupeň).
O letních prázdninách proběhl jako každoročně letní tábor pro děti na
Rudolfově Pile (nedaleko obce Pec pod Čechovem) a to: od 11.7.2015 do
25.7.2015 - rehabilitační a sportovní tábor.
V sociální činnosti poskytoval ČČK ve svém ošacovacím středisku
bezplatný odběr obnošeného oblečení slabším sociálním vrstvám.
(Zapsala Jana Hořeňovská)

ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU
Komenského 68
Dobrovolné, nepolitické občanské sdružení.
Předseda JUDr. Josef Fidrant
místopředseda Květoslav Kardinál
tajemník Josef Výchart
hospodářka Anežka Karolyiová
předseda kontrolní komise Josef Podestát
členové výboru: Jindřich Kitzberger, Jaroslav Gláser a Marie Plzenská
členové kontrolní komise: Jarmila Kalíšková, Marie Mauleová
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Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Komenského 68
Domažlice je dobrovolné, nepolitické občanské sdružení.
Z nového Občanského zákoníku vznikla povinnost nechat se zaregistrovat
do spolkového rejstříku. Tuto povinnost jsme počátkem roku splnili a potřebné
doklady a ověřené podpisy jsme odeslali. V současné době je organizace zapsána
ve spolkovém rejstříku.
Organizace měla v roce 2015 104 domažlických členů. V průběhu roku
zemřeli 3 členové a 5 ukončilo ze zdravotních důvodů své členství. Podařilo se
získat dva nové členy. Přes veškerou snahu se nedaří získat mladou nebo mladší
generaci. Věkový průměr členů naší organizace je z 50 % vyšší 70 let.
Koncem roku 2014 se podařilo dostat do našeho vlastnictví objekt
prodejny. V lednu 2015 se uskutečnilo výběrové řízení k pronájmu prodejny
s podmínkou, že se zde budou prodávat zahradnické přebytky. Ve výběrovém
řízení byli tři uchazeči, z kterých byla vybrána paní Váchalová. Prodejnu jsme
pronajali a nyní se v ní se mimo zahradnických přebytků prodávají ještě sazenice,
semena, postřiky, hnojiva, krmení pro zvířata a další věci. Zvýšila se kultura
prodeje i ochota prodávajícího. Celkově můžeme hodnotit pronájem prodejny,
velice kladně.
Jako každý rok, i v roce 2015 zajišťovali zahrádkáři zpracování ovoce moštování pro širokou veřejnost. Moštovalo se celkem 6 sobot a bylo
zpracováno 7 643 kg ovoce. V porovnání s rokem 2014 je to o 50 % méně. V této
činnosti budeme pokračovat i v příštím roce.
Činí se také naše ženy při pečení perníčků. V říjnu napekly a nazdobily
přes 700 ks perníčků pro MěÚ Domažlice k vánočnímu stromku. Paní Navrátilová
pak ještě udělala různé perníkové výrobky pro naše sponzory.
Výsledky práce zahrádkářů, jejich výpěstky, jsme představili na třech
výstavách. ZO ČZS společně s Městskou radou seniorů Domažlice měla výstavu
v objektu ZO v Komenského ulici 27. -28. srpna, shlédlo ji přes 100 návštěvníků.
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Dále se domažličtí zahrádkáři zúčastnili výstavy v Klatovech ve dnech 3.-5. října
a následně pak krajské výstavy v Plzni ve dnech 9.-10.10.2015.
Nezapomínáme ani na naše jubilanty. U příležitosti jejich životního jubilea
70, 80, 90, a pak každým rokem předáváme blahopřání a balíček. Blahopřání
předáváme od 60 let vždy po 5 letech a od 80 let věku každý rok.
V rámci brigádnické činnosti mimo běžné úklidové práce kolem objektu,
čištění okapů a svodů vystěhovali zahrádkáři z prodejny veškerý materiál a
zateplili její strop.
(Zapsal Josef Fidrant)

MĚSTSKÁ RADA SENIORŮ DOMAŽLICE,
Baldovská 583
Předseda: JUDr. Josef Fidrant
Místopředseda: Josef Jírovec
Jednatelka: Jaroslava Kaucká
Hospodářka: Jiřina Vaverová
Předsedkyně revizní komise: Ing. Emilie Šálená
Členové předsednictva: Petr Matějka, Jaroslava Stauberová, Marie Hanáčková,
Růžena Krčmová, Vendula Klimentová, Marie Plzenská, Zdenka Veselá
Městská rada seniorů byla založena 5.2.2014 jako občanské sdružení,
které patří pod Krajskou radu seniorů Plzeň. Sdružuje 12 seniorských klubů a
organizací s 900 členy.
Práce všech členů je dobrovolná, bez nároku na honorář, příspěvek
dostala rada od Města Domažlice na roční činnost.
Pro rok 2015 byly vypsány projekty:
Aktivní senior - spolupráce s organizacemi, která zajišťuje veškerou
činnost na poli organizačním, sportovním, kulturním.
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Senior Pas - ve spolupráci s ústředím v Brně byly získáni podnikatelé na
dohody, poskytující služby a sortiment zboží se slevou - v Domažlicích je to zatím
11 podniků. Seniorských karet bylo vyhotoveno 600.
Zdravý senior - spolupráce se zdravotnickými organizacemi, předávání
zdravotních karet, zajištění zdravotních dozorů.
Vzdělaný senior - organizování kurzů práce na počítači, přednášek.
Bezpečný senior - spolupráce s Městskou policií, vybavení seniorů
reflexními taškami, pásky, spolupráce při kurzech sebeobrany.
Senioři - hýbejte se — pořádání sportovních turnajů (bowling, petang aj.),
cvičení pro starší ženy, činnost tanečních skupin seniorek, pořádání a propagace
vycházek turistů, pořádání turistických zájezdů.
Kulturní senior - organizace zájezdů na kulturní akce, pořádané Krajskou
radou seniorů v Plzni, zájezdy a vycházky do okolí, společné návštěvy divadel,
pořádání a návštěva seniorských odpolední v MKS a v seniorských domech,
organizace programů-senioři seniorům, spolupráce s domovy seniorů při
organizaci odpoledních pořadů pro seniory, uspořádání Živého betlému
v prosinci.
Šikovný senior - organizace výstav, ve kterých členové vystavují své
výrobky - celkem byly uspořádány 3 výstavy v Domažlicích, dalších dvou v Plzni a
Tlumačově se domažličtí senioři zúčastnili.
Senior se představuje – propagace v tisku, rozhlase, na třech vývěskách
na náměstí, na seniorských akcích v rámci kraje.

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
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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
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.

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.
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Počet členů: v okrese Domažlice pracují 4 místní organizace STP s celkem
583 členy, z toho 1 organizace v Domažlicích, se 194 členy.
Akce v roce 2015: - seniorská odpoledne - muzikoterapie 4x ročně,
s průměrnou účastí 120 klientů, zúčastňují se nejen členové STP, ale i občané
Domažlic.
- 2 rekondiční - rehabilitační pobyty: - Karlovy Vary, Mariánské Lázně.
(Zapsala Sylva Cenefelsová)

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR
základní organizace Domažlice, Jindřichova 214
Celkový počet členů 52, z toho 12 přímo z Domažlic.
Předsedkyně Mgr. Libuše Kubertová, jednatel František Koržinek, od 13. 10.
jednatelka Božena Tomanová, hospodářka Marie Červená, ostatní členové
výboru: Alois Štípek, Josef Rabušic, revizor organizace Božena Tomanová, od 13.
10. Jana Šizlingová Šimáčková DiS
Základní organizace (ZO) má za úkol členům, ale i veřejnosti poskytovat
informace o problematice sluchového postižení a jeho kompenzaci, seznamovat
se sociálními zákony, které se osob se sluchovým postižením týkají.
V roce 2015 se konalo 25. výročí vzniku Svazu neslyšících a
nedoslýchavých osob pokračovatele předcházejících organizací sluchově
postižených (Organizace sluchově postižených v rámci Svazu invalidů, později
samostatného Svazu sluchově postižených). Na oslavu tohoto výročí spojenou se
Dnem otevřených dveří v Pražském stacionáři neslyšících v Praze Modřanech byl
pozván pan Alois Štípek, nar. 9. 2. 1928, zakládající člen Základní organizace
v Domažlicích (7. 6. 1964), dlouholetý předseda ZO, zakladatel a vedoucí
poradenského centra pro sluchově postižené v Domažlicích, dříve i předseda
krajské organizace, člen republikového výboru Svazu. Pan Štípek obdržel za svoji
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dlouholetou činnost ve prospěch sluchově postižených ocenění a věcný dar. I
nadále je členem výboru základní organizace.
(Zapsala Libuše Kubertová)

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
Základní organizace SPCCH v Domažlicích čítá k 31. 12. 2015
158 členů z Domažlic. Celkem má 204 členů
Výbor:
předseda
Místopředseda
hospodářka
Revizní komise:
Předseda

PLZENSKÁ Marie
VÁCHALOVÁ Anna
HEINDLOVÁ Dáša
ČADKOVA Marie

Pravidelně měsíčně se konaly výborové schůze a dvakrát v roce se uskutečňují
členské schůze v MKS Domažlice s průměrnou účastí kolem 110 členů.
Z0 SPCCH Domažlice v roce 2015 zajistila pro své členy řadu akcí.
Členům byla umožněna účast na setkání SPCCH jiných okresů. Dále se
zúčastnili akce Den zdraví a sociálních služeb v MKS Domažlice, posezení
s kulturním programem v TOTEMU v Plzni, kulturního programu v Měšťanské
besedě v Plzni pořádaného Radou seniorů, dále sportovního odpoledne
v bowlingu, kde domažlické družstvo obhájilo 1. a 6 . místo.
Dvě členky BLÍHOVÁ Anna a HRUŠKOVÁ Zdena obdržely od starosty
města Domažlic Ing. M. Macha ocenění za dobrou a dlouholetou práci v ZO
SPCCH Domažlice.
Členové se zúčastňují rekondičních pobytů, poznávacích zájezdů,
zahraničních zájezdů do ITÁLIE pořádaných Okresním výborem Svazu
postižených civilizačními chorobami Domažlice.
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(Zapsala Marie Plzenská)

WOLFS DOMAŽLICE o.s.
Kovařovicova 255
Předseda klubu: Pavel Kasper
Již dvacetiletou historii klubu Wolfs si připomněli hráči 29. srpna 2015.
Muži hrající druhou nejvyšší baseballovou soutěž - Českomoravskou ligu
sice v soutěži skončili poslední, ale v baráži o udržení potvrdili svými výkony, že
do této soutěže patří. Do Domažlic v rámci Českého baseballového poháru
zavítala dvě extraligová mužstva z Brna - Hroši a Draci. Domažličtí Hrochy
přehráli, ale na několikanásobné extraligové mistry z Draků již neměli. V Českém
baseballovém poháru skončily Wolfs sedmí v republice. Klub měl v roce 2015
čtyři mládežnická družstva od sedmiletých po třináctileté děti. Největšími
úspěchy se mohou pochlubit sedmi a devítiletí hráči - vyhráli své oblastní
soutěže. Třináctiletým se podařilo obhájit druhé místo v Jihozápadní oblasti a
vyhrát Mezinárodní hry přátelství v Hluboké nad Vltavou.
Smíšené družstvo hrající Českou slowpitchovou ligu obhájilo třetí místo a
úspěšně se zabydlelo v této stále atraktivnější a novými týmy nabité soutěži.

Atletic Club Domažlice o. s.
spolek, zabývající se atletickou činností
Předseda klubu: Ing. Zdeněk Forster
Klub má 188 členů
Předmět činnosti: sport, atletika, organizace sportovních soutěží.
(Zapsal Petr Konop)
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SK BOMBER DOMAŽLICE O. S.

počet domažlických členů: 31 (celkový počet všech členů: 78)
Vedení:
- předseda SK: Pavel Kurc
- tajemník SK: Jiří Dohnal (Kdyně)
- hospodář SK: Pavel Kovář
Předmět činnosti: sportovní klub pořádající sportovní a tělovýchovné aktivity pro členy i
veřejnost v oblasti především futsalu, ale i v dalších sportovních oblastech.
Účast v dlouhodobých soutěžích futsalu:
- krajský přebor pořádaný Svazem futsalu ČR Fotbalové asociace ČR: umístění v sezoně
2014/2015 na 5. místě z celkového počtu 10 účastníků
- soutěž Domažlický deník futsalová zimní liga pořádaná Svazem futsalu ČR Fotbalové
asociace ČR: umístění v ročníku 2015/2016 na 6. místě z celkového počtu 10 účastníku
(pro kroniku zapsal Pavel Kurc)

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ (KČT), ODBOR DOMAŽLICE
Předseda Mgr. Petr Matějka
Domažlický odbor Klubu českých turistů měl k 31. prosinci 149 členů.
V průběhu roku vstoupilo 7 nových členů, 4 ženy a 3 muži. Pět členů během roku
zemřelo
Činnost odboru řídil jedenáctičlenný výbor.
Nejčastější aktivitou domažlických turistů jsou turistické vycházky. Letos
jich uspořádali celkem 33 a zúčastnilo se jich 359 turistů. Během roku uskutečnili
turisté 3 autobusové zájezdy - do Jizerských hor, do Franckého Švýcarska a do
Slavkovského lesa. V zimním období uspořádali tři besedy a dva zájezdy do
plzeňského divadla. Turisté z Domažlic se účastní i řady akcí, pořádaných jinými
odbory KČT.
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Na Čerchově proběhla již 15. sezóna. Za tento rok navštívilo rozhlednu
10 423 osob. Celkem se od roku 200 z ochozu Kurzovy věže rozhlédlo 131 740
evidovaných platících turistů.
V roce 2015 pokračovaly opravy i celková údržba věže a chatky na
Čerchově.
Nabídku suvenýrů turisté loni rozšířili o 10 novinek: byly to turistické
vizitky České studánky a vizitky Odemykání a Zamykání České studánky,
turistická známka a turistická vizitka ke 110. výročí Kurzovy věže, turistická
známka Tři znaky v kolekci Trojmezí a turistická nálepka Tři znaky s hlasovým
průvodcem. Pro návštěvníky Čerchova obměnili nabídku suvenýrů o kapesní
minibaterku jako přívěsek na klíče, otvírák na pivo, kapesní nůž a propisovací
tužku.

Do turistické činnosti patří i činnost značkařská. 22 značkařů pečuje o 619
km turistických tras pro pěší a 545 km cyklotras na okrese Domažlice. Za to jim
patří velký dík. Každoročně musí být 1/3 tras tj. okolo 200 km přeznačeno. Cesty
se udržují průchodné průběžným průřezem náletů. Loni bylo přeznačeno 212 km
tras, osazeno 5 nových stojanů, 5 směrovníků a 200 směrovek a tabulek.
(Vypsáno ze Zprávy o činnosti KČT Petra Matějky; jednotlivé větší akce KČT viz Kalendárium)
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Novoroční výstup turistů na Čerchov 2015
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foto Marie Minaříková

Kalendárium
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Leden
NOVÝ ROK
domažlických turistů

Novoroční výstup na Čerchov
Prvního ledna od 10 hodin se konal 17. ročník oblíbeného turistického
pochodu Novoroční výstup na Čerchov. Zúčastnilo se ho kolem 300 osob.
V průběhu akce proběhla, také už tradičně, celostátní sbírka Novoroční čtyřlístek,
letos určená na stavbu trasy pro vozíčkáře v Chrudimi. Vynesla 2 401 korun.
Setkání turistů na Čerchově se účastnila i řada předních regionálních politiků z české i
bavorské strany. Byli to starosta Domažlic Ing. Miroslav Mach, starosta Klenčí Ing. Jan
Bozděch, ředitel Městských lesů Domažlice Ing. Jan Benda, starosta Waldmünchenu
Markus Ackermann, starosta Furth im Wald Sandro Bauer a waldmünchenský ponocný
Franz Priffling v historickém kroji. Ten již tradičně ve verších pozdravil přítomné a popřál
Čerchovu vše nejlepší.

Vycházka na Díly
Druhou tradiční novoroční turistickou akcí je odpolední Novoroční
vycházka na Díly po trase Klenčí - Díly - Postřekov. I letos ji vedla Marie
Senohrábková, účastnilo se 10 turistů.
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Tradiční ohňostroj
Ani letos nechyběl 1. ledna v podvečer tradiční novoroční ohňostroj na
domažlickém náměstí. Efektní, byť krátká, podívaná přiláká na náměstí
každoročně stovky lidí. Letos ohňostroj trval necelých pět minut a radnici stál 35
tisíc korun.

Novoroční pozdrav
Až z Belgie přiletěl ke Třem vrbám balónek s přáním všeho dobrého do
nového roku. Vypuštěn byl v 600 km vzdáleném Nadrinu při půlnoční mši. Josef
Levý, který balónek našel, poslal jeho odesilateli informační materiály
o Domažlicích a pamětní medaili.

Tříkrálová sbírka
Tříkrálová sbírka, letos už její 15. ročník, probíhala v našem městě od
soboty 3. ledna do úterý 6. ledna. Po slavnostním zahájení v arciděkanském
kostele, při kterém koledníkům požehnal generální vikář plzeňské diecéze,
monsignore Josef Žák, který letos zastupoval biskupa Františka Radkovského,
vyšlo do domažlických ulic dvanáct skupin koledníků. Občané jim věnovali
86 458 korun. Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky v domažlické farnosti, celkem
165 806 Kč, je z větší části určen pro projekty charity na Domažlicku, u nás
konkrétně pro sociálně terapeutické dílny sv. Josefa v Domažlicích a Meclově,
dále pro SOS Domažlice a Domov sv. Vavřince, pro Azylový dům Domažlice,
Domov pro matky s dětmi v tísni Havlovice, Volnočasové kluby Duha Domažlice
a pro sdružení Hafík, o.s. – rozvoj canisterapeutických služeb na Domažlicku.

Smutná zpráva
V neděli 4. ledna zemřel ve věku osmdesáti let chirurg MUDr. Vladimír
Kníže. Spolu se dvěma již zesnulými kolegy, internistou MUDr. Josefem Bicanem
a dětským lékařem MUDr. Jiřím Skočdopolem, nastoupil do Domažlic po
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absolvování medicíny na počátku šedesátých let minulého století. Až do odchodu
na odpočinek působil ve zdejší nemocnici.

Domažličtí v Plzni
V úterý 6. ledna proběhl v Plzni zahajovací ceremoniál akce Plzeň 2015 Evropské hlavní město kultury. V programu zahajovacího dne účinkovali i dva
soubory domažlické Základní umělecké školy Jindřicha Jindřicha - Chasnická
dudácká muzika a Folklórní taneční soubor. Děti z výtvarného oboru připravily
maketu lodě, včetně její výzdoby, se kterou pak procházely v zahajovacím
průvodu.

Kondolence k masakru v Charlie Hebdo
Tak to nám ten rok pěkně začíná. Ve středu 7. ledna došlo v Paříži k útoku
na redakci satirického časopisu Charlie Hebdo. Teroristé, bratři Kouachiovi se tak
údajně chtěli pomstít za karikaturu proroka Mohameda. Jejich útok si vyžádal
12 mrtvých a 10 zraněných. Francouzský prezident vyhlásil v celé zemi státní
smutek. Z celého světa přicházely Francouzům projevy účasti a rozhořčení
nad tímto barbarským činem. Kondolenci do Francie zaslala v dopisu starosty Ing.
Miroslava Macha, adresovaném starostovi partnerského města Ludres Pierrovi
Boileau, také domažlická radnice.

Běžkotoulky na Čerchově
V sobotu 10. ledna běžel na sportovním programu veřejnoprávní televize
jeden díl seriálu Běžkotoulky, který se věnoval běžkařským tratím v okolí
Čerchova. Štáb pořadu natáčel běžkaře, mezi nimiž byl i šéf SK Sněhaři Domažlice
Martin Janovec a vedoucí informačního centra Klenčí Zuzana Uhrová
v Caparticích, poté pod Čerchovem a nakonec přímo na vrcholu nejvyšší hory
Českého lesa. Natáčení se zúčastnil i domažlický starosta Ing. Miroslav Mach.
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Smrtelná dopravní nehoda
V pondělí 19. ledna narazilo auto s cizím státním příslušníkem do zdi
v Jiráskově ulici. Řidič byl na místě mrtev.

Výstava Bohuslava Turnera.
Ve vestibulu domažlické pobočky ČSOB na náměstí vystavoval od poloviny
ledna tachovský malíř Bohuslav Turner výběr ze svého díla. Návštěvníci si mohli
prohlédnout čtrnáct Turnerových obrazů. Výstava trvala do konce února a autor
na ní představil svoje krajiny, zachycené ve všech ročních obdobích.

Noví strážníci a nová služba
Domažlická radnice vypsala výběrové řízení na dva nové strážníky a
operátora kamerového systému. Nováčci by měli rozšířit stávající počet
strážníků. V současné době slouží u městské policie patnáct strážníků a jeden
operátor kamerového systému. Pro srovnání: v roce 1935 měla městská policie
v Domažlicích šest strážníků. Ve městě tehdy žilo 9000 obyvatel (přesně 9068).
V současné době mají Domažlice málo přes 11 tisíc obyvatel a strážníků
dvaapůlkrát více. Asi byli v roce 1935 lidé ukázněnější. A také koňské, a ještě spíše
kravské povozy, které v té době jezdily po městě, nahradila auta, která
strážníkům přidělávají mnohé vrásky na čele. Tak například jen v Kostelní ulici
evidovali strážníci za uplynulý rok 112 přestupků, souvisejících s průjezdem aut.
V současné době rozšiřuje městská policie svoje působení o novou službu,
jejíž potřebnost vyvolala série krádeží ve zdejších zahrádkářských koloniích.
Majitelé zahrad a zahrádek mohou městským strážníkům odevzdat klíče od
vstupu, ti pak budou jejich zahrady a stavby v nich kontrolovat. Na obhlídky
zahrádkářských kolonií přitom strážníci vyráží pravidelně, i ve večerních
hodinách.
Další službou městských strážníků občanům města bude připravovaný
projekt Forenzní identifikační značení jízdních kol syntetickou DNA. S tím, jak
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roste počet kol, vzrůstá i počet jejich krádeží. Při tom někdy nejde o kolo
ledasjaké, ale o bicykl v hodnotě padesáti tisíc i více korun. Podle policie by si lidé
pro případ krádeže měli uschovat všechny doklady o pořízení jízdního kola, mít
zvlášť zapsané výrobní číslo a také fotografii stroje. Forenzní značení syntetickou
DNA patří k preventivním akcím. Strážník ji zájemcům nanese na rám kola, kde
bude asi 15 minut zasychat. Celkové vytvrzení trvá 24 hodin. Poté se nános spojí
s rámem a stane se neviditelným. Kolo strážníci vyfotografují a zanesou do
lokálního i celostátního registru. Na rám bicyklu nalepí samolepku s informací
o tomto způsobu zabezpečení. Přítomnost DNA na rámu ukáže ozáření rámu UV
lampou.

Změna na náměstí
Z náměstí Míru odstěhovaly technické služby v tomto měsíci betonové
květináče, které stály na náměstí už více jak dvě desítky let. O odstranění
květináčů rozhodla městská rada. Je pravdou, že poněkud monstrózní květináče
všechnu krásu nepobraly, navíc překážely v chůzi po chodníku vedle podloubí, ale
lidé už na ně byli prostě zvyklí, a tak se rozhodnutí rady dočkalo i kritiky.
13 odvezených květináčů ale nepůjde na skládku, technické služby je převezly na
jiná místa ve městě a náměstí bez nich vypadá přece jen líp.

Výprodeje
A je to tady zase. Jen co začal nový rok, začaly opět i výprodeje
velkoobchodních skladů. Spočítáme-li všechny výprodeje za rok jen v našem
městě, je až s podivem, kolik těch skladů v republice máme. Na „1. výprodej
v novém roce 2015, 16. a 17. ledna, opět nový kamion zboží, vše nové, import
z Francie“, lákaly občany letáčky, které dostali do svých schránek hned začátkem
nového roku. Oblečení, obuv od 49,- (rozuměj korun českých), dárky od 13,-. Kdo
by odolal! Jen jedna jediná maličkost, zato dost podstatná, letáčku chyběla. Totiž
kdo je vlastně ten dobrodinec, který zboží dováží a vyprodává. To na letáčku
nebylo.
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Čerchov z výšky

Domažlický občan Milan Hubený je nadšeným modelářem a zároveň
fotografem. Oba tyto své koníčky zúročil mírou vrchovatou, když v úterý 6. ledna
pořídil na Čerchově kvadrokoptérou, což je letadélko, dron, s kamerou, řízené ze
země, nádherné a nezvyklé snímky pohádkově krásné zimní čerchovské krajiny
z „podoblak“. (Foto převzato z Domažlického deníku)
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Nový spolek - SK Jiskra Domažlice
TJ Jiskra Domažlice opustily na sklonku minulého roku oddíly plavání,
florbalu, karate, krasobruslení, stolního tenisu a ju – jitsu, které se rozhodly
založit pod názvem SK Jiskra Domažlice vlastní klub. Nový sportovní klub byl
zaregistrován 15. ledna 2015, jeho předsedou se stal Miroslav Kabourek.

Výstava v knihovně
P. Miroslav Gierga: Fotografie z cest

Divadla a koncerty:
Pořadatel městské kulturní středisko ve velkém sále MKS:
Čtvrtek 8. ledna od 19.30 hodin
První koncert roku 2015
DASHA & PÁJKY PAJK QUARTET
Vítězka soutěží Talentárium a Zlíntalent, držitelka Ceny Thálie, muzikálová
zpěvačka, vokalistka Karla Gotta, Heleny Vondráčkové i soutěže Star Dance.
Zpěvačka Dagmar Sobkova alias Dasha je označována za talent, který se rodí
jednou za mnoho let. Doprovázet ji bude Pájky Pajk Quartet Milana Kumžáka,
který můžete dobře znát z televizní soutěže Star Dance.
Čtvrtek 15. ledna od 19.30 hodin
Divadlo v rámci předplatného
Mario Gelardi
ZLOMATKA
Provokativní tragikomedie v podání Divadla v Řeznické
Čtvrtek 29. ledna od 19.30 hodin
MKS a Kruh přátel hudby
bonusový koncert
PÓDIUM MLADÝCH TALENTŮ
Koncert seznámil posluchače se začínajícími umělci, absolventy ZUŠ Jindřicha
Jindřicha Domažlice, kteří se hudbě věnují či chtějí věnovat profesionálně a zvolili
si studium na konzervatořích a vysokých hudebních školách.
Sobota 31. ledna 2014 od 14.00 hodin ve velkém sále MKS
Dům dětí a mládeže DOMINO spolu s MKS a se sponzory
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dětský karneval
Eldorádo – indiánský a kovbojský karneval

LOUTKOVÉ DIVADLO DOMAŽLICE
neděle 18. ledna a neděle 25. ledna
JAK ČERTI VYPLATILI ČERTA
Začátek představení vždy od 14.00 a od 16.00 hodin, MKS I. patro
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Únor
Vodné a stočné na rok 2015
Rada města schválila ceny vodného a stočného ve městě pro rok 2015.
Vodné bude 34,26 korun za kubík, stočné 30,71 za kubík.

Přejezd Capartice–Gibacht
V neděli 1. února se uskutečnil už 15. ročník lyžařského turistického
přejezdu z Capartic do Gibachtu. Přejezd každoročně pořádají společně SC Furth
im Wald a město Furth im Wald ve spolupráci s SK Sněhaři Domažlice a městem
Domažlice. Sněhové podmínky byly tentokrát výborné. Patnáctikilometrovou
trasu zdolalo více než 150 lidí, zhruba 70 z Německa a 90 z Čech. Přejezdu se
zúčastnili i oba starostové, domažlický Miroslav Mach a furthský Sandro Bauer.

Nový průvodce Domažlicemi
Ve čtvrtek 5. února se v Chodském knihkupectví Ludmily Haasové
uskutečnily prezentace a autogramiáda nové knihy Zdeňka Procházky Domažlice
– Historicko-turistický průvodce městem a jeho památkami. Průvodce navazuje
na historicko-turistického průvodce Domažlice z roku 1993, jehož text autor
rozšiřuje o některé nové poznatky a fotografie. Město přispělo na vydání knihy
formou grantu částkou 44 000 Kč.
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Vychází znovu Soupis památek, Politický okres Domažlice
Nakladatelství Garn z Brna vydává v tomto roce některá díla Soupisu
památek historických a uměleckých v království Českém (později Soupis památek
historických a uměleckých v Republice československé). Soupis byla edice, kterou
vydávala „Archeologická kommisse“ při České akademii císaře Františka Josefa
pro vědy, slovesnost a umění (1897–1918), později Archeologická kommisse při
České akademii věd a umění (1921–1937). Jako první z našeho regionu vydalo
nyní nakladatelství Gran Politický okres Klatovský, po něm zamýšlí vydat
Domažlice, obě díla autorů Ferdinanda Vaňka a Karla Hostaše. Podle
informačního letáku, který občané našeho města dostali do svých schránek, bude
počet výtisků knihy stanoven na základě počtu objednávek. Soupis památek
Vaňka a Hostaše je precizním dílem, zachycujícím podrobně historické památky
v okrese i v našem městě, jejich vznik a vývoj, včetně odborného zhodnocení jejich
stavu na počátku 20. století, kdy publikace vznikala (vyšla roku 1902). Letos
vydávaná kniha je reprintem (přetiskem) 1. vydání. Neměla by chybět v knihovně
nikoho, kdo se zabývá dějinami Domažlic. Žel, není často ani u odborné veřejnosti
příliš známá. A nevýrazný letáček asi širšímu zájmu o ni příliš nepomůže.

Na cestě do Stockholmu
Městská knihovna ve spolupráci s MKS promítaly ve čtvrtek 26. února
v malém sále MKS představení audiovizuálního programu klatovského Hifiklubu
unikátní filmové dokumenty, věnované Jaroslavu Seifertovi.

Úpravy Vavřinecké rokle
Rozruch a u některých občanů i nevůli způsobily práce ve Vavřinecké rokli,
kde městské lesy pokácely 300 stromů a díky tomu zcela změnily vzhled cesty na
Vavřineček. Kritikům při tom nešlo ani tak o skácení přestárlých a často
poškozených stromů, jako spíše o fakt, že kácení mělo probíhat postupně a nikoli
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najednou. Městské lesy slíbily nahradit pokácené stromy ještě v tomto roce
novou výsadbou.

Epidemie chřipky
Na Domažlickou byla v důsledku rostoucího počtu chřipkových
onemocnění vyhlášena chřipková epidemie.

Místo nemocnice Lidl nebude
Společnost LIDL zveřejnila v tomto měsíci nabídku na koupi jejího
pozemku proti Hanově parku, na místě bývalé městské nemocnice. Společnost
několik let doufala, že se jí podaří prosadit změnu územního plánu tak, aby na
pozemku mohla postavit svoji prodejnu. Pozemek je ovšem příliš malý na to, aby
se na něj pohodlně vešla prodejna, její zázemí a nezbytné větší parkoviště. Navíc
parkoviště na takto dopravně exponovaném místě by přineslo do dopravní
situace ve městě jen další problémy. LIDL se proto nakonec rozhodl pozemek
prodat.

Výstava v knihovně
Jana Chumová: Kam oči pohlédnou – výstava fotografií, převážně snímků přírody

Divadla a koncerty:
Pořadatel městské kulturní středisko ve velkém sále MKS:
Neděle 1. února od 18.00 hodin ve velkém sále MKS
Koncert PERLA MORAVSKÉ DECHOVÉ HUDBY
Pátek 6. února od 19.30 hodin
Divadelní soubor Kolofantí Koloveč
SAUNA
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Pondělí 9. února 2015 od 19.30 hodin
Divadlo v rámci předplatného
Divadelní spolek KAŠPAR
William Shakespeare OTHELLO
Úterý 10. února 2015 od 19.30 hodin
ZDENĚK IZER A ŠÁRKA VAŇKOVÁ –
FURTLUFTDURCHTOUR
Čtvrtek 12. února 2015 od 19.30 hodin
1. abonentní koncert
ATLANTIS COLLEGIUM
Ludmila Vernerová - soprán
Ludmila Vernerová je od roku 1999 sólistkou Státní opery Praha. Od roku 2012
je sólistkou opery Národního divadla v Praze. Komorní sdružení ATLANTIS
COLLEGIUM je tvořeno užším výběrem členů a sólistů pražského Orchestru
Atlantis. Velkou část repertoáru Atlantis Collegia a Orchestru Atlantis tvoří
duchovní hudba, méně známé skladby starých mistrů a díla soudobých autorů.
Pátek 27. února 2015 od 20.00 hodin
Městské kulturní středisko a agentura Romana Raišla pořádají koncert
Kapely Škwor
ŠKWOR SLIBY A LŽI TOUR

Klubová scéna
Pátek 20. února 2015 od 19.30 hodin
DIDA PELLED TRIO (Izrael, USA/CZ)
Dida Pelled je izraelská zpěvačka a kytaristka, Velkou předností umělkyně je
zajímavé žánrové rozkročení
na půl cestě mezi blues a jazzem ... Dida Pelled - kytara, zpěv / Tomáš Liška baskytara a kontrabas / Dan Aran - bicí a perkuse

LOUTKOVÉ DIVADLO DOMAŽLICE
Neděle 8. února a neděle 15. února
O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE
Začátek představení vždy od 14.00 a od 16.00 hodin, MKS I. patro.

Diashow
Středa 18. února 2015 od 19.00 hodin v kině Čakan Domažlice
cestovatelská beseda - diashow
JIŘÍ KOLBABA - 7 DIVŮ ISLANDU
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Březen
Návštěva prezidenta republiky
Ve čtvrtek 5. března navštívil naše
město prezident republiky Miloš Zeman. Do
Domažlic přijel z návštěvy Holýšova krátce po
poledni. Na radnici se setkal se zástupci města
a následně ve zcela zaplněném velkém sále
městského kulturního střediska besedoval
s občany. Oběd pro hlavu státu se podával
v restauraci Dubina.
Před radnicí uvítali prezidenta republiky starosta města Miroslav Mach,
Chodka s chlebem a solí a dva mladí muzikanti.
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Z besedy v městském kulturním středisku:

Starosta Miroslav Mach předává Miloši Zemanovi dar města – fanfrnoch.

Spory o výbory a komise
Na lednovém zastupitelstvu města propukly spory ohledně obsazení
komisí a výborů, pracujících jako poradní orgány zastupitelstva a rady. Následně
se spor přenesl i na stránky Domažlického deníku a samozřejmě o něm
debatovala i městská veřejnost. Šlo o to, že opozice (ČSSD a KSČM) obviňovala
vítěznou koalici, že tyto orgány obsadila převážně svými lidmi. Na kritiku opozice
i části městské veřejnosti reagoval v březnovém městském zpravodaji starosta
města Ing. Miroslav Mach. Poměr koalice – opozice dokládal na konkrétních
číslech, podle kterých výbory, které mají za úkol kontrolovat práci zastupitelů má
v rukou opozice (poměr 5:9), pracovní výbory, tedy ty, které tvoří, má v rukou
opozice (poměr 19:14). Komise pak doplňují i odborníci bez závislosti na
politických stranách. „Jsem si jistý“, píše starosta ve zpravodaji, „že je obsazenost
výborů a komisí zcela vyvážená, a to v souladu s tím, jako dopadly komunální
volby“, končí svoji reakci starosta Ing. Mach.
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Protipovodňové práce ukončeny
Za posledních několik let byla kolem Domažlic za desítky milionů korun
vybudována celá řada protipovodňových opatření. Uskutečnila se v rámci
projektu „Operační program Životní prostředí – Zlepšování stavu přírody
a krajiny“, realizovaného zhruba tři roky, který finančně podpořila Evropská unie.
V současné době skončila jeho poslední část, lokalita Jezero. Tato lokalita by se
měla stát místem pro odpočinek a turistiku a vrátit se tak k účelu, pro který
vznikla už ve dvacátých létech minulého století. Tenkrát sloužilo Jezero jako
hlavní městské koupaliště. V budoucnu by u Jezera měla být i cyklostezka,
napojená na okruh cyklotras kolem Domažlic Chodský květ.

Vloupání do garáží
V noci z 1. na 2. března došlo ve městě k vloupání a k pokusu o vloupání
do sedmi garáží. Policie proto doporučuje osadit garážová vrata uzamykatelnými
závorami.

V. ročník hry Mafie
V sobotu 7. března se ve městě uskutečnil pátý ročník hry na téma mafie.
Hru Mafie pořádají v Domažlicích každý rok skauti a skautky z okresu Domažlice
pro všechny děti od 1. do 9. třídy. Zájem o ni mezi dětmi roste. Minulý rok se jí
zúčastnilo přes 80 dětí, letos jejich počet vzrostl na 124, přičemž více než polovina
byla z řad neskautů.

Balet v kině
V úterý 17. března přichystalo kino Čakan svým návštěvníkům nezvyklou
projekci. V rámci celoročního cyklu Balet v kině uskutečnilo jedenadvacet kin
v České republice, včetně našeho Čakanu, přímý přenos baletu Petra Iljiče
Čajkovského Labutí jezero ze scény londýnského Královského baletu. Role Odetty
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a prince ztvárnili špičkoví baletní umělci Natalia Osipovová a Siegfried Matthewa
Golding.

Výstava v Muzeu Chodska
Kouzlo vinutých perlí
Konání

akce:

Vernisáž

4.
se

března

až

konala

4.

15.

května
března

Své sbírky vystavovali tito sběratelé a výtvarníci:
Roman Konečný, Aleš Turner, Marie Siková, Milan
Mráz, Ivan Vydra, Olga Hejná, Václav Sika
V expozici si návštěvníci mohli prohlédnout 3.000
kusů

vinutých

perlí,

které

byly

zhotoveny

v Benátkách, ale také v České republice. Jedná se o perle z 18. a 19. století, ale
také o současnou produkci. Vedle toho zde bylo množství výšivek z korálků
z 19. a 20. století i ze současnosti - na obrázcích, taštičkách, šperkovnicích,
etujích a dalších předmětech. Expozice doplnily umělecké objekty z vinutých perlí
a korálků a také o texty, které informovaly o historii vinutých perlí a korálků
nejen v České republice, ale i Evropě a v Africe. K výstavě byl vydán katalog
se stejnojmenným názvem, jako výstava.

Nový starosta domažlických hasičů
V domažlickém Svazu dobrovolných hasičů došlo po 13 letech ke změně starosty.
Václava Konopíka vystřídal Luboš Mleziva.

Výzva muzea
Muzeum Chodska připravuje na květen výstavu fotografií, které mají
dokumentovat osvobození a následný pobyt americké armády na Chodsku.
Obrátilo se proto na veřejnost prosbou o zapůjčení fotografií a jiných dobových
dokumentů vážících se k době před sedmdesáti léty.
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Román ve verších
Domažlice mají nového spisovatele. Je jím sedmdesátiletý Petr Štauber,
který sepsal veršovaný román o úctyhodných 142 kapitolách. Jak autor prozradil
redaktorovi Domažlického deníku, v jeho románu-pohádce Čarovné dudy „se
hrdina Jan spojí dokonce i s peklem, aby mohl snáze zbavovat zemi špatných
vládců a také zlých lidí, jako byli například loupežníci“.

Chodský bál
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Bál zahájili ředitel městského kulturního střediska Kamil Jindřich a starosta města
Miroslav Mach. Ten přivítal při zahájení bálu na pódiu hosta z Hané, stárka
souboru Hanácká beseda z Kojetína Jiřího Minaříka.

Ze zahájení bálu: zleva: moderátor Petr Buršík z postřekovského souboru, ředitel
MKS Domažlice Kamil Jindřich, starosta Domažlic Miroslav Mach a Jiří Minařík
z Kojetína

(foto Domažlický deník, Milena Cibulková)

Nové triky šmejdů
Kronikářské zápisy z minulých let se několikrát zmiňují o nepoctivcích,
nazývaných staronovým termínem šmejdi, podle kvality zboží, které nabízejí
(šmejd = nekvalitní věc). Šmejdi už léta vydělávají na důvěřivosti některých lidí,
především seniorů. Nejprve organizovali tak zvané „poznávací zájezdy pro
seniory“, na kterých účastníkům vnucovali koupi různého značně předraženého a
nekvalitního zboží, a to způsoby, hraničícími často až s kriminální činností. Když
jejich „podnikání“ přesáhlo všechny únosné meze a pobouření veřejnosti bylo už
nepřehlédnutelné, zasáhla Česká obchodní inspekce udělením vysokých pokut,
čímž „zájezdy“ prakticky zlikvidovala. Šmejdi si ovšem okamžitě našli nový způsob
podnikání – obcházení jednotlivých domů a nabídky zboží a služeb přímo
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v bytech, či telefonické nabídky, jak ušetřit za plyn, elektřinu a podobné.
V poslední době k nim přibylo i zasílání neobjednaných dobírek. Tento způsob se
nyní dost rozmáhá a opět jsou jeho adresáty převážně senioři. Na dobírkové
podvody si stěžují i někteří občané našeho města. Zde je ovšem obrana vcelku
jednoduchá – nevyžádanou dobírku jednoduše nepřevzít nebo, když už ji adresát
převezme, ji nezaplatit, pokud odesilatel nemůže prokázat, že věc si adresát
objednal. Každopádně, jak je vidět, pokusy vymámit z lidí jakýmkoli způsobem
peníze hned tak nepřestanou. Pokud ale šmejdi cílí na starší věkové skupiny,
budou to mít čím dál tím těžší. Do seniorského věku se totiž pomalu dostávají
lidé, kteří už mají určité zkušenosti, a proto tak důvěřiví jako jejich rodiče a
prarodiče nejsou.

Napadení veterináře
V úterý 17. března večer byl ve své ordinaci v Domažlicích přepaden
ozbrojeným mužem jeden zdejší veterinář. Útočník zvěrolékaři nejprve
vyhrožoval pistolí, ta však nevystřelila a napadený agresora z ordinace vyhodil.
Ten se ale vrátil, následovala rvačka, při které veterinář útočníka zneškodnil a
zavolal policii. Zvěrolékař při rvačce utrpěl zranění hlavy, které si vyžádalo
ošetření v nemocnici. Pikantní na celé záležitosti je fakt, že napadený a útočník
se velice dobře znají a zatím spolu vždy vycházeli bezproblémově. Důvodem
přepadení snad byl jakýsi spor o peníze.

Diashow Martina Loeva
Ve čtvrtek 5. března od 19.00 hodin mohli zájemci shlédnout v kině Čakan
diashow Martina Loewa MADEIRA - KVĚTINOVÝ RÁJ V ATLANTIKU.

Výstava v knihovně
Blanka Anderlová: Obrazy
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Divadla a koncerty:
Pořadatel městské kulturní středisko ve velkém sále MKS:
Pondělí 9. března od 19.30 hodin
Divadlo v rámci předplatného
Stefan Canev: DRUHÁ SMRT JOHANKY Z ARKU
V podání herců Agentuya Golden Archer Productions
Úterý 17. března od 19.30 hodin
Koncert
ONDŘEJ HAVELKA A JEHO MELODY MAKERS –
PERLY SWINGU 2
Pondělí 23. března 2015 od 19.30 hodin
2. abonentní koncert
Klavírní koncert
DANIEL WIESNER-KLAVÍR, MARIE WIESNEROVÁ – KLAVÍR
Středa 25. března 2015 od 19.30 hodin
Koncert
VĚRA ŠPINAROVÁ & BAND ADAMA PAVLÍKA

LOUTKOVÉ DIVADLO DOMAŽLICE

Neděle 22. března a neděle 29. března 2015
KAŠPÁREK ČARUJE
Začátek představení vždy od 14.00 a od 16.00 hodin, MKS I. patro.
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Duben
Výstraha městských lesů
Silné větry, které od
Nového roku několikrát
zasáhly i náš region se
staly doslova pohromou
pro

městské

Společnost
městské

lesy.

Domažlické
lesy

odhadla

koncem března kalamitu
ve svých porostech na
4 000 kubíků dřeva, což se
rovná zhruba 14 % roční
těžby
Poškozené,

společnosti.
polámané

větve, a vyvrácené nebo
nalomené

stromy

představují nebezpečí pro
každého, kdo se v lese pohybuje. Proto městské lesy vydaly pro občany výstrahu,
ve které před vstupem do lesa varují.
Podle jednatele Domažlických městských lesů Ing. Jana Bendy hrozilo velké
nebezpečí pádu nakloněných stromů a ulomených větví. Pohyb v lese byl proto
riskantní a každý, kdo přes varování správy lesů do lesa vstoupil, riskoval na
vlastní nebezpečí. Nejhorší situace byla v okolí Babylonu, Pasečnice a České
Kubice.
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Výstavy v Chodském hradu
70. výročí konce druhé světové války připomnělo Muzeum Chodska
výstavou

dokumentující

poslední

válečné dny a první dny osvobození
našeho regionu „Thank you, boys!
Nezapomeneme.“

Výstava

měla

vernisáž 1. dubna a trvala do 17.
května. Muzeum vernisáží výstavy
zároveň

zahájilo

letošní

muzejní

sezónu

Třikrát hurá americké armádě
Konání akce: 5. května až 2. července
Výstava

fotografií

u příležitosti

70. výročí

osvobození Domažlicka americkou armádou
představila

snímky,

které

pořídili

přímo

američtí vojáci. Dokumentují tak jejich postup
od bitvy v Ardenách až po Plzeň. K vidění byly momentky od Jamese Branche,
Jesse Stylese a Jamese Duncana. Výstava dále prezentovala fotografie pořízené
domažlickým Josefem Tauberem, které věnoval Muzeu Chodska v Domažlicích.
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Publikace k osvobození
Ing. Bohuslav Balcar vydal u příležitosti 70. výročí osvobození publikaci
Domažlice, Osvobození 1945. Autor v ní na dvaašedesáti stranách, mimo popisu
průběhu osvobozování širšího Domažlicka vojáky generála Pattona, shromáždil
údaje z kronik z té doby a zejména celou řadu velice cenných historických
fotografií. Úvodní slovo publikace napsal starosta Domažlic Ing. Miroslav Mach.
Drobná knížka vyšla v Balcarově nakladatelství Resonance v edici Z Normandie
přes Ardeny až k nám.

Vzpomínková slavnost ve Flossenbürgu
U příležitosti 70. výročí osvobození koncentračního tábora Flossenbürg a
konce druhé světové války proběhla v Památníku Flossenbürg v neděli 26. dubna
vzpomínková slavnost, věnovaná oběma významným datům a památce obětí
nacistického násilí z tohoto tábora. Táborem prošlo v létech 1940–1945 i celkem
154 domažlických občanů, z toho 149 Domažličanů jako rukojmí v tak zvané
„Smudkově aféře“. Z celkového počtu 154 domažlických vězňů jich 12 v táboře
zahynulo. Na letošní vzpomínkové slavnosti ve Flossenbürgu zastupoval Město
Domažlice místostarosta Bc. Stanislav Antoš.

Obnovené dopravní hřiště
Dopravní hřiště u Jezera několik let nesloužilo účelu, pro který bylo
vybudováno. Opuštěný prostor se postupně stal skladištěm odložených
pneumatik a všeho možného odpadu. V loňském roce radnice začala s jeho
obnovou. Ve čtvrtek 23. dubna bylo nově opravené hřiště v rámci okresního kola
dopravní soutěže mladých cyklistů pro žáky základních škol uvedeno do provozu.
Slavnostního otevření hřiště se zúčastnili starosta Domažlic Miroslav Mach a
náměstek hejtmana Plzeňského kraje a radní pro dopravu Jaroslav Bauer.
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Svoz bioodpadu
V pátek 3. dubna vyjelo poprvé do ulic města speciální vozidlo technických
služeb pro svoz bioodpadu, čili biologického odpadu rostlinného původu. Občané,
kteří chtějí kuchyňský odpad třídit na bio a ostatní, dostanou od technických
služeb hnědé popelnice na bioodpad, které budou technické služby vyvážet každý
pátek. Odpad pak poputuje do nové městské kompostárny, postavené v létech
2013–2015

za

5 429 045

korun.

Projekt

výstavby

kompostárny

byl

spolufinancován Fondem soudržnosti Evropské unie a Státním fondem životního
prostředí ČR.

Krádeže v zahrádkářských koloniích
Krádeže v zahrádkářských koloniích se začínají zase množit. Letos už
zloději jen za 14 dní na přelomu března a dubna „zavítali“ do pěti zahrádek.
V úterý 7. dubna navštívil zloděj zahrádkářskou kolonii pod Vavřince. Nůžkami
rozstříhal pletivo plotu a vloupal se do chaty. Tam jej ale vylekal alarm, a tak
raději utekl. Svůj pokus pak zopakoval v tutéž noc v zahrádkářské kolonii u první
vodárny. A tady mu přálo štěstí. K chatě, kterou si vybral, se opět prostříhal
plotem zahrady. Oknem vnikl do chaty, kde našel klíče od kůlny a z ní pak odcizil
jízdní kolo Author v hodnotě 12 tisíc korun. V této zahrádkářské kolonii došlo
k vloupáním a krádežím za poslední dva roky již několikrát. Jako ochranu proti
vloupání doporučuje policie majitelům zahradních chat zabezpečit chatu
certifikovanými mechanickými zábrannými prostředky, zejména vstupní dveře,
okna a verandy. Pro vyšší standard ochrany je vhodné využít alarm.

Přednáška v MKS
V úterý 7. dubna přednášela od 17 hodin v malém sále MKS Jaroslava
Wollerová o Šrí Lance. Přednášku Šrí Lanka – perla indického oceánu pořádaly
městská knihovna a MKS.
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Hasičský závod o výstup na věž
Sedmasedmdesát závodníků z třiatřiceti hasičských sborů z Česka
i z Německa zdolávalo s dvacetikilovou výstrojí v sobotu 11. dubna dvanáct pater
56 metrů vysoké domažlické věže v už 12. ročníku hasičského závodu o
nejrychlejší výstup na domažlickou věž. Se sedmikilovou kyslíkovou bombou na
zádech a s hasičskou hadicí v ruce museli vyběhnout 194 úzkých schodů. Vítězem
závodu s celkovým nejlepším časem se opět stal Antonín Rendl, který se zatím
zúčastnil všech ročníků závodu a nejlepší čas drží dlouhodobě.

Odemykání České studánky
Klub českých turistů – odbor Domažlice pořádal v sobotu 11. dubna již 23. ročník
tradičního Odemykání České studánky. Přišlo na 350 turistů, kteří mezi sebou
uvítali poslance

Evropského

parlamentu,

JUDr. Jiřího Pospíšila,

předsedu

KČT

Oblasti

Plzeňského

Josefa

Sýkoru,

starostu

Miroslava

Macha,

im

Sandro

kraje
Domažlic

Ing.

starostu Furth

Wald

Bauera, ředitele Městských lesů Domažlice Ing. Jana Bendu, vedoucího skupiny
70 turistů z Waldverein Furth im Wald Waltera Spiesse. Přítomen byl i bývalý
předseda Waldverein Furth Max Christoph, který tuto akci s panem Jaroslavem
Lukáškem v roce 1993 začínal. Studánku odemykali předsedové turistů, na novou
sezónu si vodou ze studánky připili oba starostové.
Jako každoročně i letos vystoupil na odemykání Mužský pěvecký sbor
Haltravan z Klenčí, jeho vystoupení pak doplnili trubači Okresního mysliveckého
svazu v Domažlicích. Akci finančně podpořilo Město Domažlice.
Na snímku Petr Matějka a Walter Spiess. Foto Domažlický deník
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Falešný požár
Tentokráte úsměvný výjezd k požáru zažili v úterý 14. dubna domažličtí
hasiči. V podvečer dostali hlášení od vyděšené obyvatelky jednoho z činžáků
v Mánesově ulici, že v sousedním bytě hoří. Na místo okamžitě vyrazilo několik
požárních vozidel včetně výškové techniky. Naštěstí jejich zásah nebyl třeba.
V domě nehořelo, jen vietnamští sousedé paní, která požár hlásila, si na balkóně
bytu v oblacích kouře cosi grilovali.

Přednáška o Vivaldim
Třetí pokračování filosofických zamyšlení Zdeňka Vyšohlída a Marka
Vorlíčka nad vážnou hudbou Vážná hudba technicky i filozoficky se uskutečnilo
ve čtvrtek 16. dubna v 17 hodin v refektáři kláštera. Pořadateli akce byly městská
knihovna a základní umělecká škola. Přednášející se zamýšleli nad interpretací
hudebního díla Antonia Vivaldiho.

Šedesátiny Václava Siky
V neděli 19. dubna oslavil šedesáté narozeniny vedoucí Galerie bratří
Špillarů Václav Sika (* 19. 4. 1955). Mimo vedení domažlické galerie, jejíž činnost
je hodnocena jako jedna z nejlepších v Plzeňském kraji, se Sika věnuje vlastní
výtvarné tvorbě - malbě, kresbě, počítačové grafice, tvorbě objektů a knižní
ilustraci. Uskutečnil dosud na tři desítky samostatných výstav svých prací, na
dalších se podílel. Vystavoval doma, u sousedů v Bavorsku, v Českém centru
v japonském Tokiu a na Floridě v USA. Je členem Unie výtvarných umělců
plzeňské oblasti.

Stěhování Galerie bratří Špillarů
Galerie bratří Špillarů se v tomto měsíci přestěhovala z objektu České
správy sociálního zabezpečení do nově zrekonstruovaného objektu Muzea
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Jindřicha Jindřicha, kde bude mít k dispozici přízemí domu. Pro zřizovatele
galerie, Muzeum Chodska, tak přestěhováním galerie do vlastního objektu
odpadnou značné náklady na nájem, které muselo správě sociálního zařízení
platit. V dosavadních prostorách galerie, přestavěných v devadesátých létech
minulého století nákladem téměř čtyř milionů korun přímo pro galerijní potřeby,
má být to, pro co byly určeny původně, když tehdejší okresní úřad na počátku
devadesátých let dům převzal, totiž jídelna.

Nepořádek kolem kontejnerů
Okolí kontejnerů na tříděný odpad hned od jejich osazení dost často
připomíná smetiště nebo sběrný dvůr. K nádobám, určeným pro sklo, plasty a
papír, občané vyvážejí kdeco. Nejen, že se neobtěžují s rozložením papírových
krabic a jednoduše je ke kontejneru pohodí, stejně jako různě velké plastové
výrobky, které už dosloužily a díky své velikosti neprojdou vyhazovacím otvorem.
U kontejnerů se našly mimo jiné i vyřazené televize, staré dřevěné sáňky,
pomačkané plechy, dokonce i vyřazený sporák. A to nemluvě o „drobnostech“
jako je rozbité sklo u nádoby na sklo, poházené papíry, pytle s všemožným
odpadem, a podobně. V tomto měsíci umístili proto pracovníci technických služeb
na všechny kontejnery upozornění, že pokud někdo uloží odpad mimo určené
nádoby, vystavuje se riziku sankční pokuty až do výše 50 000 korun. K zjištění
viníků používají technické služby i fotopasti. Na některých kontejnerech se proto
objevilo upozornění, že jsou hlídány kamerami.

Stavění májky
se jako každoročně uskutečnilo v předvečer 1. máje ve čtvrtek 30. dubna od 17
hodin na náměstí před kostelem. Slavnost pořádalo Město Domažlice ve
spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů Domažlice a Základní uměleckou
školou Jindřicha Jindřicha. Od 17.00 do 17.30 hodin vystoupil dechový orchestr

121

základná umělecké školy LIDUŠKA pod vedením Jiřího Huřťáka, od 17.30 do 18.00
hodin mohly děti zdobit májku pentlemi. V 18.00 hodin hasiči májku postavili.

Výstava v knihovně
Ing. Václav Lorenc: od Domažlic k Čerchovu – výstava fotografií

Divadla a koncerty:
Pořadatel městské kulturní středisko ve velkém sále MKS:
Čtvrtek 9. dubna od 20.00 hodin
Koncert DAN BÁRTA & ILLUSTRATOSPHERE
Neděle 12. dubna od 19.30 hodin
Divadlo v rámci předplatného
Divadlo KALICH
Jaan Tatt: KAŽDÝ DEN ŠŤASTNÝ DEN
Úterý 14. dubna od 19.30 hodin
3. abonentní koncert
DOLEŽALOVO KVARTETO
Václav Dvořák - housle, Ondřej Pustějovský - housle, Martin Stupka - viola, Jan
Zvěřina - violoncello
Středa 15. dubna od 19.30 hodin
KAREL ŠÍP & J. A. NÁHLOVSKÝ - MINIPÁRTY
Zábavná show baviče, moderátora a textaře

Pátek 24. dubna 2015 od 20.00 hodin
Koncert MONKEY BUSINESS - 15 LET NA STEZCE KAMARÁDSTVÍ

Klubová scéna
Pátek 10. dubna od 19.30 hodin
PREKOPAKRA & POSTŘEKOV
aneb Chodský folklór bez hranic
vystoupení Postřekovského národopisného souboru a souboru ČEŠKA BESEDA
PREKOPAKRA z Chorvatska
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Květen
Oslavy osvobození

Za přítomnosti tří mužů, kteří se v květnu 1945 v jednotkách americké
armády osobně zasloužili o osvobození Domažlic, proběhly v úterý 5. května
v našem městě oslavy 70. výročí konce 2. světové války. Veteráni Robert Gilbert,
James Duncan a Herman Geist se v Domažlicích setkali s velvyslancem USA v ČR
Andrewem Schapirem. Velvyslance přijal starosta města Miroslav Mach, který
hosta pozval na letošní Chodské slavnosti. Po skončení oficiální části oslav, která
začala přesně ve 12 hodin před radnicí, byla v horní části náměstí na domě čp. 58
odhalena pamětní deska, připomínající podplukovníka Matta Konopa, který
v roce 1945 jako jeden z prvních vstoupil do našeho města a jehož rodina má
u nás kořeny, v roce 1850 odešli se skupinou vystěhovalců z Domažlic do Ameriky
i jeho prarodiče Josef Konop a Marie Hrušková. Odhalení pamětní desky se
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zúčastnil Konopův vnuk Patrick Dewane. V rámci oslav představil 5. května v kině
Čakan svoji multimediální prezentaci THE ACCIDENTAL HERO/Náhodný hrdina,
kterou věnoval dědečkovým osudům - od 10 hodin studentům zdejších středních
škol a od 17 hodin veřejnosti města.
Večer mohli občané shlédnout promítání fotografií z osvobození našeho
města na domažlickou věž a vyslechnout koncert countryskupiny Taxmeni.
Na úvodním snímku: A. Schapiro se zdraví s veterány. Foto Domažlický deník

Pamětní deska Ludvíka Čejky
V souvislosti se zveřejněním seznamů domažlických rukojmí, odvlečených
v roce 1940 do koncentračního tábora Flossenbürg, obrátila se prostřednictvím
městského úřadu na městskou kroniku paní Lidka Novotná z Prahy. Připomněla,
že ve Flossenbürgu zahynul na samém konci války její strýc, Domažličan pan
Ludvík Čejka a požádala o vzpomínku i na něho. Při shromažďování podkladových
materiálů se zjistila zajímavá skutečnost. Ludvík Čejka má pamětní desku
v průchodu domažlické pošty. K této desce se však nikdo nehlásil. Pošta nevěděla,
čí deska je, dokonce ani proč je právě na poště. Na otázku po původu desky
nedokázali odpovědět ani nejstarší dosud žijící zaměstnanci pošty. Prý se o to
nikdo nikdy nezajímal. Záležitost přešetřovala i pracovnice městské památkové
péče Ing. Helena Weberová. Památkáři totiž podle příslušného předpisu vedou
evidenci válečných hrobů a památníků, ke kterým deska patří. Při té příležitosti
se zjistila i další nesrovnalost – v evidenci válečných památníků je deska bez
jakýchkoli dalších údajů zanesena jako deska bronzová. Ing. Weberová, která
desku prohlížela, ale vyslovila pochybnost o tom, že deska skutečně z bronzu je.
Vedoucí Galerie bratří Špillarů, V. Sika, který byl následně požádán o konečný
verdikt, zjistil, že deska je sádrová, její patina, imitující bronz, je ale tak dokonalá,
že při běžném pohledu spletla i odborníky. S pátráním po původu desky pomohl i
okresní archiv. Nakonec se podařilo sestavit alespoň hrubý náčrt faktů. Aby
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případní příští badatelé nemuseli opět pracně trošku po trošce vyhledávat
příslušné údaje, připojuji jej k tomuto zápisu. Jeden fakt ale zůstal nevysvětlený.
Podle údajů z roku 1948 platili zaměstnanci pošty, kteří desku objednali, skutečně
desku bronzovou. Zda došlo k omylu už tenkrát, či jak to vlastně s materiálem na
desku bylo, se už asi nezjistí.

Na podzim roku 1948 rozhodli zaměstnanci domažlické pošty, z iniciativy
Svazu bojovníků za svobodu, jednoty Domažlice, uctít pamětní deskou památku
svého kolegy Ludvíka Čejky, umučeného fašisty ve Flossenbürgu. K úhradě
nákladů na výrobu desky vyhlásili mezi poštovními zaměstnanci sbírku. Deska 60
x 60 cm je dílem domažlického akademického sochaře Václava Amorta. Obsahuje
portrét Ludvíka Čejky a nápis:
„Ludvík Čejka, poštovní tajemník v Domažlicích, poručík dělostřelectva
v záloze, *12. II. 1909. Zatčen 5. 9. 1944. Podlehl nacistické tyranii 9. III. 1945 ve
Flossenbürgu.“
Desku odhalila pošta v neděli 6. 4. 1949 v interiéru pošty u obslužných
okének.
Ludvík Čejka se narodil 12. 2. 1909 ve Městě č. p. 107 (Školní ulice). V roce
1931 maturoval na domažlickém gymnáziu. Rok 1938 a zábor našeho pohraničí
jej zastihl v Aši, kde pracoval na tamní poště. V září, po záboru Sudet, byl český
personál ašského poštovního úřadu zajat a 14 dní vězněn kdesi v Německu.
Spoluautor knihy Život za pravdu Josef Hofmann v doslovu k této knize píše, že
Ludvík Čejka se tak stal prvním domažlickým politickým vězněm. Po propuštění
se Čejka vrátil do Domažlic, kde pracoval opět na poštovním úřadě jako tajemník
pošty. Po druhé jej nacisté zatkli 5. září 1944 pro podvratnou činnost proti říši.
Věznili jej ve Flossenbürgu, kde 9. března 1945 zahynul.
O příčinách jeho zatčení nebyly a nejsou přesné zprávy, neznala je ani
rodina. Snad souviselo s ilegální činností poštovních úředníků z Prahy, konkrétně
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manželů Plánkových, popravených v říjnu 1944 v Praze na Pankráci. Marta
Plánková, rozená Naxerová, pocházela z Domažlic, kde žili její rodiče, a tak je toto
vysvětlení nejpravděpodobnější.

Májová vycházka rodičů s dětmi
Přes to, že počasí se příliš nevyznamenalo, pršelo, prošlo čtyřkilometrovou
trasu pod Vavřincem 150 účastníků, z toho 87 dětí. Akci pomáhali turistům
zajišťovat domažličtí Junáci, finančně ji podpořilo město.

Setkání Kruhů přátel hudby
Ve dnech 29. – 31. května hostily Domažlice 22. celostátní setkání
zástupců Kruhů přátel hudby (KPH). Kruh přátel hudby působí v Domažlicích
s menší přestávkou, kdy byla jeho činnost omezena z politických důvodů, už od
druhé poloviny padesátých let minulého století. Jeho prvním předsedou byl Evžen
Liška, tajemníkem Jan Skala. Za léta své existence získal domažlický KPH mezi
výkonnými umělci pověst jednoho z nejlepších kruhů v zemi. KPH se věnují
poznávání vážné hudby a její propagaci.

Pamětní medaile města
Město

Domažlice

vydalo

pamětní medaili k údajnému 750. výročí
založení města. Skutečností ovšem je, že
o založení města právě v roce 1265
nemáme žádné přímé důkazy. Listina,
která má svědčit o tomto datu, je církevní
darovací listina. Její text vypovídá o tom,
že v roce 1265 už město Domažlice
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existovalo, nikoli že bylo v tomto roce založeno. Podobných listin s datací sahající
do období kolem roku 1265 existuje několik.
Medaile byla ražena nákladem 500 exemplářů, stojí 80 Kč a je od tohoto
měsíce ke koupi v městském informačním centru.
(na obrázku: líc pamětní medaile, foto městská kronika)

Skandál kolem televizního pořadu
Ve čtvrtek 4. května se večerního televizního pořadu České televize Máte
slovo zúčastnila i domažlická občanka P. F. Ta má v Domažlicích malý obchůdek,
ve kterém prodává převážně šperky z minerálů a polodrahokamů i přímo
jednotlivé kameny. V pořadu Máte slovo ostře kritizovala záměr ministra financí
Andreje Babiše zavést elektronickou evidenci tržeb. Hned druhý den po odvysílání
pořadu přišla do jejího šperkařství na neoficiální kontrolu pracovnice České
správy sociálního zabezpečení v Domažlicích. Ta se nejprve vydávala za zákaznici,
když se ale majitelce obchodu na jejím jednání zdálo něco podezřelého
v následujícím rozhovoru přiznala, že vlastně přišla na kontrolu. Podnikatelka se
proti jednání Okresní správy sociálního zabezpečení ohradila. Ředitel správy
oponoval, že paní F. nemá správa v evidenci, a proto že chtěl vědět o jaký obchod
se jedná. Do celé záležitosti nakonec vstoupila i ministryně práce a sociálních věcí
Michaela Marksová, která označila kontrolu hned den po vystoupení v televizi za
nevhodnou. O případu se ve městě hodně mluvilo, občané jednání správy vesměs
posuzovali jako mstu, i když tak to asi opravdu nebylo myšleno.
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Nový oltář na Vavřinečku
Už druhý skleněný oltář
z dílny Vladimíry Tesařové
bude

sloužit

věřícím

domažlické římskokatolické
farnosti.

Proti

oltáři

v arciděkanském kostele jde o drobnější dílo, představující svatého Vavřince,
umístěné v jeho kostele na Vavřinečku. Ve čtvrtek 14. května se u něj konala první
mše svatá. (foto: Domažlický deník, M. Cibulková))

Domažlice v TV Noe
Křesťanská TV Noe vysílala na přelomu května a června několik repríz
pořadu "Domažlice hezký město". Pořad byl natočen v rámci cyklu „U NÁS aneb
od cimbálu o lidové kultuře“ jako propagace Chodských slavností. Vystoupili
v něm starosta města Miroslav Mach, ředitel městského kulturního střediska
Kamil Jindřich, ředitel Základní umělecké školy Jindřicha Jindřicha Josef Kuneš
spolu s Domažlickou dudáckou muzikou. Pořad mohli diváci TV Noe shlédnout v
sobotu 30. května od 14:35 hodin a následně 31. 5. od 7:05 hodin, 1. 6. od 6:05
hodin, 2. 6. od 22:20 hodin a naposled v pondělí 8. června od 10.00 hodin.

Úspěch skupiny Avanti
Taneční skupina Avanti z Domažlic se stala s choreografií Ve stínu pyramid
vicemistrem republiky v plesových formacích.

Nepochopitelné vandalství
Neznámí vandalové nebo vandal poškodili v tomto měsíci v Příhodově
parku sousoší děkana Antonína Příhody. Jedné z dětských postav ulomili hlavu.
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Co chtěl pachatel poškozením nedávno zrestaurovaného díla sochaře Josefa
Václava Myslbeka dokázat, ví asi jen on sám. Nebo spíše to neví ani on.
O tom, že některým lidem není nic svaté svědčí i další případ vandalství.
Už po třetí během několika měsíců řádil v tomto měsíci sprejer na domažlickém
nádraží. Svými „výtvarnými kreacemi“ pomaloval dva vagóny.

Muzejní noc
se konala v pátek 27. května. Muzeum Chodska na ni připravilo pro své
návštěvníky bohatý program: vernisáž výstavy Cechy a řemesla, léta je odnesla,
komentované prohlídky muzea, šperkařská dílna Marie Němejcové a výstavy
prací žáků ZŠ Msgre B. Staška a Gymnázia J. Š. Baara "Od města po vesmír".
V rámci doprovodného programu vystoupili žáci ZUŠ J. Jindřicha.

Výstava v Chodském hradu
Výstava „Cechy a řemesla, léta je odnesla…“ přiblížila historii
domažlických cechů od středověku, až po jejich zrušení
v roce 1860. Výstava byla rozdělena na dvě části: první
z nich ukázala život řemeslníka v polovině 19. století,
a to na příběhu kloboučnického mistra Jana Srny (1823,
Domažlice – 1916 Kansas, USA) od jeho učednických let,
tovaryšského

vandru,

života

a ve Všerubech,

až po odchod

rodiny

v Domažlicích
do Ameriky.

Druhá část představila jednotlivé cechy prostřednictvím archivních materiálů
a exponátů spojených s jejich působením v Domažlicích – ferule, pohřební štíty,
pečetní typáře, svícny, atp. Za pozornost stál zejména soubor restaurovaných
korouhví, které tvoří unikátní sbírku v rámci západních Čech. Výstavu
doplnily písemnosti z Okresního archivu Domažlice a i předměty ze sbírek muzeí
v Plzni, v Tachově, v Blovicích a v Kolovči.
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Festival hasičských přípravek
V sobotu 30. května se sjeli do našeho města nejmenší hasiči. Na Festival
přípravek kolektivů mladých hasičů přijelo 16 týmů z celé republiky. Domažličtí
Soptíci oslavili při té příležitosti dvacet let od založení svého prvního družstva.
Na počátku roku 1995 přišel člen domažlického hasičského sboru Petr
Ouřada s nápadem založit při MŠ v Zahradní ulici družstvo Soptíků – nejmenších
hasičů, takovou hasičskou přípravku. Od nápadu k realizaci nebylo daleko.
Předškolákům vyrobil Petr Ouřada hasičské mininářadí a už po čtyřměsíční
přípravě Soptíci uskutečnili 18. června 1995 své první vystoupení v Mrákově a
v srpnu téhož roku vystoupili v Hradci Králové na Mistroství ČR v hasičském
sportu. Svoje diváky nadchli a od té doby začaly vznikat hasičské přípravky při
mnoha hasičských sborech, dnes jich je několik desítek. Prvenství ale nesporně
patří těm Domažlickým.

Kurz sebeobrany
Městská policie zahájila v tomto měsíci kurz sebeobrany pro seniory. Je
smutnou skutečností, že znalost alespoň základů sebeobrany se stala už téměř
nutností hlavně u seniorů a žen všech věkových kategorií. Na organizaci kurzu se
podílela městská rada seniorů.

Výstava v knihovně
Výstav a prací Kristýny Cinterhofové a Davida Vonáška

Divadla a koncerty:
Pořadatel městské kulturní středisko ve velkém sále MKS:
Pondělí 4. května od 19.30 hodin
4. abonentní koncert
LUBOMÍR BRABEC - KYTAROVÝ RECITÁL
Pátek 15. května od 15.30 a 18.00 hodin ve velkém sále MKS v Domažlicích
11. TANEČNÍ AKADEMIE Venduly Brettschneiderové.
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Pořadatelé: ZUŠ Jindřicha Jindřicha a MKS
Čtvrtek 21. května od 19.30 hodin
divadlo v rámci předplatného
Agentura AP PROSPER
Yasmina Reza: 3 VERZE ŽIVOTA
Pátek 29. května od 19.30 hodin
bonusový koncert v rámci celostátního setkání KPH
EBEN TRIO
Terezie Fialová - klavír, Roman Patočka - housle, Jiří Bárta - violoncello

Klubová scéna
Pátek 8. května od 20.00 hodin
KHALIF WAILIN' WALTER BLUES BAND (USA)
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Červen
Boží tělo

V neděli 7. června dopoledne procházel domažlickým náměstím tradiční
průvod, konaný každoročně u příležitosti svátku Božího těla zdejší
římskokatolickou farností. Někteří z účastníků průvodu mínili, že účast na
slavnosti Těla a Krve Páně, lidově Božím těle, rok od roku klesá; letos prý bylo
zase méně lidí než loni jak v průvodu, tak přihlížejících.

Soutěž O největší alobalovou kouli
Ve středu 17. června se v obřadní síni domažlické radnice uskutečnilo
vyhodnocení 22. ročníku soutěže O největší alobalovou kouli, kterou každoročně
organizuje odbor životního prostředí městského úřadu. První místo v kategorii
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jednotlivců získala Jana Kunešová (43,7 kg) v kategorii kolektivů Mateřská škola
z Klenčí pod Čerchovem (122 kg).

Zemřel Josef Doubek
Ve středu 24. června zemřel ve věku 79 let pan Josef Doubek, malíř a
grafik, jedna z výrazných osobností domažlického kulturního života druhé
poloviny dvacátého století.

Josef Doubek se narodil 24. května 1936 v rodině domažlického učitele.
Odborné vzdělání získával na Střední umělecko-průmyslové škole v Praze. Studia
však nedokončil, z rodinných důvodů se v posledním ročníku vrátil do Domažlic,
kde pak pracoval jako výtvarník tehdejšího okresního kulturního střediska. Patřil
ke skupině prvních organizátorů Chodských slavností, po dlouhá léta zajišťoval
pro slavnosti jejich výtvarnou a technickou stránku. Když na jaře 1968 došlo
k delimitaci oblastí působení mezi okresním a městským kulturním střediskem,
přešel do městského kulturního střediska, kde postupně vybudoval i tiskárnu,
nejprve jen pro potřeby zařízení a později i pro veřejnost. Od počátku
osmdesátých let až do odchodu na odpočinek v roce 1996 byl ředitelem
městského kulturního střediska.
Josef, mezi přáteli Pepi, Doubek patřil do té kategorie lidí, kteří o své práci
neradi mluví a neradi se s ní chlubí. Byl nadaným výtvarníkem, věnoval se
především akvarelu a touto technikou zachytil řadu motivů z rodného města. Přes
to jeho obrazů existuje v Domažlicích nepříliš. Dochovaly se ale desítky jeho
drobných prací od novoročenek, přes výzdobu různých diplomů, pozvánek,
propagačních materiálů, plakátů. V létech, která předcházela jeho odchodu na
odpočinek, vytvořil několik kalendářů, dva z nich věnoval rodnému městu. I
v současnosti je, právě díky Doubkovým kresbám, o tyto kalendáře nebo jen
o jednotlivé kresby z nich stále zájem. Potvrzuje to i jedno domažlické sklenářství,
kam si zákazníci stále nosí Doubkovy kalendářové kresby zarámovat. Právě touto
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drobnou a vesměs přezíranou prací zanechal Josef Doubek v kulturním životě
města nepřehlédnutelnou stopu.
Po odchodu na odpočinek se Josef Doubek věnoval dvěma svým velkým
zálibám – fotografování a cestování. Procestoval Spojené státy od mexické
hranice po Aljašku, Kanadu, Jižní Ameriku, Čínu, Tibet, Nepál, Indii. O svých
cestách uskutečnil pro zdejší zájemce řadu zajímavých přednášek, vždy
doplněných alby svých fotografií z cest a dovezenými propagačními materiály.
Měl ještě hodně dalších plánů kam obrátit své toulavé boty. Zákeřná choroba mu
je už nedovolila uskutečnit.
Josef Doubek neměl blízké příbuzné. Byl jedináček, nikdy se neoženil, a tak
po smrti rodičů zůstal sám. Protože nebyl nikdo, kdo by zorganizoval jeho pohřeb,
ujalo se ho město. Konal se za přítomnosti Doubkových známých, bývalých
spolupracovníků i zástupců městského úřadu, kteří zcela zaplnili obřadní síň
domažlického hřbitova, v úterý 7. července. Za město se s Josefem Doubkem
rozloučil místostarosta Stanislav Antoš.
Za důstojné rozloučení s člověkem, který pro město za svůj život udělal
opravdu hodně, patří představitelům města upřímný dík.

Novinka v knihovně
Domažlická knihovna rozšířila v tomto měsíci služby svým čtenářům o
možnost výpůjček elektronických knih (e-knih). Nový knižní fond zatím má 1700
titulů a vybírat si z něj mohou všichni čtenáři knihovny.

Benefiční koncert
Ženský Pěvecký sbor Canzonetta uspořádal benefiční Koncert pro
Bedříška. Malý chlapec trpí dětskou mozkovou obrnou a spastickou diparézou
dolních končetin a levé ruky. Koncert vynesl 13 800 korun, které jsou určeny na
Bedříškův rehabilitační pobyt v lázních Klimkovice.
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Další jednosměrky
Fügnerova a Tyršova ulice jsou od tohoto měsíce jednosměrkami.
Zavedení jednosměrného provozu má řešit neustálé problémy, které v těchto
ulicích vznikaly neslučitelností průjezdu vozidel v obou směrech s parkováním,
převážně majitelů jednotlivých vilek před jejich domy.

Výstava v Chodském hradě
Lehněte si, ať nám nevynesete spaní…
Konání

akce:

4.

června

až

31.

října

Jak se v průběhu času měnil prostor ke spaní, to
zodpovídala výstava v Chodském hradě „Lehněte si, ať
nám nevynesete spaní...,"prezentující proměny lůžka
v různých časových obdobích i v odlišném společenském
prostředí. Návštěvníci mohli shlédnout ukázku, na čem
spali lidé v době kamenné, renesanční lože, prostor
venkovské světnice v 19. století, nebo ukázku stanování v 2. polovině 20. století.
Pro lepší prožitek byla většina instalovaných „ložnic" zpřístupněna veřejnosti
k vyzkoušení.
Výstava vznikla ve spolupráci s Vlastivědným muzeem v Šumperku, Muzeem dr.
Hostaše v Klatovech a s širokou veřejností.

Rekonstrukce prodejny Albert
Supermarket Albert v horní části náměstí prošel rekonstrukcí, jejímž cílem
bylo vytvořit pro zákazníky příjemnější prostředí. Namísto starých regálů chladící
skříně, dělené pulty na zeleninu a jiná vylepšení zákazníci jistě přivítali. Prodejna
však má jednu zásadní vadu, a tu žádná rekonstrukce nemůže odstranit – na
rozsah nabízeného zboží velmi malou plochu. Uzounké uličky, kterými zákazník
musí procházet, ztěžují jak samotný pohyb po prodejně, tak výběr zboží. A tak se
Albertu namísto slov chvály dostalo od zákazníků hojně slov kritických.
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Podvečer poezie v muzeu

Výstava v knihovně
Od 1. do 12. června: Soukromá základní škola Mašovice: Den Země ze mě

Od 15. do 30. června: výstava prací členů fotografického kroužku Gymnázia JŠB

Koncerty
Pondělí 1, června od 14.00 do 18.00 hodin v letním kině
MĚSTO DĚTEM - ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PRO DĚTI
Program - kolotoč, houpačky, skluzavka, balónky, zábavné soutěže.
14.00 hodin - zahájení dětského dne, od 15.00 do 17.00 hodin dětská diskotéka.
Soutěže zajišťují: DDM DOMINO, sdružení PIONÝR,
BASEBALLOVÝ CLUB Wolfs Domažlice, BESIP, Charita Domažlice.
Pátek 5. června od 20.00 hodin v letním kině
Koncert dvou skupin
ALEŠ BRICHTA TRIO A NOVÁ RŮŽE

Koncert v klášteře
Pondělí 8. června od 19.00 hodin - refektář kláštera augustiniánů
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ZUŠ Jindřicha Jindřicha Domažlice ve spolupráci s Městským kulturním
střediskem v Domažlicích
UČITELSKÝ KONCERT ZUŠ
Jako sólisté a členové komorních souborů účinkují učitelé ZUŠ Jindřicha Jindřicha
Domažlice.
Čtvrtek 25. června od 19.30 v klášterním kostele
Pocta varhanám
Koncert k poctě Jakuba Jana Ryby u příležitosti připomenutí 250 let od jeho
narození.
Účinkují učitelé ZUŠ Jindřicha Jindřicha Domažlice, ZUŠ Horšovský Týn a ZUŠ
Staňkov. Mluvené slovo Jitka Pluháčková a Igor Šlechta

Hudba v Alejích
Pátek 19. června od 20.00 - v alejích u náměstí Míru
JEŽKOVY STOPY
Swingový orchestr zabývající se předválečnou a válečnou českou swingovou
hudbou.

Pátek 26. června v letním kině
PŘIVÍTEJTE PRÁZDNINY ANEB ROZLOUČENÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM
DOMAŽLICKÝM ROCKEM
Koncert regionálních kapel + host
skupina IMODIUM

HUDBA NA NÁMĚSTÍ
neděle 28. června od 18.00 do 20.00 hodin - u kašny na náměstí
Promenádní koncert dechové hudby HORALKA pod vedením Josefa Kubalíka.
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Červenec

TUSTA SCULPTA
Sochařské sympozium TUSTA SULPTA začalo letos netradičně už v pondělí
29. června. Jeho účastníci pak v zahradě Chodského hradu pracovali až do 4.
července.
Slavnostní zahájení letošního sympozia, které každoročně pro různé
výtvarné obory pořádá v prvních červencových dnech městské kulturní středisko,
se uskutečnilo v refektáři augustiniánského kláštera 29. června od 17 hodin. Jeho
tématem byl Baldov: Cestou k Baldovu, symbolu husitství II. Během sympozia
totiž mělo vzniknout dalších 5 soch, které by po jeho ukončení rozšířily galerii na
Sochařské stezce vedoucí na Baldov. S pohnutou historií podstavce pro památník
na Baldově, který vznikl už v roce 1931, seznámil přítomné Miloš Novotný,
předseda Společnosti pro památník bitvy u Domažlic.
Účastníci sympozia Václav Fiala, Zdeněk Hůla - ČR, Toni Scheubeck,
Reinhard Mader, Tilo Ettl – Německo a John Weidman - USA pak v dost tvrdých
podmínkách, kdy přes den byla tropická teplota 34 °C, pracovali na svých dílech
až do 4. července. Sympozium skončilo v sobotu 4. července v 17 hodin v zahradě
pod Chodským hradem. Jeho součástí byla i prezentace sochařských děl, které
během něj vznikly.
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TV Nova v muzeu
Štáb televize Nova natáčel v pondělí ráno v Chodském hradu krátkou
reportáž pro pořad Snídaně s Novou. Reportáž představila tradiční řemesla na
Chodsku a řemeslníky, kteří stále udržují jejich tradici.

Stanislav Tříletý: THE LIGHT LIFE
Od 4. července byla v prostorách ochozu Chodského hradu ke shlédnutí
prodejní výstava obrazů Stanislava Tříletého. Vernisáž proběhla v sobotu 18.
července v 17 hodin, s úvodním slovem Václava Siky a hudebním doprovodem
Lenky "Houslenky". Výstava potrvá do 31. srpna.

Výstava Václava Siky
Vedoucí Galerie bratří Špillarů Václav Sika vystavoval v Praze v Galerii Kritiků
(Palác ADRIA) svoje obrazy – studie brouků. Za partnera si vybral německého
malíře Tilo Ettla. Výstava trvala od 9. června do 6. července. Sikovy obrazy
návštěvníky galerie zaujaly jak zvolenými motivy, tak precizním ztvárněním
předlohy.

Začne přestavba plaveckého bazénu
Město Domažlice vypsalo v červnu výběrové řízení na veřejnou zakázku „Plavecký
bazén Domažlice – stavební úprava, přístavba a nástavba“. Do výběrového řízení
se přihlásilo šest firem, do užšího výběru postoupily tři z nich. V červenci pak
městská rada rozhodla přidělit zakázku „Společnosti GG-PSJ, bazén Domažlice“.
Jde o korporaci dvou firem GEOSANU GROUP z Kolína a jihlavské akciové
společnosti PSJ. Opravy a přestavba bazénu si vyžádají náklady v celkové výši
186,5 milionů korun, letos by mělo být prostavěno zhruba 35,5 milionů korun (bez
DPH).
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A zase ti šmejdi
Někteří domažličtí občané, převážně opět senioři, si v poslední době
stěžovali, že je i opakovaně telefonicky obtěžují prodejci, kteří je jménem „jejich“
zdravotní pojišťovny zvou na předváděcí akce různých „úžasných přístrojů“ pro
vylepšení zdraví, případně nabídnou zboží předvést doma. Starší lidé, které už
leccos bolí a o své zdraví se bojí, často lákání šmejdů podlehnou a za nesmyslně
vysokou cenu koupí věc, o které později obvykle zjistí, že jim zdraví rozhodně
nevylepší. Od kupní smlouvy ale nemohou odstoupit, protože prodávající firma
sídlí na fiktivní adrese, a tudíž není komu zboží vrátit, ani komu doručit reklamaci.
Česká obchodní inspekce a policie proto vydaly pro občany varování, aby vůči
podobným nabídkám zachovávali maximální opatrnost. Žel, vždycky se najde
někdo, kdo naletí.
V Domažlicích platí od 1. dubna letošního roku nový tržní řád, který
nahradil tržní řád z 25. 2. 2003. Letošní novela tržního řádu zakazuje mimo jiné
podomní prodej na celém území města. Šmejdi ale vyhledávají stále nové a nové
finty, jak vyhlášku obcházet. V poslední době například obcházeli byty na
sídlištích dva elegantně oblečení, usměvaví, značně neodbytní a značně drzí
pánové s tím, že jdou překontrolovat vyúčtování elektrické energie. A
samozřejmě hned nabízeli možnost snížení ceny. (Poznámka kronikářky: Protože
jsem byla jednou z „poctěných“ jejich pozorností, docela chápu, že někoho dokáží
umluvit. Někteří lidé je totiž považovali za kontrolory prodejců.) Vyhláška sice
alespoň nejkřiklavější případy podomního prodeje odstranila, opatrnost je ale
stále potřebná.

Omezení provozu chirurgie
To, že naše nemocnice bojují s chronickým nedostatkem odborného
personálu, zdravotních sester, je známo už léta. Odpovědná, často vyčerpávající
práce není dostatečně finančně ohodnocená, a tedy především mladé lidi neláká.
O problému se hovoří také léta, hledá se řešení, ale zatím bezvýsledně. Důsledky
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této situace doputovaly už i do našeho města. Chirurgické pracoviště zdejší
nemocnice muselo pro nedostatek sester dočasně omezit provoz.

Příspěvky na bydlení pro ubytovnu
Ubytovna pro tak zvané „nepřizpůsobivé občany“ v Masarykově ulici je
zdrojem neustálých stížností obyvatel sousedních domů, kterým vadí hluk,
zápach, nepořádek a často i obtěžování. Navíc ubytovací podmínky jsou v této
ubytovně vskutku žalostné. V malých prostorách bydlí často najednou i několik
rodin. Radnice stížnosti občanů eviduje, ubytovnu ale provozuje soukromník, a
tak zjednání nápravy je obtížné. Provozovatelé těchto zařízení vydělávají na
příspěvcích na bydlení, které vyplácejí úřady práce a které vesměs končí právě
v kapsách majitelů ubytoven. Částky, vydávané státem na příspěvky na bydlení
rok od roku rostou. Aby se výnosný obchod s lidskou bídou alespoň trochu omezil,
mohou se od loňského roku k příspěvkům na bydlení vyjadřovat i radnice měst,
ve kterých žadatelé o příspěvky bydlí. Domažlická městská rada vyplacení
příspěvků rodinám, které žijí v ubytovně v Masarykově ulici úřadu práce
nedoporučila, protože ubytovna, určená původně k bydlení jednotlivců, v žádném
případě není schopna vytvořit podmínky pro bydlení celých rodin.

Koncerty
Hudba pod hradem
Multižánrový festival v rámci sochařského sympozia TUSTA SCULPTA - sochy pro
Sochařskou stezku na Baldově
pátek 3. července a sobota 4. července vždy od 18.00 hodin v zahradě pod
Chodským hradem
Pátek 3. 7. (18.00) GAZDINA ROBA - Brněnská skupina na křižovatce lidí i stylů,
(19.30) KAREL KAHOVEC se skupinou GEORGE & BEATOVENS - Vzpomínka na
Petra Nováka, dlouholetého zpěváka skupiny G&B, (21.30) BURMA JONES Plzeňská kapela s hlasem Bohouše Josefa
Sobota 4. 7. (18.00) LUBOŠ POSPÍŠIL & 5P - Rockové písničkářství Luboše
Pospíšila a obnovená skupina 5P, (19.30) THE SPANKERS - Mladá kapela s
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obrovskou energií kombinující ska, reggae, funky, rock i rap, (21.30) TRABAND Pojďte se vlnit na písně nového CD Vlnobeat

BOHEMIA JAZZ FEST
Pátek 10. července od 17.00 hodin na náměstí
Festival
BOHEMIA JAZZ FEST
Bohemia Jazzfest slaví 10. výročí a přivádí do Domažlic jedny ze svých nejlepších
hudebníků
(17.00) - Kompost 3 (AUT), (18.30) - Micromusic (POL), (20.30) - Haakon
Kornstad (NOR).

Hudba v klášteře
Úterý 14. července od 19.30 hodin v klášterním kostele
POCTA VARHANÁM
Wolfgang Kraus – varhany a Mathias Achatz - trubka

Koncert rockových kurzů
Pátek 17. července 2015 od 20.00 hodin ve velkém sále MKS
Zahajovací koncert XIX. ročníku ROCKOVÝCH KURZU A LETNÍ UMĚLECKÉ DÍLNY
Jazzrockový band vede kytarista Jan Militký.

Hudba v alejích
Sobota 18. července od 20.00 hodin v alejích
Koncert
ZDENĚK BÍNA-BIRD
Koncert osobitého zpěváka a kytaristy, který představí své nové album. Podpoří
ho excelentní baskytarista Jan Urbanec.

Hudba na náměstí
Neděle 26. července 2015 od 18.00 do 20.00 hodin - u kašny na náměstí
Promenádní koncert dechové hudby STAVOVANKA pod vedením Jana Votruby.
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SRPEN

Domažlice 14. – 16. srpna 2015
Město Domažlice, Městské kulturní středisko Domažlice
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Odhalení památníku na Baldově
Je málo událostí v životě města, které se zapíší do jeho dějin jako zvlášť
pamětihodné. Letošní zahájení Chodských slavností – Vavřinecké pouti takovou
událostí nesporně bude. Po více než osmdesátiletém úsilí se nakonec podařilo
dokončit památník, jehož základ, podstavec uchovávající základní kámen
pomníku, stál na Baldově osiřele přes osmdesát let.
Myšlenka,

postavit

na Baldově památník na
významné datum 14. srpna
1431, kdy husitské vojsko
Prokopa Holého rozprášilo
V.

křižáckou

výpravu,

největší ze všech křižáckých
tažení do Čech, vznikla už
v roce 1924. Po pětiletém
snažení byl 14. srpna 1929
na Baldově odhalen základ
budoucího

pomníku.

Na

pokračování stavby nebyly
peníze a vlastně ani chuť.
Badatel, který se začte do
originálních pramenů z té
doby, záhy zjistí, že otcové
města nebyli stavbě památníku příliš nakloněni. Pak přišly jiné starosti,
hospodářská krize, válka, poválečné změny. Hlasy po dostavbě památníku zesílily
opět v padesátých létech minulého století, kdy ji prosazoval především ředitel
domažlického muzea Jiří Hana se skupinou muzejních spolupracovníků. Vyslyšeni
nebyli a když o Baldov pro výstavbu „utajených zařízení“ projevila zájem armáda,
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zdálo se, že je osud dostavby provždy zpečetěn. Po listopadu 1989 se pan Jiří
Hana, tenkrát už na odpočinku, znovu obrátil na vedení města s výzvou vyřešit
konečně osud „soklu“, který byl tehdy ve značně dezolátním stavu, a památník
dokončit. Vedení města však ani tentokrát neprojevilo ochotu se problémem
zabývat. Až v roce 2009 inicioval zdejší rodák, majitel pražského grafického
ateliéru CITADELA Miloš Novotný vznik Společnosti pro památník bitvy
u Domažlic a díky snaze členů Společnosti se o dostavbě památníku začalo opět
uvažovat. Záměr nakonec podpořilo i zastupitelstvo města, které slíbilo projekt
finančně podpořit. Pomník ve tvaru jednoduchého kamenného kalichu složený
z 31 žulových prstenců je vysoký 6 metrů a váží 50 tun. Vytvořil jej klatovský
sochař Václav Fiala. Vlastní práce na Baldově začaly pokácením tří stromů
bezprostředně u podstavce a opravou podstavce, na kterou přispěl městu
částkou 80 tisíc korun Plzeňský kraj.
Přes úmorné vedro se v sobotu 14. srpna odpoledne sešly na Baldově na
odhalení památníku desítky lidí. Starší občany vyvezl až pod kopec autobus.
Slavnost zahájila státní hymna, všechny přítomné pak uvítali starosta města
Miroslav Mach a ředitel městského kulturního střediska Kamil Jindřich. Sochař
Fiala promluvil o svých pocitech při namáhavé práci na kalichu. Miloš Novotný,
předseda Společnosti pro památník, a biskup Československé církve husitské Filip
Michael Štojdl hovořili o významu bitvy z roku 1431 pro náš národ a o odkazu
husitství pro dnešek. „Věřím, že tento symbol nebude jen mrtvým bodem, kolem
kterého budete procházet a zapomínat, jakou ohromnou má v sobě sílu. Náš
národ a naše zem dlouho potřebovaly dobu, kdy si znovu připomínáme smysl
husitství a znovu si v hloubi našich srdcí uvědomujeme, že jako národ bychom už
neměli být tak uťápnutí, tak ustrašení, tak nesebejistí, nesebevědomí, ale že
bychom měli hledat něco, o co se můžeme opřít“, uvedl ve svém vystoupení
biskup Štojdl.
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Na závěr slavnosti Miroslav Mach, Miloš Novotný, Václav Fiala a biskup
Štojdl památník odhalili. Mužský sbor, složený ze zpěváků chodských souborů a
pěveckého sboru Čerchovan, pak přednesl husitský chorál Kdož sú Boží bojovníci.
Pro návštěvníky baldovské slavnosti byla připravena i jedna zajímavá
příležitost. Přímo při slavnosti mohli napsat svůj vzkaz pro budoucí generace a
vhodit jej do kamenné schránky, která bude uložena do horní části kalicha před
jejím uzavřením železným poklopem.
Miloš Novotný a Jiří Krutina zpracovali u příležitosti odhalení pomníku
monografii Bitva u Domažlic. 166 stránkovou publikaci vydalo Město Domažlice
ve spolupráci se Společností pro památník bitvy u Domažlic. Na grafické podobě
publikace je na první pohled patrné, že je dílem profesionálního grafického
ateliéru. Text doprovází vskutku úctyhodné množství fotokopií archivních listin,
kreseb, obrazů a dalších dokladových materiálů. Už jen jejich vyhledání a
zpracování představuje pozoruhodnou práci. Na některých místech by jich ale pro
lepší přehlednost vlastního textu mohlo být i méně. Publikaci si mohli zájemci
koupit přímo na Baldově nebo v městském informačním centru na náměstí.

Na Baldově se sešly desítky lidí ze všech koutů Čech.
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Odhalení pomníku. (u šnůr vlevo Miroslav Mach, vpravo Miloš Novotný)
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Schránka pro vzkaz budoucím generacím

Jak vzpomínka jsem tady stál, na doby slávy minulé, o kterých paměť zaniká …
Baldov 16. srpna 2015
(foto Domažlický deník, městská kronika)
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STŘÍPKY ZE SLAVNOSTÍ
❖ V sobotu 15. srpna v 9 hodin ráno se v domažlické radnici konala snídaně
s účastníky mše na Vavřinečku. Zúčastnili se jí mimo jiné plzeňský biskup
Msgre František Radkovský, který sloužil na Vavřinečku sobotní mši
svatou a místopředseda Poslanecké Sněmovny Jan Bartošek.
❖ Ve 14 hodin přijal starosta města v obřadní síni radnice oficiální hosty
Chodských slavností. Byli mezi nimi hejtman Plzeňského kraje Václav
Šlajs, místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Bartošek, europoslanec
Jiří Pospíšil, poslanci Parlamentu České republiky Vladislav Vilímec a
Václav Votava, ředitelka agentury CzechTourism Monika Palatková a
další.
❖ Smůla letos postihla jeden z nejoblíbenějších pořadů slavností, Dudácké
štandrle. Těsně před koncem je přerušil silný déšť s bouřkou. Déšť také
zdržel technické přípravy závěrečného klenotnicového pořadu v letním
kině, věnovaného 90. výročí úmrtí Jindřicha Šimona Baara.
❖ Letošní Chodské slavnosti – Vavřineckou pouť finančně podpořily Město
Domažlice, Ministerstvo kultury ČR, Česká centrála cestovního ruchu –
CzechTourism, Plzeňský kraj a společnost EHMK2015.
❖ Již podruhé byla hlavním mediálním partnerem Chodských slavností
Česká televize. Dalšími mediálními partnery byly Český rozhlas Plzeň,
Domažlický deník, Rádio Proglas, TV NOE a Rádio Blaník.
❖ V sobotu a v neděli 15. a 16. srpna se po domažlickém náměstí procházely
mimo návštěvníků slavností, či po domažlicku pouti, i postavičky
z televizních Večerníčků. Oblíbený Večerníček České televize slaví letos
padesátiny.
❖ Domažlický ponocný Roman Holub se o letošních slavnostech pyšnil
zbrusu novým kabátem, který pro něj objednalo město. Kabát ušila
švadlena Marie Kopecká z Luženic.
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❖ Městské kulturní středisko vydalo pro sběratele v pořadí již sedmou
pamětní minci slavností. Na líci (avers) mince jsou na pravé straně
hudební nástroje tvořící základ dudácké muziky s nápisem Chodské
slavnosti – Vavřinecká pouť 2015, na pravé straně letos odhalený
kamenný kalich s nápisem Pomník bitvy u Domažlic 14. 8. 1431-2015.

Rub (revers) medaile patří tradičně domažlickému městskému znaku.
❖ Zdá se, že o slavnostech měli žně zloději. Alespoň tomu tak bylo ve
stanovém městečku v areálu Chodrockfestu, kde policisté řešili přes deset
případů krádeží.
❖ Štáb televize ZAK natočil v rámci placené propagace města pro pořad
Okénko z města a obcí reportáž z odhalení památníku na Baldově.
❖ Publikace Bitva u Domažlic zaujala textem i precizní a poutavou grafickou
úpravou. Na třetí straně obálky knihy je mapka, znázorňující příchod
husitských vojsk a následný úprk křižáků od Domažlic. Celkem přehledná.
Jenom ty Domažlice jsou v nějak obrácené poloze. Zatímco Chodský hrad
směřuje ke Kdyni, východní brána je otočena na západ a vede z ní cesta
na západní předměstí a dál ke Klenčí a k Folmavě. Inu, chybička se
vloudila…
❖ Letos podruhé se návštěvníci Chodských slavností mohli setkat
s meditujícími členy skupiny FALUN GONG. Tentokráte meditovali na rohu
u prodejny hodinářství proti Příhodovu parku. FALUN GONG je dávná
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čínská metoda zušlechťování těla a mysli. Skládá se z pěti meditačních
cvičení, které cvičí i zájemci v ČR. V Číně jsou lidé, praktikující FALUN
GONG, pronásledováni. Je jistě chvályhodné, že členové skupiny působící
v naší zemi shánějí pro svoje učení podporu. Že by ale pouť byla tím
pravým místem k vážnému zamyšlení – tak o tom se dá dost pochybovat.
Tady jde spíše o divadlo.

Nový vedoucí odboru životního prostředí
Odbor životního prostředí Městského úřadu Domažlice má od 4. srpna
nového vedoucího. Na místo dlouholetého vedoucího Mgr. Jiřího Berana, který
odešel na odpočinek, nastoupil Bc. Petr März. Bc. Petr März, který uspěl ve
výběrovém řízení vypsaném městem, pracuje na domažlickém odboru životního
prostředí 12 let.

Slavnostní otevření Hvozdu
Ve středu 19. srpna byl slavnostně otevřen zrekonstruovaný Hvozd
domažlického

pivovaru,

ve kterém vzniklo nové
Kulturní centrum - Pivovar
Domažlice. Jde o první
etapu

rozsáhlé

rekonstrukce

pivovaru,

která

finančně

byla

podpořena

Evropskou

unií. Kulturní centrum nabízí prostřednictvím své expozice celou řadu zajímavostí
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a informací o pivovarnictví na Domažlicku. Hvozd je vlastně jedna vysoká
místnost dělená prosklenými lávkami na recepci a tři patra, ve kterých je na
panelech a ve vitrínách instalována expozice o výrobě piva v Domažlicích a okolí.
Rekonstrukce začala roce 2014, na náklady, které činily zhruba 26 milionů korun
přispěla Evropská unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
V ostatních částech historického areálu by měl vzniknout minipivovar
s restaurací, do kulturní části by měla ještě přesídlit městská knihovna.
Město Domažlice vydalo při příležitosti otevření zrekonstruované části
Hvozd tříjazyčnou skládanku Kulturní centrum pivovar Domažlice.
(foto Domažlický deník)

Výročí Kurzovy věže
Už 110 let stojí na Čerchově rozhledna Kurzova věž. Domažlický Klub
českých turistů věnoval tomuto výročí letošní Setkání turistů na Čerchově. Za
opravdu krásného počasí se na Čerchově sešlo na 400 lidí. Zazpívali jim zpěváci
klenečského Haltravanu, vystoupila i skupina členů postřekovského souboru.
Přítomno bylo 6 přímých potomků, pravnuků a prapravnuků, dr. Viléma Kurze.
Škoda jen, že se na Čerchově nedochovalo i druhé turistické zařízení z minulých
dob – Pasovského chýše.

Značení jízdních kol
O sobotách 22. a 29. srpna se na dopravním hřišti začal realizovat projekt
„Forenzní identifikační značení jízdních kol prostřednictvím syntetické DNA“.
Policisté městské policie označili celkem 55 ze sta přihlášených jízdních kol.
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Koncerty
Neděle 2. srpna od 19.30 hodin ve velkém sále MKS
ZAHAJOVACÍ KONCERT 9. LETNÍCH MEZINÁRODNÍCH KLARINETOVÝCH KURZŮ
Ludmila Peterková, Joseph Eller - klarinety, Daniel Wiesner - klavír
Čtvrtek 6. srpna od 18.00 hodin na babylonském rybníku
VODNÍ KONCERT
Komorní skladby pro klarinety z lodiček na hladině rybníku Babylon

9 TÝDNŮ BAROKA
Pátek 7. srpna od 20.00 hodin v arciděkanském kostele
9 TÝDNŮ BAROKA
POCTA STARÝM MISTRŮM JIŘÍ STIVÍN A COLLEGIUM QUODLIBET
Sobota 8. srpna od 17.30 hodin v kostele sv. Vavřince na vrchu Vavřineček
TÝDNŮ BAROKA - BAROKNÍ SLAVNOST V KRAJINĚ
Komponovaný program barokních zábav u kaple sv. Vavřince
Program:
17.00 Klarinetový soubor pod vedením Ludmily peterkové
17.30 mše svatá s vysvěcením skleněného oltáře z dílny Vladimíry Tesařové
18.30 Domažlická zastavení - Zdeněk Procházka o Vavřinečku a barokní krajině
na Domažlicku
19.00 - pestrý program barokní hudby a tance - Ensemble Fiorello, klarinetový
soubor pod vedením Ludmily Peterkové, Divadlo STUDNA
Na 20.00, a 22.00 byl plánovaný barokní ohňostroj, ten však musel být pro
zákaz ohně v otevřené krajině zrušen
Neděle 9. srpna od 19.00 hodin ve velkém sále MKS
ZÁVĚREČNÝ KONCERT 9. LETNÍCH MEZINÁRODNÍCH KLARINETOVÝCH KURZŮ
koncert účastníků
Pátek 14. srpna od 20.00 hodin podium u brány na náměstí
Festival v rámci Chodských slavností
OZVĚNY FOLKLORU
Inspirace folklorem v podání kapel ze světa worldmusic
20.00 - CIMBAL CLASSIC, 21.30 - MARIACHI ESQUELAS, 23.00 UNITED FLAVOUR.

Hudba v klášteře
Čtvrtek 20. srpna od 20.00 hodin v rajské zahradě kláštera augustiniánů
KONCERT V BARVÁCH SEMAFORU SE VRACÍ
Petr Macháček, Dáša Zázvůrková & Jakub Šafr trio
Neděle 23. srpna 2015 od 20.00 hodin v letním kině
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Neděle 23. srpna od 20 hodin v letním kině
Koncert
FRANTIŠEK NEDVĚD ZPÍVÁ ZLATÉ NEDVĚDOVKY
Pátek 28. srpna 2015 od 16.00 hodin na náměstí v Domažlicích
Festival
ČESKO - BAVORSKÝ ROCKOVÝ MOST
Od 16.00 hodin vystoupily postupně dvě skupiny z Čech a dvě skupiny z
Bavorska: BLIND - DATE, 404 WHIZZKIDS, ZASTODESET, Y?. Jako host večera
zahrála skupina DOGA

Hudba na náměstí
Neděle 30. srpna 2015 od 18.00 do 20.00 hodin u kašny
HÁJENKA
Promenádní koncert dechové hudby Hájenka pod vedením Miroslava Palečka.

Hudba v klášteře
Úterý 25. srpna 2015 od 19.30 hodin v klášterním kostele
POCTA VARHANÁM
MICHAL NOVENKO - VARHANY
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Září
Dny evropského kulturního dědictví
Ke Dnům evropského kulturního dědictví 2015, které proběhly v sobotu
12. září se jako každoročně připojilo i naše město. Dopoledne od 10 do 12 hodin
mohli zájemci navštívit Kulturní centrum – Pivovar, odpoledne od 13 do 15 hodin
Dolní bránu. Ke Dnům kulturního dědictví se připojila i římskokatolická farnost,
která také od 13 do 15 hodin otevřela pro zájemce kostel U Svatých. Veškeré
akce, pořádané v rámci tohoto dne, jsou bezplatné.

Česko jede
Tak se nazývala celostátní konference, která se v naše městě konala
v úterý a ve středu 15. a 16. září. Pořádaly ji Plzeňský kraj, Západočeská
univerzita, město Domažlice, Svazek obcí Domažlicka, Státní fond dopravní
infrastruktury a Asociace měst pro cyklisty ve spolupráci s Ministerstvem
dopravy, nadací Partnerství, Českou mountainbikovou asociací (ČEMBA) a s
dalšími partnery. Konference se zabývala cykloturistikou a pohybovými
aktivitami všeobecně, předpokladů krajiny pro cykloturistiku a dalšími tématy.

Ukládání schránky do kalichu na Baldově
Ve čtvrtek 17. září uložil autojeřáb pod dohledem sochaře Václava Fialy
do kalichu na Baldově kamennou pamětní schránku s doklady o současném dění
a se vzkazy budoucím generacím. Ve schránce jsou uloženy listiny, medaile,
mince, noviny, kniha Bitva u Domažlic, turistický průvodce Zdeňka Procházky,
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Domažlický zpravodaj, Domažlický deník a týdeník Domažlicko. Po definitivním
usazení schránky překryl kalich kovový poklop.

Povídání o Janu Werichovi
Ve čtvrtek 17. září se v čítárně městské knihovny od 17 hodin konala
přednáška PhDr. Věry Kubové Díky, pane Werichu o životě, herecké kariéře a
literárním díle Jana Wericha.

Výročí penzionu
V pátek 18. září vzpomněl Domov pro seniory v ulici Prokopa Velikého pět
let svého trvání. Oslavy se zúčastnili i zástupci města a další pozvaní hosté.

Požár v Dukelské ulici
V sobotu 19. září vyhořel v Dukelské ulici starý, neobývaný dům. Škoda je
odhadnuta na milion korun, příčinu požáru hasiči šetří.

Klub historických bicyklů
V úterý 22. září odpoledne byl v rámci Dne bez aut na domažlickém
náměstí založen klub historických bicyklů s názvem Buď rád, že jedeš.

Tragická nehoda
Ve středu 23. září došlo u obce Březí ke srážce autobusu s nákladním
vozidlem. Sedmatřicetiletý řidič autobusu Ivo Turek, občan našeho města, srážku
nepřežil. I zde se příčiny neštěstí stále vyšetřují.
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Noc sokoloven
Letos poprvé se 11. září konala Noc sokoloven. Zapojili se do ní i
domažličtí Sokolové. Řada lidí ale podotýká, že z „nocí“ se pomalu a jistě stává
móda – máme Noc v knihovně, Noc kostelů, Noc muzeí a další noci – ale jaksi se
vytrácí původní smysl těchto akcí.

Svatováclavská jízda koní
V sobotu 26. září se uskutečnil
jubilejní 15. ročník Svatováclavské jízdy
koní.

Trasa

jízdy

tentokráte

vedla

z Mrákova přes Tlumačov do Domažlic.
Knížete Václava s jeho doprovodem, ve
kterém bylo 88 koní, uvítal na náměstí
místostarosta Domažlic Stanislav Antoš.
Jízdě přihlížely desítky občanů města,
z „koníčků“

se

radovali

hlavně

ti

nejmladší.

Přijetí u hejtmana Plzeňského kraje
Hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs přijal ve středu 30. září v budově
krajského úřadu vítěze ústředních kol soutěží základních uměleckých škol a jejich
pedagogy, aby jim osobně poděkoval a zároveň i ocenil jejich úspěchy
v celostátních kolech těchto soutěží. Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha
Domažlice se mohla pochlubit hned dvěma úspěchy. Za vítězství ve hře na dudy
převzali ocenění Anna Černá a její učitel Vlastimil Konrády, za vítězství hře na bicí
nástroje Karel Kuneš a jeho učitel Mgr. Kamil Jindřich.
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Na snímku zleva: Kamil Jindřich, Karel Kuneš, Anna Černá, Vlastimil Konrády
a ředitel ZUŠ Josef Kuneš.
Foto archiv ZUŠ JJ

Vzpomínková pěší pouť
z Klenčí do Furthu se letos konala v robotu 19. září. Mezi 150 účastníky bylo 50
českých turistů.

Toulky zlatem podzimu
V sobotu 26. září uspořádali turisté tradiční pochod pro rodiče s dětmi
Toulky zlatem podzimu. Zúčastnilo se jej 138 osob, z toho 74 dětí. S organizací
opět pomáhali domažličtí skauti. Cíl byl tentokrát v areálu basebalového hřiště
na bývalém vojenském cvičišti pod Vavřincem, což se podle předsedy
domažlických turistů Mgr. Matějky velmi osvědčilo. Finančně akci podpořilo
město.

Ocenění seniorů
Při příležitosti Mezinárodního dne seniorů (30. září) ocenilo město
Domažlice ve spolupráci s městskou radou seniorů, podle návrhů jednotlivých
organizací, ve kterých senioři pracovali nebo dosud ještě pracují, některé
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domažlické seniory. Slavnost se konala ve čtvrtek 8. října v obřadní síni
domažlické radnice, seniorům za jejich práci poděkoval starosta města Ing.
Miroslav Mach, město na slavnosti zastupovali ještě místostarosta Bc. Stanislav
Antoš a předsedkyně Sboru pro občanské záležitosti Mgr. Matějková.

Tragikomický příběh
Téměř celý rok je veřejnost v našem státě doslova strašena otázkami
kolem přílivu migrantů do Evropy a islámským terorismem. Čtenář otevře noviny
a první, co vidí, jsou fotografie davů migrantů, pochodujících Evropou. Posluchač
otevře rozhlas a co slyší – utečenci, migranti, terorismus. Diváci televizních zpráv
na tom nejsou o nic lépe. Internet je podobnými zprávami zahlcen. Není vůbec
divu, že lidé jsou přestrašeni a jen očekávají, kdy se vlna tak zvaných uprchlíků,
zaplavující Německo a další západní země, přelije i k nám. Někde tady má asi
počátek příběh, který by byl v podstatě jen k pobavení, kdyby, jako v poslední
době řada věcí jiných, nebyl ihned využit politicky. Při tom skutečně nejde o nic
vážného. Prostě jistá studentka domažlické střední školy oznámila tento měsíc
policii, že ve městě viděla muže tmavé pleti, oblečeného do černé kombinézy,
který měl přes rameno střelnou zbraň. Policie dívce poděkovala a ihned zahájila
pátrání. A světe div se, ze snědého teroristy se vyklubal kominík, kdysi běžný, dnes
vzácný to jev v našich ulicích. Ona dívka patrně živého kominíka nikdy neviděla.
Kuriózní příhoda mohla zaniknout tak rychle, jak vznikla, kdyby se jí nebyly
okamžitě chopily sdělovací prostředky a z komára neudělaly ne slona, ale přímo
pyramidu. Nejvíc trnem v oku jim bylo to, že policisté dívku pochválili. A tak se
začalo mluvit o „míře debilizace české společnosti“, o tom, že Chodové mají
bdělost a ostražitost ve své tradici, takže tady měli i pomocníky pohraniční stráže
– jinde na hranicích je asi podle pánů a dam kritiků neměli a kde nebyla hranice,
tam byli pomocníci pro změnu Veřejné bezpečnosti – a podobná rádoby moudra.
Z bezvýznamného příběhu jedné studentky a jednoho kominíka se tak docela
zbytečně stala aféra, která dostala Domažlice i do zpravodajství britské BBC.
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Divadla a koncerty:
Pořadatel městské kulturní středisko ve velkém sále MKS:
Pondělí 28. září v 19.30 hod.
6. abonentní koncert
VODNÍ HUDBA A BAROKNÍ MOSTY
Plzeňská filharmonie
Úterý 29. září v 19.30 hod.
Recitál
JOSEF FOUSEK – F O U S K Ů V S V Ě T
Recitál svérázného básníka, písničkáře a humoristy

Hudba v klášteře
Úterý 22. září 2015 od 19.30 hodin v klášterním kostele
POCTA VARHANÁM
Martina Morysková – varhany, Josef Stočes - klarinet
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Říjen

Turnaj partnerských měst
V sobotu 3. října se v Domažlicích uskutečnil turnaj partnerských měst. Do
domažlic přijely sportovní týmy z Ludres (Francie) a Furth im Wald. Sportovce,
kteří změřili své síly ve fotbalu a basketbalu, doprovázeli zástupci vedení měst.

Umístění soch na baldovské stezce
V pátek 9. října umístili pracovníci technických služeb za pomoci těžké
techniky na baldovskou stezku další sochy, díla účastníků letošního sochařského
sympozia, která při sympoziu vytvořili. Šlo o práce Václava Fialy, Zdeňka Hůly,
Toni Scheubecka, Reinharda Madera a Tilo Ettla z Německa a Johna Weidmana
z USA. V neděli 25. října představil sochař Fiala díla a jejich tvůrce veřejnosti na
slavnostní vernisáži, konané přímo na stezce. Vernisáže, kterou uvedl ředitel MKS
Kamil Jindřich, se zúčastnili představitelé města starosta Ing. Miroslav Mach,
místostarosta Bc. Stanislav Antoš a další hosté, mezi nimi i zástupci partnerského
města Furth im Wald. Vernisáž doplnilo vystoupení Chodského dívčího tria ZUŠ
Jindřicha Jindřicha a chlapeckého souboru Bruncvík vedeného Lenkou Pištěckou.

Úspěch gymnázia
Gymnázium Jindřicha Šimona Baara obhájilo post fakultní školy
Univerzity Karlovy a bude tak moci i nadále využívat výhody, které sebou tento
titul přináší.
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Konference o Domažlicích

MĚSTO DOMAŽLICE
Vás zve na

Konferenci k
výročí 750 let
královského města
Domažlice
pátek 2. října 2015
refektář augustiniánského klášter
(ZUŠ J. Jindřicha Domažlice, ulice B. Němcové 119)
Zahájení:
10.00 hodin
Ing. Miroslav Mach, starosta města Domažlice

Odborné přednášky:
10.05 hodin
PhDr. Pavel Břicháček, vedoucí oddělení záchranných výzkumů Západočeského
muzea v Plzni,
DOMAŽLICKÁ SÍDELNÍ AGLOMERACE S KOSTELEM SV. JAKUBA A JEJÍ VÝZNAM V
RANÉM STŘEDOVĚKU
10.30 hodin
Werner Perlinger, archivář městského archivu Furth im Wald,
DIE NIEDERLAGE KÖNIG HEINRICH III. AM FURTH-TAUSER PAß ANNO 1040,
PORÁŽKA KRÁLE JINDŘICHA III. V FURTHSKO-DOMAŽLICKÉM PRŮSMYKU V ROCE
1040
11.00 hodin
Tomáš Fencl, archivář Státního okresního archivu Horšovský Týn, ARCHIV MĚSTA
DOMAŽLICE

11.30 hodin prof. PhDr. Eduard Mauer, CSc, emeritní profesor Filozofické fakulty
Univerzity Karlovy a ředitel Ústavu českých dějin, DOMAŽLICE A CHODOVÉ
12.00 –13.30 hodin přestávka
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13.30 hodin

PhDr. Vladislav Razím, vedoucí odboru evidence a dokumentace středočeského
územního odborného pracoviště
Národního památkového ústavu, DOLNÍ BRÁNA V DOMAŽLICÍCH
14.00 hodin prof. PhDr, Viktor Viktora, CSc., vedoucí katedry českého jazyka a
literatury pedagogické fakulty
Západočeské univerzity v Plzni,
HIC TU STA BENE, TUSTA (TAK ZDE STŮJTE, DOMA ŽIJÍCE, DOMAŽLICE) –
HUMANISTICKÁ LITERATURA V DOMAŽLICÍCH
14.30 hodin
Mgr. Miloš Novotný, předseda Společnosti pro postavení památníku na Baldově,
POMNÍK BITVY U DOMAŽLIC
15.00 hodin prof. PhDr. Petr Vorel,
CSc., děkan Filozofické
fakulty Univerzity
Pardubice,
PENĚŽNÍ OBĚH V ČECHÁCH VE III. ČTVRTINĚ 15. STOLETÍ VE SVĚTLE NOVÉHO
NÁLEZU MINCÍ V DOMAŽLICÍCH
15.30 hodin
Mgr. Josef Nejdl, ředitel Muzea Chodska, DOMAŽLICKÁ KAŽDODENNOST V PRŮBĚHU
STALETÍ
(po každém příspěvku budou mít posluchači možnost položit dotazy)
17.00 hodin
Zdeněk Procházka, historik, nakladatel, VÝZNAMNÉ ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY NA
HOŘEJŠÍM PŘEDMĚSTÍ V DOMAŽLICÍCH, KTERÉ PŘEDCHÁZELY VÝSTAVBĚ ZÁKLADNÍ
ŠKOLY MSGRE B. STAŠKA
(Po poslední přednášce bude následovat prohlídka Hořejšího předměstí v rámci cyklu
DOMAŽLICKÁ ZASTAVENÍ.)

Bez výjimky výborné a podnětné přednášky přivedly do kláštera
především odborníky, kteří se jednotlivými přednášenými tématy nebo dějinami
obecně zabývají profesionálně či alespoň jako koníčkem. Těm ostatně byly
přednášky určeny především. Zájemců z řad širší veřejnosti bylo minimálně, šlo
většinou o známé jednotlivých přednášejících.

166

Výstava v Chodském hradě
Konání akce: 24. září - 31. prosince
Výstava STARÉ STROMY přinesla
pohled

PhDr.

Ing. Václava

Freda

Chvátala - fotografa, dokumentátora
židovských hřbitovů a bývalého lesníka
v jedné osobě na různorodé "soužití"
starých stromů se židovskými hřbitovy.
Na výstavě mohli návštěvníci najít stovky let staré stromy i židovské náhrobky,
zachycené ve všech ročních obdobích.

Kurz sebeobrany
Městská policie uspořádala v tomto měsíci už druhý kurs sebeobrany pro
seniory, tentokráte ve spolupráci s TJ Sokol. Kurzu se zúčastnilo na dvacet
zájemců.

Beseda s Vlastimilem Vondruškou
Jirásek 21. století. Tak charakterizují dílo historika a spisovatele Vlastimila
Vondrušky někteří literární kritici. I když Alois Jirásek není v této době zrovna
v oblibě, čtenáři už ho neznají a mladší generace literárních historiků nad ním
vesměs „ohrnuje nos“, je přirovnání Vondrušky k Jiráskovi v mnohém ohledu
trefné. Oba autoři čerpají náměty z naší historie, i když každý pro jiný literární
žánr. Jiráskova díla patřila ve své době u široké veřejnosti k nejčtenějším a
nejoblíbenějším. Vlastimil Vondruška je už druhý rok ve veřejných knihovnách
absolutně nejpůjčovanějším autorem a z knihkupeckých pultů mizí jeho knihy
krátce po vydání. Oba autoři píší i rodinné kroniky. A co je hlavní, oba píší
krásnou, vybroušenou češtinou. Za Jiráskových dob to bylo samozřejmostí, dnes
je to vzácná výjimka. Není se proto čemu divit, že o setkání se spisovatelem
Vlastimilem Vondruškou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 22. října v 18 hodin
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v refektáři kláštera, byl mimořádný zájem a že Vondruškovi příznivci sál zcela
zaplnili.

Vzpomínky Václava Siky

Výtvarník a vedoucí Galerie
bratří Špillarů Václav Sika vydal
u příležitosti svých šedesátin
knihu vzpomínek na svůj život
s uměním,

nazvanou

prostě

Vzpomínky.
Knihu příznivcům muzea a galerie představil na setkání v Muzeu Chodska
ve čtvrtek 8. října v 17 hodin.

Nové „odpočívky“
Městské lesy chtějí ještě do zimy vybudovat pět odpočívadel na místech
oblíbených turisty a v poslední době i cykloturisty, na Zelenově, Bystřici, na
Köglerově zastávce, na hraničním rozcestí Hlinitá cesta na rozcestí Na Zlomu. Pro
přístřešky si nechaly vyrobit pět dřevěných altánů. Městské lesy také chtějí
zvelebit bývalou hájovnu na Zelenově.

Pietní místo v Alejích
Okolí stánku rychlého občerstvení v Alejích se v tomto měsíci proměnilo
na pietní místo. Svíčky a květiny před stánek umisťovali lidé na památku
oblíbeného devětatřicetiletého provozovatele občerstvení, Syřana Mazena
Ibrahima, který nečekaně zemřel.
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Beseda o knize Mitsuko

V rámci Dne Plzeňského kraje, který se konal 28. října, se v Muzeu
Chodska od 17 hodin konalo představení knihy Vlasty Čihákové Noshiro MITSUKO
a zároveň beseda s autorkou. Zcela zaplněný sálek muzea – někteří zájemci, i přes
přidávání židlí už se do místnosti jednoduše nevešli a zklamaně odcházeli –
vyslechl zajímavé vyprávění autorky o práci na knize i o jejím vlastním životě.
Mitsuko Coudenhove Kalergi s autorkou knihy mají i jedno společné: Mitsuko se
provdala do Evropy, Vlasta Čiháková Noshiro do Japonska. Obě toužily vrátit se
domů. Vlastě Čihákové se její přání vyplnilo, Mitsuko nikoli. O poběžovické
japonské hraběnce se hodně mluvilo i v Domažlicích. Dvorním fotografem
Coudenhovů za jejich pobytu v Poběžovicích byl domažlický fotograf Josef Tauber
a ten o krásné exotické hraběnce v kroužku svých domažlických známých často
vyprávěl.

Zpronevěra v nemocniční lékárně
Domažlickou veřejnost rozbouřil případ zpronevěry v nemocniční lékárně.
Vedoucí lékárny, manželka primáře tamního oddělení pro dlouhodobě nemocné
a bývalého člena dozorčí rady nemocnice, po delší dobu účtovala pojišťovnám
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proplacení léků nebo zdravotních pomůcek, které si pacienti buď zapomněli
vyzvednout, nebo už je nepotřebovali. Díky nedokonalému evidenčnímu systému
si pak mohla v hodnotě nevybraných léků a pomůcek vybírat věci jiné. Případ
v nemocnici šetřila policie, po skončení policejní kontroly 23. října ředitelka
nemocnice hlavní lékárnici okamžitě odvolala z funkce a dohodla s ní ukončení
pracovního poměru. Škoda je odhadována na několik set tisíc korun, policejní
šetření ještě pokračuje.

Výstava v knihovně
Dagmar Karlínková: Etiopie – výstava fotografií

Divadla a koncerty:
Pořadatel městské kulturní středisko ve velkém sále MKS:
Pátek 2. října v 19 hodin
BOŽÍ MLÝNY
Dokumentární esej o proměnách Šumavy
Čtvrtek 15. října v 19.30 hod.
6. abonentní koncert
DUO TERES
Lucia Fulka Kopsová - housle Tomáš Honěk - kytara
Pátek 16. října 2015 od 20.00 hodin
Koncert
MIG 21 - "ŠTĚSTÍ HEJBE PLANETOU"
Hudební skupina, jejímiž členy jsou Jiří Macháček (zpěv), Pavel Hrdlička (trubka,
klávesy), Jan Hladík (bicí), Tomáš Polák (kytara) a Adam Stivín (baskytara)
Úterý 20. října od 19.30 hodin
Divadlo v rámci předplatného
Divadlo v Řeznické
Arnošt Goldflam ŘEDITELSKÁ LOŽE

Klubová scéna
Sobota 31. října od 20.00 hodin
JAN HRUBÝ & KUKULÍN A SEAN BARRY
Sean pochází z anglického Newcastlu a hraje na keltskou harfu.
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Listopad
Památeční strom turistů
Domažličtí turisté vysadili 1. listopadu ve 14 hodin odpoledne v letním
kině památeční strom – zlatou formu buku lesního (kultivar Davick gold) na počet
110 let od vystavění Kurzovy rozhledny na Čerchově. Slavnosti byli přítomni i
starosta města Ing. Miroslav Mach, místostarosta Bc. Stanislav Antoš, ředitel
městských lesů Ing. Jan Benda a městský arboretista Tomáš Radovan Ridel.
Zakoupený strom, který stál 3 000 korun, věnovali turisté městu. Tato slavnost
zahájila rekonstrukci parku u letního kina. Na samotné Kurzově věži na Čerchově
skončily letošní údržbové práce. Odborníci vyčistili a natřeli ocelové konstrukce
vzpěr a spodní strany podlážky vyhlídkového ochozu.

Kondolence do Francie
V noci z 13. na 14. listopad mezi 21. a 1. hodinou došlo v Paříži k celkem
deseti teroristickým útokům. Útoky si vyžádaly 130 mrtvých a minimálně
352 zraněných (některé prameny uvádějí až 415 zraněných). Z celého světa
docházely bezprostředně po řádění teroristů do Francie projevy účasti. Také
domažlická radnice zaslala do partnerského města Ludres vyjádření účasti a
solidarity občanů Domažlic se vším francouzským lidem.

25 let od podepsání partnerské smlouvy
Ve středu 20. listopadu uplynulo rovné čtvrtstoletí od podepsání
partnerské smlouvy Domažlic se sousedním německým městem Furth im Wald.
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Obě města potvrdila rozhodnutí v partnerství pokračovat. V sobotu 21. listopadu
se v Domažlicích v rámci výročí partnerství uskutečnil koncert orchestru
sestaveného z žáků uměleckých škol obou partnerských měst, Základní umělecké
školy Jindřicha Jindřicha Domažlice a Landkreis Musikschule Cham/Furth im
Wald. Orchestr řídil Václav Cibulka, režie koncertu se ujal Vlastimil Konrády.
V úvodu večera starostové Domažlic a Furth im Wald svými podpisy potvrdili
pokračování partnerství obou měst. Slavnostní večer zakončil na domažlickém
náměstí barokní ohňostroj, který se měl původně konat v srpnu na Vavřinečku
v rámci 9 týdnů baroka, ale musel být pro extrémní sucho zrušen.

Morava v Muzeu Chodska
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Zamykání České studánky
V sobotu 7. listopadu zamykali domažličtí turisté podčerchovskou Českou

studánku. Počasí nebylo příliš příznivé, přes to se u studánky sešlo na 250
účastníků. Hosty akce byli senátor Jan Látka, starosta Domažlic Miroslav Mach,
3. místostarosta Furth im Wald Franz Former, ředitel městských lesů Jan Benda
a předseda Waldverein Furth im Wald Walter Spiess. V úvodu slavnosti
vzpomněli přítomní turisté dlouholetého domažlického turistu a turistického
činovníka pana Jaroslava Lukáška, který zemřel v září tohoto roku.

Ukončení činnosti klubu PTP
Domažlický klub Svazu Pomocných technických praporů (PTP) ČR končí
svoji činnost. Důvodem jsou vysoký věk členů a zdravotní komplikace.
K praporům PTP byli v létech 1950-1954 zařazováni tak zvaní „politicky
nespolehliví“ branci. O ukončení činnosti ke konci letošního roku informoval
veřejnost předseda domažlického klubu Svazu PTP Ing. Hezký v pátek
16. listopadu na vzpomínkové slavnosti (12. setkání) u památníku třetího odboje
v parku pod Chodským hradem.

Dvakrát z knihovny
Městská knihovna uspřádala ve středu 16. listopadu přednášku,
věnovanou Irisdiagnostice, což je zjišťování příčin zdravotních problémů z oční
duhovky.
24. listopadu se v čítárně knihovny sešli čtenáři na besedě se spisovatelem
Václavem Gruberem.

Vánoční strom
Letošní vánoční strom, dvanáctimetrový smrk z Kozinova pole, postavili
hasiči na náměstí u kašny 20. listopadu. Rozsvícení vánočního stromu se
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uskutečnilo 28. listopadu v 16 hodin. Vystoupily při něm sbory a sólisté ZUŠ
Jindřicha Jindřicha.

Zahájení rekonstrukce bazénu se odkládá
Rada města rozhodla odložit zahájení rekonstrukčních prací na
plaveckém bazénu o rok, tedy na rok 2016. Důvodem byla skutečnost, že někteří
účastníci výběrového řízení se proti rozhodnutí rady odvolávali a tím se řízení
prodlužovalo. Z toho důvodu se musel změnit i harmonogram prací

Potravinová sbírka
Také zákazníci prodejny Kaufland se zapojili do celonárodní potravinové
sbírky. Pro potřebné zakoupili 842 kg potravin.

Výlov rybníků
Výlovy rybníků na katastru města, které každoročně v listopadu
uskutečňují domažličtí rybáři, přilákaly i letos na hráze rybníků desítky zájemců
o koupi čerstvých ryb.

Rybí pedikúra
Salon ZDRAVÍČKO otevřel v listopadu v horní části náměstí Ladislav Janča.
Zákazníkům v něm nabízí zvláštní službu, „rybí pedikúru“. Rybí pedikúra či léčba
pokožky v podání malinkých kaprovitých rybiček se v poslední době stává hitem
a teď tedy tato novinka dorazila i k nám. Rybičky se jmenují Garra rufa. Žijí ve
vodě termálních pramenů tureckého Anatolu nedaleko města Kangal.
Mimo pedikúry se využívají také k léčbě nejrůznějších kožních onemocnění,
zejména lupénky. Živí se odumřelou kůží, kterou šetrně odstraňují z povrchu
lidského těla. Instinktivně vyhledají místo, které nejvíce potřebuje ošetření a
jejich působení je vlastně určitým druhem peelingu. Navíc mají v tlamičkách
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enzym, který nejen podporuje hojení, ale také desinfikuje. Pokousání se jejich
pacient bát nemusí, mají bezzubé čelisti.

Výstava Fenomén Igráček
V Muzeu Chodska měla 12. listopadu od 17 hodin vernisáž výstava
o známé dětské hračce Fenomén Igráček.

Diashow M. Loewa
Ve středu 4. listopadu od 19.00 hodin v kině Čakan mohli zájemci
shlédnout diashow Martina Loewa ISLAND.

Výstava v knihovně
Jan Jiřinec: Fotografie

Divadla a koncerty:
Pořadatel městské kulturní středisko ve velkém sále MKS:
Čtvrtek 5. listopadu 2015 od 19.30 hodin
7. abonentní koncert
TRIFOGLIO
Jana Černohouzová - klarinet, Denisa Propilková - fagot, Jana Kopicová - hoboj
Pátek 6. listopadu až středa 11. listopadu v kině Čakan
JUNIORFEST
Mezinárodní filmový festival pro děti a mládež
Čtvrtek 19. listopadu od 19.30 hodin
Divadlo mimo předplatné
Divadlo A. Dvořáka Příbram
Irena Doušková HRDÝ BUDŽES
Čtvrtek 26. listopadu v 19.30 hod.
Divadlo v rámci předplatného,
Divadelní společnost Háta Olgy Želenské
Marc Camoletii: BYT NA INZERÁT
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Neděle 29. listopadu od 19 30 hodin
Náhradní představní za září
Divadlo v rámci předplatného
Divadlo KALICH
Petr Kolečko ŽENA ZA PULTEM 2: PULT OSOBNOSTI
Legendární vševědoucí levicová prodavačka se vrací ve vizionářské komedii!
Režie: David Drábek
Hrají: Jiří Lábus a Oldřich Kaiser ve čtyřech rolích

Klubová scéna
Pátek 20. listopadu od 20.00 hodin
HLASOPLET
Koncert v rámci festivalu JAZZ BEZ HRANIC.
LOUTKOVÉ DIVADLO DOMAŽLICE
Neděle 8. listopadu a 15. listopadu
PRINC MEDVĚD
Začátek představení vždy od 14.00 a od 16.00 hodin, MKS I. patro.
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Prosinec
Ocenění Petru Ouřadovi
Starosta města Ing. Miroslav Mach spolu s místostarostou JUDr. Zdeňkem
Novákem předali ve středu 2. prosince v 16 hodin v obřadní síni radnice stříbrnou
pamětní medaili města Petru Ouřadovi, dlouholetému členovi domažlického
Sboru dobrovolných hasičů a zakladateli celohasičského hnutí Soptíků. Před
pětadvaceti léty, po jedné besedě v mateřské škole, napadlo Petra Ouřadu využít
zájmu dětí a připojit k hasičskému dorostu nejmladší zájemce, starší žáčky
mateřské školy. A tak vzniklo při mateřské škole v Zahradní ulici družstvo malých
hasičů, hasičská přípravka Soptíci, první v celé republice. Dnes už podobných
přípravek existuje několik desítek. Udělením své stříbrné pamětní medaile město
ocenilo dlouholetou práci s dětmi i celkový přínos Petra Ouřady k práci
domažlických dobrovolných hasičů. Mezi gratulanty, kteří zcela zaplnili obřadní
síň, nechyběli samozřejmě ani letošní jubilanti Soptíci se svými učitelkami.

Partnerství s Ludres trvá 20 let
V sobotu a v neděli 11. a 12. prosince navštívila partnerské město
Domažlic, francouzské Ludres, delegace města Domažlic - starosta Miroslav
Mach, místostarosta Stanislav Antoš a zástupci výboru pro spolupráci
s partnerskými městy Igor Šlechta, Štěpán Thomayer a Jana Lásková. Do Francie
odjeli domažličtí zástupci u příležitost dvacetiletého výročí podepsání partnerské
smlouvy Domažlice – Ludres. Program návštěvy zahájil slavnostní podpis
partnerské listiny stvrzující další trvání už dvacetiletého partnerství Domažlic
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a Ludres. Dokument podepsali starosta Domažlic Miroslav Mach a starosta
Ludres Pierre Boileau. Při té příležitosti předali zástupci Domažlic svým
francouzským partnerům dárek, keramický lidový betlém z Kolovče. Slavnostního
stvrzení partnerství se účastnil i zástupce velvyslanectví České republiky v Paříží
Ivo Svoboda. Domažličtí shlédli v Ludres i výstavu betlémů, pro kterou zapůjčilo
několik betlémů ze svých sbírek také Muzeum Chodska

Křest knihy v Muzeu Chodska
Dcera Vladimíra Baiera Mgr. Jana Terelová představila ve čtvrtek 17.
prosince

v Muzeu

Vzpomínání

na

Chodska

dudáky

a

svoji

knihu

některé

další

národopisné studie Vladimíra Baiera, kterou
sestavila z pozůstalosti svého otce. Její vyprávění
doplnila

dudácká

muzika

postřekovského

souboru.

Další TV stanice vysílají z Čerchova
Z Čerchova začaly vysílat dvě nové televizní stanice. V multiplexu 4 na
25. kanálu diváci naladí nově kanály Prima Comedy Central a Mňau TV.

Domažlický servis
Čas od času se ve schránkách domažlických občanů objeví tu ono, tu jiné
inzertní periodikum. Většinou mají všechny život jepičí, vyjde pár čísel a končí.
Stálicí mezi těmito periodiky je „Domažlický servis, bezplatné inzertní noviny do
každé rodiny“, který už řadu let vydává pro oblast Domažlicka Ing. Jaroslav Kohel,
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B2K trade & service, nákladem 24 500 exemplářů. Malý A pětkový formát
graficky velmi dobře zpracovaného tisku přináší řadu užitečných informací
o nejrůznějších firmách působících na Domažlicku a o jejich nabídce.

Soutěž o nejlepšího čtenáře
V úterý 8. prosince proběhlo v knihovně finále už VIII. ročníku soutěže
o nejlepšího čtenáře 3. tříd domažlických základních škol. Porota ve složení Dana
Žáková, Hana Vaňková a Václav Sika vyhlásila hned dvě vítězky: Veroniku
Janovcovou a Amálii Vondrašovou, obě z 3. D základní školy Komenského 17.

Vánoční nadílka opuštěným pejskům
Pod názvem Ježíšek pro chlupatý kožíšek se v neděli 13. prosince
odpoledne konala tradiční vánoční nadílka pro psy ze Záchytné stanice psů
Valcha u Havlovic. Lidé mohli čtyřnohým chlupáčům přinést pamlsky, krmení a
jiné dobroty. Na Valchu přišly desítky lidí a té nadílky přinesly mnoho desítek
kilogramů.

Vánoční trhy
Osm nových celodřevěných stánků nechalo město vyrobit pro vánoční trhy
na náměstí. Stánky jsou pěkné, úroveň trhů jistě pozvedly, ovšem několik jich
zůstalo zavřených a u ostatních prý letos, alespoň podle trhovců, bylo míň
kupujících než v jiných létech.

Koncert Exusie
V sobotu 12. prosince v 18 hodin uspořádala Českobratrská církev
evangelická ve Sborovém domě Jana Roha v Tyršově ulici charitativní vánoční
koncert křesťanské skupiny Exusia.
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Dvakrát dopravní nehoda
V úterý

1. prosince

srazil

řidič

Fabie

v Benešově

ulici

sedmasedmdesátiletou chodkyni. Ženu ve velmi vážném stavu transportoval
vrtulník do Fakultní nemocnice v Plzni.
K další dopravní nehodě došlo ve čtvrtek 3. prosince brzy ráno
v Janáčkově ulici na Kavkaze u domu č. p. 491. Neznámý řidič narazil do levé
přední části zaparkovaného osobního vozidla Škoda Octavia a od nehody
jednoduše ujel. Situace s parkováním a obousměrným projížděním ulic na
Kavkaze začíná být všeobecně kritická. Sídliště se stavělo na přelomu padesátých
a šedesátých let a tehdejší projektant samozřejmě nemohl dost dobře
odhadnout, jaká bude situace o půl století později. Na sídlišti, kde aut přibývá
jako hub po dešti, je situace s parkováním opravdu velice špatná. Problém projet
silnici, doslova obloženou auty, má i autobus místní dopravy. Městská rada proto
uvažuje o zjednosměrnění některých ulic. Což určitě pomůže dopravě, ale situaci
s parkováním to ještě zhorší. Toto sídliště totiž stojí ve svahu, a tak, pokud zde i
někde volné místo je, nelze je využít.

Výstava v knihovně
Výstava dětských prací výtvarného oboru ZUŠ Jindřicha Jindřicha Kouzelníkova
karta

Divadla a koncerty:
Pořadatel městské kulturní středisko ve velkém sále MKS:
Středa 2. prosince v 19.30 hod.
Koncert
MICHAL HRŮZA A KAPELA HRŮZY - HRŮZA V DIVADLE
ELEKTRO - AKUSTICKÉ TOUR 2015
Čtvrtek 10. prosince v 19.30 hod.
VIII. abonentní koncert
LINHA SINGERS
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Čtvrtek 17. prosince v 19.30 hod.
Koncert
MICHAL HORÁČEK - NA CESTĚ

Hudba v kostele
Neděle 13. prosince od 19.00 hodin v augustiniánském kostele
MKS v Domažlicích ve spolupráci se ZUŠ Jindřicha Jindřicha Domažlice
VÁNOČNÍ KONCERT UČITELŮ ZUŠ Jindřicha Jindřicha Domažlice
Úterý 22. prosince od 18.00 hodin v arciděkanském kostele
XXIII. CHODSKÝ VÁNOČNÍ KONCERT - Chodský soubor Mrákov

Úterý 8. prosince od 19.30 hodin v kině Čakan v Domažlicích
Vánoční koncert
NEZMAŘÍ
Legenda trampské písně, folku a country

LOUTKOVÉ DIVADLO DOMAŽLICE
Neděle 6. prosince a 13. prosince
ŠIPKOVÁ RŮŽENKA
Začátek představení vždy od 14.00 a od 16.00 hodin, MKS I. Patro

HUDBA U STROMEČKU
V rámci vánočních trhů 18. - 23. prosince náměstí před radnicí
Středa 16. prosince od 17.00 hodin
VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ S ČESKÝM ROZHLASEM PLZEŇ
Pořádá DDM DOMINO Domažlice a MKS v Domažlicích.
Pátek 18. prosince
15.00 KOLEDNÍČEK - děti z Domu dětí a mládeže DOMINO
15.45 VÁNOČNÍ ČAS, AŤ KLID A MÍR PŘINESE ZAS - orchestr ZUŠ Staňkov
JUNIOR se sólisty
16.15 Akustické vystoupení skupiny RELAXIS
17.00 PONOCNÝ
Sobota 19. prosince
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11.00 - 13.00 Mrákovští heligonkáři - 4 vstupy
14.00 Bluegrassová skupina VYSOKÁ TRÁVA
15.00 Bluegrassová skupina VYSOKÁ TRÁVA
16.00 Koncert v čase svátečním - IRENA BUDWEISEROVÁ (Irena
Budweiserová - zpěv, Miroslav Linka - kytara, Jaroslav Šindler - kytara)
17.20 PONOCNÝ
Neděle 20. prosince
14.00 Staré české koledy - středověká hudba KARMÍNA
14.30 HLAS HOLÝŠOV
15.0 Staré české koledy - středověká hudba KARMÍNA
15.30 CANZONETTA
16.15 Staré české koledy - středověká hudba KARMÍNA
17.00 PONOCNÝ
17.05 TRUBAČI OMS
Pondělí 21. prosince
15.00 Pěvecký sbor PERNÍČEK ZPĚVNÍČEK při ZŠ Komenského 17
15.45 SINGTET
16.30 Pěvecké sdružení JANY LENGÁLOVÉ
17.00 PONOCNÝ
Úterý 22. prosince
15.00 Pěvecký kroužek při ZŠ a MŠ Msgre B. Staška
15.30 POCHVÁLEN BUĎ - koledy, písničky a divadelní scénky studentů
Gymnázia J. Š. Baara
17.00 PONOCNÝ
Středa 23. prosince
17.00 Vánoční zpěvohra - VYPEČENÁ VÁNOČNÍ SUITA
Účinkují: Ochotný divadelní spolek KAREL, CANZONETTA a sólisté, hudba: Josef
Kuneš
Čtvrtek 24. prosince
16.00 Vánoční příběh - TŘI MUDRCI A JEJICH CESTA DO BETLÉMA
Pořádají: Římskokatolická farnost Domažlice, spolek Fandíme rodině a město
Domažlice ve spolupráci s MKS a ZUŠ Jindřicha Jindřicha
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Vánoční příběh

foto: Domažlické íčko
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VÁNOČNÍ TRHY A HUDBA U STROMEČKU

Převzato ze stránek města
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Počasí
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Letošní počasí, jak už v posledních létech bývá jeho neměnným zvykem,
nás zase pěkně potrápilo. Celý rok byl, až na malé výjimky, mimořádně teplý, od
dubna až do začátku listopadu s dlouhotrvajícími, úmornými vedry, které by
v některých dnech slušely spíše rovníkové Africe. Vysoké teploty přinesly vyšší
odpařování vody, a tím i mimořádné sucho, ačkoli dešťů proti jiným létům
neubylo. Vysychaly studny, například na Folmavu musely v červenci dojíždět
cisterny s vodou, protože z tamních studní voda zmizela. Stejný osud postihl
menší i větší vodní toky, například Labe bylo v dlouhých úsecích možné přejít
téměř „suchou nohou“. Podle odborníků jsme letos prožili jedno z nejsušších
období za posledních 500 let, přičemž suchá léta mohou pokračovat. Vinu na
mimořádném úbytku vody má i devastace krajiny, která nedokáže vodu
zadržovat. K negativním zásahům do terénu, které přinesly v minulosti meliorace,
přibylo za posledních 25 let zabírání a „zabetonování“ značné části orné půdy na
okrajích sídel pro výstavbu obchodních center, skladů a podobně. Společnost by
proto podle odborníků měla urychleně přijmout taková opatření, která vodu
v krajině pomohou udržet. Doufejme, že nás o tom letošní rok přesvědčil víc než
pádně.
Krátce - rok 2015 byl v počasí plný extrémů, ať už těch teplotních nebo
srážkových. Rychle se střídala teplotně výrazně nadprůměrná období
s chladnějšími, v září se vystřídaly tropické teploty se sněžením a dlouhá suchá
období byla zakončena výraznými srážkovými úhrny. Kromě října byly všechny
měsíce teplotně nadprůměrné – největší odchylky od normálu dosáhly leden,
srpen a prosinec. Srážkově podprůměrných měsíců bylo celkem sedm, největší
záporné odchylky od normálu dosáhly únor, červenec a září.
Celkově přinesl rok 2015 velmi proměnlivé a nestálé počasí. Nestálost
počasí souvisela s rychlými a četnými přechody frontálních systémů, což mělo za
následek časté změny tlaku vzduchu. Také teplota vzduchu šla od extrému
k extrému, a tak byl rok 2015, i co se zdravotní stránky týká, zátěžový, zejména
pro děti, seniory, lidi s dýchacími obtížemi a kardiaky.
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LEDEN
Už první lednové dny nám ukázaly, že doufat, že bychom se snad po
novém roce dočkali nějakého sněhu, je zcela marné. Denní teploty se pohybovaly
soustavně nad bodem mrazu, od 2 do 5 °C. Pokud se sníh vůbec objevil, pak padal
s deštěm. V pátek 9. ledna se odpolední teplota vyhoupla až na +7 °C. Pršelo,
foukal silný vítr. V sobotu 10. ledna vítr zesílil, od rána byl už opravdu silný,
chvílemi, zvláště večer kolem 20 hodiny už šlo o začínající vichřici. Vítr lámal a
porážel stromy, dva spadly na železniční trať u České Kubice, přímo před
přijíždějící mezinárodní rychlík. Ten sice stačil včas zastavit, nabral ovšem
zpoždění 82 minut. Přes to, že bylo zamračeno, denní teplota se vyhoupla až na
14 °C. Také Zubřina se k vyvádění počasí přidala, v sobotu v ní bylo, proti
pátečnímu večeru, zhruba čtyřnásobné množství vody. V neděli 11. ledna se
situace nijak nezlepšila, vítr setrvale silný, ve 12 hodin v poledne už v nárazech
opět připomínal vichřici. Počasí jako by si řeklo, že ukáže v jednom dni všechno,
co může, a tak občas pršelo, občas padal sníh, občas vykouklo sluníčko. Zubřina
si k průtoku přidala ještě pár centimetrů, místy téměř zcela vyplnila koryto. Denní
teplota klesla na 4 stupně Celsia. Silný vítr, který řádil téměř tři dny „pokácel“
v městských lesích stovky kubíků dřeva.
Na řadě míst České republiky padly v sobotu 10. 1. teplotní rekordy. Ze
138 stanic Českého hydrometeorologického ústavu, které měří teplotu víc než 30
let, byl rekord pro 10. leden překonán na více než 40 z nich, u šesti stanic šlo
dokonce o absolutní lednový rekord.
V pondělí 12. ledna vítr pomalu ustával. Nádherný den jsme prožili v úterý
13. ledna. Celý den byla obloha krásně modrá, bez mráčku, denní teplota se
vyšplhala až na 9 °C, také vítr si řekl, že už nadělal škod dost, a tak odletěl foukat
někam jinam. Brzy se ale vrátil, po neskutečně pěkném úterku nás ve středu čekal
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zamračený, větrný den, bylo oblačno, přes den s občasným mrholením, večer
déšť, nejvyšší denní teplota 6 °C.
Podle meteorologů se v první polovině ledna průměrné teploty
pohybovaly kolem pěti stupňů a odkazovaly spíše k druhé polovině března.
Od 16. do 23. ledna se denní teploty pohybovaly mezi 2 až 4 stupni Celsia,
pršelo, občas padal déšť se sněhem. V sobotu 24. ledna klesla teplota na 0 °C a
začalo sněžit. Až do konce měsíce se pak ranní teploty pohybovaly kolem -1 °C,
nejvyšší denní 4 °C. Střídavě pršelo a padal sníh.
Konec ledna přinesl ještě jednu anomálii. Podle meteorologů začal
nadprůměrně rychle klesat tlak vzduchu. Od poledne ve čtvrtek 29. ledna do
pátečního rána se propadl celkem o 25 hektopascalů, což meteorologové
označují jako "silný pokles", pro tuto dobu silně netypický. Běžná lednová
hodnota atmosférického tlaku v Česku je 1013 hektopascalů. Náhlý pokles tlaku
spojený s přechodem okluzní fronty může zvyšovat zátěž lidí s nemocemi
dýchacího ústrojí, kardiaků, starších občanů a psychicky labilních jedinců a
vyvolávat nebezpečné zdravotní obtíže. Poznali jsme to i u nás, když v těchto
dnech houkačky záchranné služby houkaly ve městě častěji než obvykle.

ÚNOR
Únor byl v průměru chladnější než leden. První únorový den byl krásný,
slunečný, denní teplota +4 stupně Celsia. Od pondělka 2. února po celý následující
týden vládla střídavá oblačnost. V úterý 3. února začalo mrznout, v noci hned
dost silně. V úterý a ve středu 3. a 4. února bylo ráno – 10 °C, přes den se teploty
pohybovaly ještě nad nulou, od středy, klesaly i přes den na -1 °C. Od čtvrtka
5. února začaly noční mrazy polevovat od -9 °C ve čtvrtek 5. února až po -3 °C
v neděli 8. února, denní teploty stále kolem nuly. Celý následující týden bylo
polojasno, ranní teploty -1 až -3 °C, denní už opět vystoupaly na +3 až +4 °C.
Období od 9. února do konce tohoto měsíce bylo jako celek teplotně průměrné.
Po chladném prvním únorovém týdnu se denní teploty držely mezi +3 až +5 stupni
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Celsia až do konce února, s výjimkou čtvrtka 26. února, kdy přes den vyšplhala
teplota až na 7 °C.

BŘEZEN
Celý první březnový týden byl slunečný, denní teploty se pohybovaly
v rozmezí + 4 až +7 °C, v sobotu 7. a v neděli 8. března za jasného slunečního
počasí vyšplhaly odpoledne dokonce na 12 °C. Hezké počasí se udrželo ještě
9. března, v období od 10. do 15. března denní teploty opět poklesly na +5 °C,
polojasno, 14. března pršelo. V následujícím týdnu denní teploty kolísaly mezi 10
až 13 °C, ranní mezi -3 až +3 °C. Citelně se ochladilo v neděli 22. března, až na
+5 °C přes den, ale už následující pondělí teploty opět stouply na denních 9 °C.
Teploty mezi 8 až 11 stupni se pak udržely až do konce měsíce. Bylo setrvale
polojasno s občasným deštěm. Celkově byl březen proměnlivý měsíc, s velkými
denními rozdíly minimálních ranních teplot a maximálních odpoledních teplot.
Nejteplejším březnovým dnem byla středa 25. 3., kdy bylo u nás odpoledne 17 °C.
V pátek 20. března jsme mohli pozorovat částečné zatmění Slunce. Začalo
před desátou hodinou dopoledne a efektní podívaná skončila v pravé poledne.
Hodně se zšeřilo, úplná tma ale nebyla, protože Měsíc překryl pouze 75 procent
slunečního kotouče. Největší šero bylo v našem městě kolem 11 hodiny. Pocitově
se zdálo, že se při zatmění i citelně ochladilo. Zajímavá byla reakce zvířat, někteří
chovatelé tvrdili, že jejich zvířata se chovala jako by nebylo poledne ale pozdní
večer. Podle astronomů to bylo největší zatmění na příštích jedenáct let.
Desátého června 2021 se sice jedno odehraje, ovšem to bude Slunce zakryto
pouze ze sedmnácti procent. Jev podobného rozsahu jako letos, bude na obloze
pozorovatelný až v roce 2026.
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DUBEN
Duben začal počasím vcelku odpovídajícím tomuto ročnímu období. Byla
převážně proměnlivá oblačnost, místy přeháňky, dešťové se sněhem, denní
teploty 4 až 8 °C, noční 2 až -2 °C. Od středy 8. dubna se postupně oteplovalo,
denní teploty až do středy 15. dubna se pohybovaly v rozmezí 14 až 19 °C, ranní
kolem tří stupňů. Ve středu 15. dubna se nám počasí rozhodlo ukázat opět jeden
ze svých, v poslední době častých, kotrmelců. Z 15 °C v úterý 14. dubna vyskočila
ve středu 15. teplota na 23 °C přes den a v noci na 10 °C. Ve čtvrtek přes den
atakovaly teploty v našem městě dokonce hodnotu 25 °C. Po celé dva dny vál od
západu slabý, teplý vítr. A 17. dubna další kotrmelec, teplota klesla k 13 °C, celý
den buď pršelo, nebo alespoň poprchávalo. V dalších dnech pak denní teploty
kolísaly mezi 14 až 18 stupni Celsia, ve dnech 25. až 27. dubna vystoupily na 21 °C.
Nový citelný výkyv počasí jsme prožili v úterý 28. dubna, kdy denní teplota
poklesla z 21 °C v pondělí na úterní 4 °C. Ve středu už byla zase na 12 stupních,
duben jsme pak končili ve čtvrtek, kdy bylo polojasno a přes den 13 °C. Česko ve
středu 25. 4. podle meteorologů zažilo letošní první letní den. Tři stanice
v Ústeckém kraji naměřily teploty, kdy vzduch dosáhl nebo překročil 25 stupňů
Celsia (za letní den je považovaný takový, kdy teplota vzduchu dosáhne či
překročí 25 stupňů Celsia). U nás ovšem byl nejteplejším dubnovým dnem čtvrtek
16. dubna. 25. dubna jsme naměřili jen 22 °C.
V sobotu 4. dubna 2015, ve 14 hodin a 5 minut našeho času nastal úplněk.
Během prvního dubnového víkendu jsme tak o večerech mohli pozorovat „velký
Měsíc“ totiž zdánlivé zvětšování velikosti Měsíce u obzoru. Iluzi velkého Měsíce
jsme mohli zažít v pátek 3. dubna kolem 18:42, v sobotu 4. dubna kolem 19:44 a
v neděli 5. dubna kolem 20:46, kdy se měsíční kotouč objevil blízko nízko nad
východním obzorem. Žel, po všechny tři dny bylo polojasno až oblačno, čili
podmínky k pozorování měsíce nebyly, alespoň u nás, příliš dobré.
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KVĚTEN
Květen byl zatím první měsíc roku, který byl v porovnání s běžným
normálem teplotně normální. První dva květnové dny se denní teploty držely na
14 °C. V neděli 3. května stouply na 16 °C, následující dva dny pak byly mimořádně
teplé, v úterý 5. května bylo přes den až letních 26 °C. Tento den byl v našem
městě z celého měsíce května nejteplejší. Ve středu teploty opět klesly na 17 °C a
až do 11. května se pohybovaly v rozmezí 16 až 20 °C. V úterý 12. května jsme
zažily druhý nejteplejší den měsíce, kdy jsme odpoledne zaznamenaly na
teploměrech 25 °C. Večer ve 22.20 hodin se nad naším městem přehnala dost
silná bouřka. V následujících dnech se denní teploty pohybovaly mezi 17 až 20 °C.
Druhá poloviny května byla proti první půli měsíce celkově chladnější,
zaznamenali jsme v ní i nejchladnější den měsíce – 20. května, kdy denní teplota
poklesla na 13 °C. Až do konce měsíce se denní teploty pohybovaly mezi 15 až 20
°C. V tomto měsíci nebyla obloha ani jediný den úplně jasná, v první půli května
převažovalo polojasno, ve druhé polovině měsíce oblačno až zataženo
s občasným deštěm. Nejnižší ranní teploty se v květnu držely kolem +5 °C, mrazy
nepřišly ani na „zmrzlé“ Pankráce, Serváce a Bonifáce, kdy bývají dost obvyklé.
Zahrádkáři tvrdí, že se zdá, jako by příroda byla proti běžnému normálu o měsíc
dopředu. Domažlicko postihlo v květnu několik bouřek, naše město, zdá se,
bouřky obcházejí. Že by díky „strážci Čerchovu“?

ČERVEN
Hned první červnový den, pondělí, nás přivítal příjemným počasím, bylo
polojasno, denní teplota 24 °C. Nejteplejšími dny v tomto týdnu byly u nás pátek
5. 6., kdy bylo 28 °C a sobota, kdy jsme naměřili dokonce 30 °C. Za první tropický
den roku označili meteorologové 3. červen, to u nás bylo ovšem „pouze“ 27 °C (za
tropický den je označován den ve kterém teploty dosáhnou nebo překročí 30 °C).
V neděli už teplota mírně klesla. Také druhý červnový týden byl až mimořádně
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teplý, teploty se pohybovaly v rozmezí od 25 do 30 °C s výjimkou úterý 9. června,
kdy celý den pršelo, a teplota poklesla proti pondělku o 11 stupňů na 14 °C. Ve
středu už ale zase bylo tepleji, 21 °C, poslední tři dny tohoto týdne vyšplhaly
teploty až k 30 °C. Celkově byla první polovina měsíce teplejší, než je pro tuto
dobu obvyklé, v sobotu 13. 6. padaly dokonce teplotní rekordy, jeden i v Plzni.
U nás bylo 30 °C.
Druhá polovina června byla celkově chladnější a více odpovídala
obvyklému červnovému počasí. Ochlazení přineslo studené severozápadní
proudění. Oproti tropickému víkendu klesla teplota v pondělí u nás na 18 stupňů.
Celý tento týden se pak teploty pohybovaly v rozmezí 15 až 20 °C, bylo zataženo
s deštěm nebo alespoň s dešťovými přeháňkami. Obdobné počasí pak trvalo až
do konce měsíce. Zcela jasné oblohy jsme se v tomto měsíci dočkali, přes jeho
téměř tropickou první půli, jen v jednom dni, v pátek 5. června.

ČERVENEC
Červenec byl měsícem „tropickým“. Zažili jsme v něm tropické dny i tropické noci.
Hned první červencový den přinesl do České republiky tropické počasí. Po třetí
hodině odpoledne naměřilo celkem devět stanic teplotu 30 stupňů a vyšší.
Nejvyšší teplota v zemi byla naměřena ve Staňkově, kde staniční teploměr ukázal
30,8 stupňů.
V neděli 5. 7. byl v našem městě překonán teplotní rekord z roku 1999,
kdy 5. července dosáhla teplota v Domažlicích 34,1 °C ve stínu. Letos to bylo
36,8 °C.
Jestliže v předchozím měsíci byla jasná obloha jen jediný den, červenec
nám to vynahradil hned od prvního dne měsíce. V dnech 1. až 7. července byla
obloha stále bezmračně jasná.
Nejvyšší teploty, naměřené v tomto období odpoledne v našem městě:
1. 7.
2. 7.
3. 7.

29,6 °C
30 °C
34 °C
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4.
5.
6.
7.

7.
7.
7.
7.

34 °C
36, 8 °C, v noci slabá bouřka
31 °C
35 °C

Ani noci nepřinesly úlevu od horka, noční teploty se pohybovaly od 10 do
15 °C.
I na červenec zcela nezvyklá vedra postihla nejen osoby s dýchacími
obtížemi a kardiaky. Na zdravotní obtíže si v těchto dnech stěžovali senioři, děti i
mladí a zdraví lidé. Nedýchatelné ovzduší v budovách vyrovnávaly klimatizace
nebo alespoň ventilátory, které běžely od rána do večera na plný výkon. Prodejci
zařízení ochlazujících vzduch měli žně, jaké snad ještě nezažili - mnoho lidí si
kupovalo klimatizace a ventilátory do bytů a domů. Od sálavého vedra, zvlášť
když ani noční teploty neklesaly pod 10 °C, však ventilátory příliš nepomáhaly a
jednodušší druhy klimatizací byly vyprodány v několika dnech, dokonce i
v obvykle nejlépe zásobených internetových prodejnách se stále častěji
objevovala slůvka „momentálně nedostupné“. Do konce týdne byly vesměs
vyprodány i všechny druhy ventilátorů, podle zaměstnanců některých prodejen
elektra ve městě nestačily prodejny objednávat další a další zboží.
V polovině druhého červencového týdne jsme zažili další skok, kterými
letos počasí nešetří. Z úterních 35 °C klesla teplota ve středu 8. července
o rovných 15 stupňů na 20 °C. Následující dny pak přinesly mírné ochlazení, ale
už od středy 16. července se vrátily tropy v ještě větší síle než na počátku měsíce.
Tak v pátek 17. července jsme v Domažlicích odpoledne opět zaznamenali 35 °C,
v následujících třech dnech 34 stupně, při čemž noc z neděle 19. 6. na pondělí
20. 6. byla tropická, to znamená, že teplota neklesla pod 21 °C. V týdnu od 20. do
26. 6. byla nejteplejším dnem středa 22. července. Téměř po celý den byly ve stínu
33 °C, na slunci odpoledne teploměry ukazovaly 42 °C. Ještě v 22 hodin večer bylo
30 °C. Úlevu od ubíjejících veder přinesla až neděle 26. července, kdy teploměry
v našem městě vyšplhaly „pouze“ na 22 °C, po zbytek měsíce se pak teploty
pohybovaly od 18 do 22 stupňů.

193

Na poslední červencový den, pátek 31. července, připadl tak zvaný „modrý
úplněk“. Modrý úplněk, také modrý Měsíc, je označení pro další úplněk, který
spadá do určitého časového období. Jde o druhý úplněk v jediném kalendářním
měsíci.
Vedra, která nás sužovala, s malými výjimkami prakticky celý měsíc,
přinášela nejen zdravotní problémy. Omezovala a ztěžovala činnost například
v železniční dopravě, kdy praskaly nebo měkly koleje, silničářům rozpouštěla
asfalt na silnicích a podobně. Obdobně tomu bylo i v sousedních zemích, které
postihly stejné „tropy“. Tak několik vlaků v Německu zastavila nefunkční
klimatizace, v Rakousku praskaly koleje a na několika úsecích německých dálnic
popraskaná vozovka způsobila několikakilometrové kolony.
Po celé zemi panují sucha, pršelo minimálně. Mizí voda ze studní,
vysychají koryta potoků a řek. Až depresivně působily například fotografie a
filmové záběry Labe, které vyschlo tak, že mělo na několika místech zcela
odhalené dno. Také v našem regionu je nedostatek vody čím dál větším
problémem. Obecní úřad v Postřekově například zakázal používání vody
z vodovodu pro zalévání zahrádek a napouštění bazénů. Na Folmavu vozily vodu
cisterny.
I v Zubřině je vody minimum, ale na to jsme si již v posledních létech zvykli.
Letošní sucho v Česku je nejhorší za posledních 12 let. Postihlo toky i podzemní
vody, problém řešila i vláda.
Dalším problémem, které sucho přináší je zvýšené nebezpečí požárů.
Lesníci z domažlických městských lesů proto zavedli intenzivní požární hlídky
v lesích v turisticky frekventovaných lokalitách.
Letošní červenec se s průměrnou teplotou 23,5 °C zařadil na čtvrté místo
historických tabulek v pražském Klementinu, kde se teploty sledují od roku 1775.
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SRPEN
Nadprůměrné teploty v Česku přetrvávaly, k tropickým dnům se přidaly i
tropické noci. Pršelo minimálně, což ještě více zesílilo problémy související se
suchem. Ve dnech 4. až 15. srpna teploty neklesly pod 30 °C, od 8. do 15. srpna
se v našem městě setrvale udržovaly na 33 až 35 °C. V úterý 4. 8. padaly teplotní
rekordy skoro na všech meteorologických stanicích v České republice. Nejtepleji
bylo v Javorníku na Jesenicku, kde naměřili 36,3 stupně Celsia. Na některých
místech byly rekordy překonány o pět i sedm stupňů. Přepisovala se také
dosavadní měsíční maxima. V našem městě jsme naměřili 33 °C.
Ve čtvrtek 6. srpna vydal hejtman Plzeňského kraje výstrahu před vedry a
rizikem požárů. Nikde ve volné přírodě se nesměly zapalovat ohně, na Vavřinečku
nesměl být odpálen ani barokní ohňostroj. Pátek 7. 8. a sobota 8. 8. se staly
v Česku nejteplejšími dny v roce. Vůbec největší horko bylo v Řeži u Prahy, kde
meteorologové naměřili 39,8 stupně. U nás jsme měli „jen“ 35 °C v pátek a 36 °C
v sobotu. Česko v těchto dnech teplotami překonalo i některé středomořské
země.
Nejchladnějším dnem měsíce bylo pondělí 17. srpna. Počasí se v tento den
opět „zhouplo“ a teplota klesla, u nás až na 16 °C. V následujících dnech se zdálo,
že se konečně alespoň mírně ochladí, ale už v sobotu 22. srpna začaly teploty
znovu šplhat vzhůru a na konci měsíce už byly opět na 30 až 35 °C.
I zcela zdraví lidé už přestávají vedra snášet. Projevuje se únava, bolesti
hlavy, podrážděnost. Roste počet nemocí dýchacích cest, převážně z přehřátí či
z větráků a klimatizace. Z pocitového hlediska současné počasí může považovat
za normální již jen málokdo. Bohužel i z odborného pohledu se podle meteorologů
vývoj počasí v letošním létě už vymyká běžným zvyklostem a normám.
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ZÁŘÍ
V září jsme se už konečně dočkali normálnějšího počasí a mohli si
oddychnout od ničivých veder. I když i tento měsíc byl teplotně „nadnormální“,
častěji pršelo, denní teploty se pohybovaly po celý měsíc v rozmezí 15 až 20 °C,
noční kolem 7 až 10 °C. Nejteplejším dnem měsíce byl čtvrtek 17. září, kdy bylo
27 °C. Naopak nejchladnějším dnem byla středa 23. září, den podzimní
rovnodennosti čili začátek astronomického podzimu, kdy denní teplota dosáhla
pouze 13 °C.
Z některých stromů začíná hojněji opadávat listí. Příroda jako by dávala
za pravdu zahrádkářům, kteří už od jara tvrdí, že přírodní děje jsou letos proti
normálním létům minimálně o měsíc posunuté dopředu.
V noci na pondělí jsme opět mohli sledovat velice zajímavou vesmírnou
podívanou. Měsíc se totiž dostal do stínu Země a tak došlo k jeho zatmění. Díky
lomu světla, který tento úkaz provází, se navíc na chvíli z našeho pohledu zabarvil
do červené barvy. Tomuto úkazu se proto říká rudý Měsíc. Spolu se zatměním se
navíc Měsíc v úplňku dostal na své dráze nejblíže k Zemi. Naše oběžnice se tak
jevila větší asi o 14 procent než je průměr a o několik desítek procent jasnější proti
jiným úplňkům. Tento úkaz je označován jako superúplněk a za rok se opakuje
několikrát, tentokrát byl ale Měsíc nejblíže. V sobotu 27. září vycházel Měsíc asi
šest minut po sedmé hodině večerní. Zatmění začalo ve dvě hodiny a jedenáct
minut po půlnoci s maximem ve 4:47. Celé nebeské divadlo pak končilo osm minut
před půl osmou ráno. Úplné zatmění trvalo jednu hodinu a 12 minut. Celou noc
bylo polojasno, takže „rudý“ Měsíc byl vidět i od nás. Naše prababičky říkávaly,
že rudý nebo také jahodový měsíc věští zlé časy nebo přímo válku.
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ŘÍJEN
A žádná výjimka z letošního pravidla – i říjen byl teplejší než jiná léta. Od
1. do 8. 10. se denní teploty pohybovaly stále mezi 15 až 20 °C. Od 9. října se
mírně ochladilo, denní teploty se až do konce měsíce pohybovaly mezi 8 až 15 °C.
Nejchladnějším dnem měsíce byla středa 14. října, kdy teploměry ukázaly jen 8 °C
a ráno nás čekal první letošní sníh, vlastně jenom sněhový poprašek, který během
dopoledne zmizel.

LISTOPAD
Po dvou prvních teplých listopadových dnech (15 a 12 °C) jsme v úterý 3.
až v pátek 6. listopadu naměřili přes den 6 °C. Pokles teplot provázely mlha a
inverze, která trvala prakticky po celý den. Od soboty 7. listopadu teploty stouply,
v neděli 8. listopadu při vyjasnění až na 17 °C. Sedmnáct stupňů bylo ještě i
v pondělí, v úterý 15, ve středu a ve čtvrtek 16 a v pátek 13. listopadu 14 °C.
Teploty opět pro listopad netypické, spíše jarní. Svatý Martin 11. listopadu také
na bílém koni nepřijel, jezdí na něm ostatně už hezkých pár let jen zřídka. Od
soboty 14. listopadu do pátku 20. listopadu se denní teploty pohybovaly
v rozmezí 9 až 14 °C, bylo zataženo, s občasným deštěm nebo sněhovými
přeháňkami, sníh ale tál hned při dopadu na zem. Zajímavý úkaz jsme
zaznamenali v pondělí 23. listopadu. Přes celý den ukazovaly teploměry 1 °C,
v podvečer v 18 hodin teplota vzduchu vzrostla o jeden stupeň na 2 °C. Od středy
25. listopadu do neděle 29. listopadu se denní teploty držely na dvou stupních,
začalo konečně sněžit, ale sníh rychle odtával. Noční teploty poklesly koncem
listopadu několikrát pod bod mrazu, mrazíky ale byly jen slabé.
V tomto měsíci nás trápily inverze, inverzní počasí trvalo prakticky po celé
první dvě třetiny listopadu. Inverze podle meteorologů byly i příčinou toho, že se
noční teploty držely po celé první dvě třetiny měsíce kolem 5 °C a výše, což je na
listopad také neobvyklé.
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PROSINEC
Měsíc prosinec byl v rámci celé České republiky nejteplejším prosincem od
roku 1961, od kdy jsou plošné průměry pro ČR připravovány. Co se týče konkrétní
nejdéle měřící stanice u nás, v Praze-Klementinu, byl prosinec 2015 nejteplejším
prosincem již od roku 1775. V prosinci 2015 byla v Praze-Klementinu naměřena
průměrná měsíční teplota 7,2 °C, což znamená, že odchylka od normálu 19611990 dosáhla +5,6 °C a prosinec 2015 byl tedy v Klementinu mimořádně
nadnormální. Odchylka od dlouhodobého průměru 1775-2014 byla +6,3 °C.
Odchylka průměrné měsíční teploty od třicetiletého průměru 1981-2010 byla
+5,2 °C. Měsíc prosinec se umístil na 1. místě z 241 dosavadních prosinců od roku
1775, to znamená, že to byl v Praze — Klementinu dosud nejteplejší prosinec od
roku 1775. Nejvyšší průměrná denní teplota v prosinci byla naměřena 26.12., a
to 11,5 °C. Nejnižší průměrná denní teplota v prosinci byla naměřena dne 31.12.,
a to 0,2 °C.
U nás v tomto měsíci převažovalo oblačno až zataženo, s mlhami a
inverzí. Denní teploty se pohybovaly od 4 do 11 °C. Na Štědrý den převážně
zataženo, 7 °C, mlha a inverze, na Boží hod nám teploměry ukázaly 10 °C a na
Štěpána dokonce 11 stupňů. Ochladilo se až poslední dva prosincové dny na 3 °C,
opět provázené s mlhou a inverzí. O Ladovských bílých Vánocích jsme si tedy opět
mohli nechat jen zdát. Pesimisté, po zkušenostech z posledních několika let tvrdí,
že se stejně už nikdy nevrátí. Ale – kdo ví?
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