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Tento kronikářský zápis za rok 2017 je psán oboustranně na papíru
formátu A 4. Má celkem 193 (slovy jedno sto devadesát tři)
číslovaných stran vlastního zápisu a tři strany seznamu příloh.
Schváleno:
Zastupitelstvo města Domažlice na svém 44. zasedání, které se konalo
dne 26. 9. 2018, usnesením č. 2037 schválilo kronikářský zápis za rok
2017.

JUDr. Zdeněk Novák

Ing. Miroslav Mach
starosta města

místostarosta města
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I.

OBYVATELSTVO

POHYB OBYVATELSTVA
K 31. 12. 2017 v Domažlicích trvale žilo
Z toho mužů
žen

10 430 občanů
4 925
5 505

Město oproti roku předchozímu zaznamenalo o 10 občanů více.
Počty občanů jednotlivých městských částí:
Týnské předměstí
Hořejší předměstí
Bezděkovské předměstí
Dolejší předměstí
Město (historická část)
Havlovice

4 020 občanů
2 607
2 022
613
964
204

Největší přírůstek proti loňskému roku zaznamenalo Bezděkovské předměstí
+27 občanů, největší úbytek Týnské předměstí -42 občanů. Po několikaletém
nárůstu počet obyvatel v historickém jádru (Město) opět mírně klesl (-19
občanů).

Počet občanů Domažlic za posledních pět let:
rok:
počet občanů:
2013
10 447
2014
10 430
2015
10 433
2016
10 420
2017
10 430
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Věkové složení občanů v roce 2017 (ve srovnání s rokem 2016)
Počet mužů a žen do 50 let věku
6071 (6062)
od 50 do 60 let věku
1260 (1299)
od 60 do 70 let
1565 (1606)
od 70 do 80 let
983 (902)
od 80 do 90 let
478 (478)
od 90 do 100 let
73 (73)
nad 100 let věku
0
(0)
Nejstaršímu domažlickému muži je 96 let (2 muži)
Nejstarší ženě je 97 let (2 ženy)
Průměrný věk Domažličanů je 42,55 let (v loňském roce to bylo 42,47 let)
Srovnání průměrného věku občanů města za posledních pět let:
Rok:
2013
41,71 let
2014
41,96 let
2015
42,11 let
2016
42,47 let
2017
42,55 let
Nově narození:
V roce 2017 se narodilo 109 nových občanů města (jejich matky měly trvalý
pobyt v Domažlicích). Z toho bylo 57 chlapců a 52 dívek.
Nejčastější jména dětí narozených v roce 2016
hoši:
dívky:
Matěj
Ema
Ondřej
Johana
Tomáš
Nikol
U chlapeckých jmen zůstávají oblíbená klasická česká jména. U dívek po
několika letech zmizela z předních míst Anna.
Zemřelí: V roce 2016 zemřelo celkem 124 občanů, kteří měli trvalý pobyt
v Domažlicích.
rok

Sňatky
Rozvody

2013 2014 2015 2016 2017
58
52
68
59 61
41
38
29
34 25
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Cizinci, žijící ve městě:
K 31. 12. 2016 bylo na území města hlášeno k pobytu 891 cizinců,
což proti roku předchozímu představuje nárůst o 46 osob
Jak lze konstatovat každoročně, počty cizinců, hlášených ve městě k trvalému i
přechodnému pobytu, se ale měsíc od měsíce mění. K tomu je ještě nutné
počítat s tím, že se zde pohybuje patrně několik desítek či stovek cizinců i
občanů ČR, kteří k pobytu hlášeni vůbec nejsou. Svědčí o tom i nelegální
ubytovny, které se porůznu na území města vyskytují, k nejproblematičtějším
patří ubytovny v Havlíčkově ulici a v budově bývalého Svazarmu v Hruškově
ulici, na které si občané stále stěžují.

S cizinci měly Domažlice k 31. 12. 2017

11 321 obyvatel

(Vysvětlení ke statistice: občan = pouze osoba se státním občanstvím ČR,
obyvatel = každý, kdo žije na daném území, bez ohledu na státní občanství)
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II. MĚSTSKÁ SPRÁVA
Zasedání zastupitelstva města
Úvodní část každého zastupitelstva je věnována povinným procedurálním
bodům, kterými jsou: 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.

26. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 25. ledna od 16.30 hodin, malý sál městského kulturního střediska (MKS)
Přítomno 19 členů zastupitelstva
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27. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 22. února od 16 hodin, malý sál MKS
Přítomno 17 členů zastupitelstva
28. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 22. března od 16 hodin, malý sál MKS
Přítomno 19 členů zastupitelstva
Z jednání:
Zastupitelstvo v bodě projednalo a schválilo návrh rozpočtu Města Domažlice
na rok 2017.
29. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 19. dubna od 16 hodin, malý sál MKS
Přítomno 18 členů zastupitelstva
30. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 17. května od 16 hodin, malý sál MKS
Přítomno 16 členů zastupitelstva
Z jednání:
Zastupitelstvo projednalo dotace z rozpočtu města na rok 2017 pro oblast
kultura, sport a ostatní zájmová činnost a oblast sociální.
31. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 21. června od 16 hodin, malý sál MKS
Přítomno 16 členů zastupitelstva
32. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 23. srpna od 16 hodin, malý sál MKS
Přítomno 14 členů zastupitelstva
Z jednání:
V průběhu jednání informoval starosta zastupitele o úmrtí čestného občana
města pana Roberta Gilberta z USA. Přítomní uctili památku Roberta Gilberta
minutou ticha.
33. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 20. září od 16 hodin, malý sál MKS
Přítomno 17 členů zastupitelstva
34. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 18. října od 16 hodin, malý sál MKS
Přítomno 16 členů zastupitelstva
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35. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 15. listopadu od 16 hodin, malý sál MKS
Přítomno 18 členů zastupitelstva
36.. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 13. prosince od 16 hodin, malý sál MKS
Přítomno 19 členů zastupitelstva
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III. HOSPODAŘENÍ MĚSTA
Kompletní závěrečný účet Města Domažlice za rok 2016 (tabulky, grafy) je
přílohou této kroniky a je uložen společně s protokoly ze zasedání zastupitelstva
města.

Komentář k Závěrečnému účtu města Domažlice za rok 2017
Závěrečný účet obsahuje údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2017,
údaje o hospodaření města a jeho zřízených organizací. Součástí závěrečného
účtu jsou údaje o celkových aktivech a pasivech, přehled o finančním
vypořádání dotací se státním rozpočtem, rozpočtem kraje, přehled o
poskytnutých dotacích a darech z rozpočtu města v roce 2017 a výsledek
přezkoumání hospodaření města za rok 2017, které provedla auditorská firma
HZ Plzeň s.r.o.
Plnění rozpočtu města Domažlice k 31. 12. 2017
Rozpočet města Domažlice na rok 2017 byl schválen zastupitelstvem města
Domažlice dne 22. 3. 2017 s celkovými příjmy ve výši 426.985.330 Kč a výdaji ve
výši 491.985.330 Kč, saldem rozpočtu – 65.000.000 Kč a výší investiční rezervy
218.604.700 Kč.
Změnami rozpočtu v průběhu roku, na základě rozpočtových opatření,
schvalovaných radou města a zastupitelstvem města, byl schválený rozpočet
upravován.
Skutečné příjmy za rok 2017 dosáhly výše 341.826.950 Kč, což představuje
77,30 % upraveného rozpočtu. Skutečné výdaje za rok 2017 dosáhly výše
329.112.160 Kč, což představuje 64,90 % upraveného rozpočtu. Saldo příjmů a
výdajů za rok 2017 je ve výši + 12.714.790 Kč (přebytek hospodaření).
Saldo příjmů a výdajů je výsledkem bankovního plnění rozpočtu z pohledu
finančních toků za příslušné účetní období.
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Financování za rok 2017 je ve výši -12.714.790 Kč. Ve financování jsou zahrnuty
splátky úvěru na výstavbu kanalizace v Havlovicích, splátky úvěru na
financování akce Čistá Berounka, změna stavu prostředků na účtech města,
zúčtování kontokorentních úvěrů. V roce 2017 nebyl městem přijat ani čerpán
žádný dlouhodobý úvěr.
Příjmy rozpočtu za rok 2017
Skutečné příjmy za rok 2017 dosáhly výše 341.826.950 Kč, což představuje
77,30% upraveného rozpočtu příjmů.
Daňové příjmy dosáhly v roce 2017 výše 196.234.926 Kč, což představuje
102,50 % upraveného rozpočtu. Daňovými příjmy jsou příjmy ze sdílených daní
od finančního úřadu, příjmy z místních poplatků, správní poplatky a daň
z nemovitých věcí. Sdílené daně, zasílané finančním úřadem dosáhly v roce
2017 výše 138.819.340 Kč. Ve srovnání s rokem 2016 došlo k nárůstu příjmu
DPH o 13,20 % (zvýšení o 7.634.400 Kč), k růstu příjmů daně z příjmů fyzických
osob placená plátci (závislá činnost) o 13,0 % (zvýšení o 4.142.480 Kč) a daně z
příjmů právnických osob o 3,20 % (zvýšení o 1.018.830 Kč).
Nedaňové příjmy dosáhly v roce 2017 výše 64.575.160 Kč, což představuje
65,92 % upraveného rozpočtu. Nedaňovými příjmy se rozumí zejména příjmy
z pronájmu nemovitostí, pronájmu pozemků, příjmy z uložených sankcí, příjmy
z parkovného a parkovacích karet. V nedaňových příjmech se v roce 2017
projevily příjmy z pronájmu pozemků ve výši 19.732.090 Kč (Domažlické
městské lesy s.r.o.), z pronájmu nemovitostí ve výši 31.822.310 Kč, příjem z
parkovacích automatů a karet 6.677.460 Kč. Součástí nedaňových příjmů je
výtěžek konkurzu Stavebního podniku Klatovy ve výši 2.146.120 Kč (Stavební
podnik Klatovy stavěl zimní stadion v Domažlicích).
Kapitálové příjmy dosáhly v roce 2017 výše 9.926.140 Kč. Ve výši kapitálových
příjmů jsou zahrnuty zejména příjmy z prodeje pozemků (průmyslová zóna) ve
výši 8.923.140 Kč a příjmy z prodeje bytů (875.000 Kč)
Přijaté transfery (dotace) celkem dosáhly v roce 2017 výše 71.090.720 Kč, z
toho neinvestiční dotace byly ve výši 60.735.270 Kč, investiční dotace byly ve
výši 10.355.450 Kč.
Dotace na investice zahrnují zejména dotaci MPSV na realizaci Domova se
zvláštním režimem ve výši 9.698.310 Kč, dotaci ministerstva kultury na projekt
veřejné informační služby knihoven ve výši 206.000 Kč (příspěvková organizace
Městská knihovna Boženy Němcové), dotaci z rozpočtu Plzeňského kraje na
realizaci akce- komunikace v obytné zóně Havlovice ve výši 300.000 Kč.
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Z neinvestičních dotací je významnou položkou dotace ze státního rozpočtu –
souhrnný vztah k rozpočtům obcí ve výši 24.624.800 Kč. Dalšími dotacemi jsou
dotace ze státního rozpočtu na zajištění činností v oblasti sociálně právní
ochrany dětí ve výši 4.923.120 Kč, dotace poskytované dle lesního zákona ve
výši 1.064.230 Kč, dotace PK na financování regionálních funkcí knihoven ve
výši 1.168.280 Kč. Dále je zde zařazena dotace na úhradu nákladů spojených
s volbami do Parlamentu ČR ve výši 219.680 Kč a dotace na úhradu nákladů na
volbu prezidenta ve výši 30.000 Kč, financování sociálních služeb pro
příspěvkovou organizaci Městské centrum sociálně rehabilitačních služebdomov pro seniory ve výši 14.217.260 Kč, dotace ministerstva kultury na
opravy památek v MPR ve výši 200.000 Kč, dotace MPSV na výkon sociální
práce ve výši 1.804.560 Kč. Dále dotace MPSV na financování provozu dětské
skupiny Sluníčko ve výši 1.161.280 Kč, dotace MŠMT na projekt šablony ZŠ
Komenského 17 (1.322.060 Kč), ZŠ Msgre B. Staška (996.330 Kč). Do
neinvestičních dotací jsou dále zařazovány neinvestiční příspěvky od obcí ve
výši 283.500 Kč (veřejnoprávní smlouvy), převod z hospodářské činnosti do
rozpočtu ve výši 7.090.580 Kč.
Výdaje rozpočtu za rok 2017
Skutečné výdaje rozpočtu dosáhly v roce 2017 výše 329.112.160 Kč, v tom
kapitálové výdaje byly ve výši 83.647.960 Kč, běžné výdaje 245.464.200 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 52.485.910 Kč, skutečnost je 1.290.100 Kč. Skutečná výše kapitálových
výdajů je ovlivněna realizací investičních akcí města, a to zejména: Domov se
zvláštním režimem ve výši 32.332.240 Kč, rekonstrukce MKS ve výši 9.082.750
Kč, rekonstrukce komunikací, chodníků, parkovacích ploch ve výši 6.586.200 Kč,
obytná zóna Havlovice ve výši 5.969.630 Kč, obytná zóna Na Bábě ve výši
2.973.080 Kč, zateplení penzionu Baldovská ul. ve výši 5.172.300 Kč.
Realizované investiční akce v roce 2016 jsou uvedeny v přiložené tabulce.
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Peněžní fondy města
Město zřizuje tyto peněžní fondy - stav finančních prostředků k 31. 12. 2017
Fond oprav vodárenské infrastruktury
6.416.631,57 Kč
Fond rozvoje bydlení – KB fond zrušen
147.425,27 Kč
Sociální fond
518.909,14 Kč
Fond pro obnovu a rozvoj bydlení
3.978.075,05 Kč
Fond Sluníčko
693.824,92 Kč
Zůstatek finančních prostředků města
K 31. 12. 2017 je zůstatek finančních prostředků města celkem 118.732.805 Kč
(zůstatek k 1. 1. 2017 ve výši 105.392.382 Kč).
Účetní výkazy města Domažlice k 31. 12. 2017
Rozvaha k 31.12. 2017
Celková hodnota aktiv a pasiv k 1. 1. 2017
Celková hodnota aktiv a pasiv k 31. 12. 2017

3.260.265.563 Kč
3.334.763.019 Kč

Výkaz zisku a ztráty k 31.12. 2017
Výsledek hospodaření města dle výkazu zisku a ztráty je zisk ve výši
94.558.739,94 Kč, v tom v hlavní činnosti zisk ve výši 81.980.945,21 Kč,
v hospodářské činnosti zisk ve výši 12.577.794,73 Kč. Hospodářská činnost
města je součástí rozpočtu města a zahrnuje správu bytů a nebytových prostor.
Přijaté a dosud nesplacené úvěry
V roce 2017 město nepřijalo žádný dlouhodobý úvěr.
Město v roce 2017 splácelo:
- úvěr od České spořitelny na financování akce Havlovice – kanalizace (úvěr ve
výši 15.358.000 Kč, výše ročních splátek 1.706.448 Kč). Tento úvěr bude
splácen do roku 2019, úroky z tohoto úvěru jsou hrazeny z dotace, poskytnuté
ministerstvem zemědělství. Zůstatek úvěru k 31. 12. 2017 je 3.617.350 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). K
31. 12. 2017 úvěr splacen.
Kontokorentní úvěr k účtu v ČSOB a k účtu, vedeného Komerční bankou k 31.
12. 2017 nebyl čerpán.
Finanční vypořádání přijatých dotací
Přehled všech dotací, které město obdrželo ze státního rozpočtu nebo z
rozpočtu Plzeňského kraje a které podléhají finančnímu vypořádání, je uveden
v přiložených tabulkách.
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Finanční příspěvky a dary poskytnuté z rozpočtu
V roce 2017 byly z rozpočtu města poskytnuty neinvestiční příspěvky v celkové
výši 11.838.830 Kč, z toho největší položku tvoří dotace neziskovým
organizacím ve výši 8.649.600 Kč.
Hospodaření organizací zřízených nebo založených městem
Výsledek hospodaření organizací zřízených nebo založených městem
Domažlice- příspěvkových organizací a obchodních společností je uveden v
přiložených tabulkách.
Přezkoumání hospodaření města za rok 2017
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 2017
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.
V Domažlicích dne 21. 5. 2018
Ing. Alena Kučerová, vedoucí finančního odboru
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INVESTIČNÍ AKCE 2017
Název investiční akce

Upr upravený Skutečnost %
rozpočet
r
52 485,91 1 290,10 2,46

RekRekonstrukce plaveckého bazénu

Do Domov se zvláštním režimem
Rek Rekonstrukce MKS
OZ OZ Bába
Křiž Křižovatka Krásnohorské,Wald.,Hrušková
PD l PD lávky L01,L13,L07
PD PD chodník a cykl. Masarykova ul.
Par Parkování Kunešova
Par Parkování Vojtěchova
Sad Sadová ul.
PD PD spojovací chodník ul. 28.října...
Císl Císlerova ul.
Má Mánesova ul.
PD PD rekonstrukce ul. Benešova
Láv Lávka L-11
Pd PD sídliště Kavkaz - dopravní režim
SZ SZMD - PD dešťová voda
PD PD VO Jindřichova, Císlerova
Mě Městský kamerový systém
ZŠ ZŠ Msgre B.Staška-učebna
PD PD sportovní hala - sociální zařízení
Spo Sportovní hala- vnitřní zateplení
Stř Střelnice - PD tréninkové zařízení ul. E.Krásnohorské
PD Zubřina-stabilizace koryta ul. Hruškova
DP DPS Břetislavova -protipožární dveře
Stř Střelnice - opěrná zeď
PD PD úprava budovy MK na služebnu MP
Par Parkovací automaty
Ha Havlovice - vodovod
Re Rekonstrukce pivovaru
Ka Kasárna II - bytové domy
M Metropolitní síť - 6. etapa
OZ OZ Havlovice
Vo Vodní nádrže Na Cihelně
Zat Zateplení penzionu Baldovská
Bal Badovské návrší
Piv Pivovar-ROP
Od Odborná učebna ZŠ Msgre B. Staška
Vo Vodní nádrže Na cvičáku
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32 916,29 32 332,24
9 172,97 9 082,75 99,02
3 458,62 2 973,08 85,96
147,62
42,35 28,69
181,50
0,00 0,00
30,00
30,00 100,00
78,65
78,65 100,00
353,32
103,91 29,41
83,49
0,00 0,00
277,49
277,48 100,00
749,42
749,42 100,00
6 476,08 5 304,39 81,91
266,20
0,00 0,00
118,67
0,00 0,00
136,73
0,00 0,00
99,22
99,22 100,00
12,71
0,00 0,00
1 356,50
874,04 64,43
189,98
189,97 99,99
303,71
0,00 0,00
53,53
53,53 100,00
219,80
219,80 100,00
168,80
139,50 82,64
412,16
412,16 100,00
348,86
0,00 0,00
104,06
0,00 0,00
1 240,25 1 240,25 100,00
305,13
305,13 100,00
787,40
147,62 18,75
16,00
0,00 0,00
1 405,00
56,02 3,99
6 824,80 5 969,63 87,47
198,00
0,00 0,00
5 172,30 5 172,30 100,00
387,53
387,53 100,00
1 010,05
0,00 0,00
403,23
381,45 94,60
626,40
30,00 4,79

Pr
Su
Su
Piv
Pu
Piv
Zat
ZŠ
Piv
Ha
Ch
Zat
Te

Protierozní opatření Strážská cesta
Suchá nádrž Týnské předměstí
Suché nádrže u Strážské cesty
Pivovar ll-Program EÚS
Pumptracková dráha
Pivovar - vzdělávací centrum knihovna
Zateplení objektu- Junák Zahradní ul.
ZŠ Komenského - odborné učebny
Pivovar - komunitní centrum
Hasičská zbrojnice Havlovice
Chodský hrad - městské informační centrum
Zateplení sportovní hala
Teplárenská technologie
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65,00
30,00
30,00
22 884,86
320,59
20 278,30
6,00
720,64
20 167,56
166,98
95,59
7 693,94
127,05

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
268,62 1,17
283,08 88,30
278,30 1,37
6,00 100,00
668,37 92,75
169,40 0,84
0,00 0,00
0,00 0,00
398,48 5,18
0 0,00

IV. MĚSTSKÁ ZAŘÍZENÍ
Městský úřad
Městský úřad měl k 1. 1. 2017 celkem
z toho: úřednická místa
neúřednická
obslužný personál

110 zaměstnanců
101 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 nezměnil.
K 30. 4. 2017 ukončila pracovní poměr paní Bc. Jana Váchalová, vedoucí
odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Do této funkce byla po řádném
výběrovém řízení s účinností od 1. 5. 2017 jmenována Bc. Ilona Jelínková, DiS. –
usnesení rady města Domažlice č. 3762 ze dne 7. 3. 2017.
Rada města Domažlice na své 89. schůzi dne 30. 5. 2017 schválila
usnesení č. 4093, kterým se s účinností od 1. 9. 2017 stanovuje celkový počet
zaměstnanců zařazených do městského úřadu na 111. Šlo o navýšení počtu
pracovníků odboru správy majetku.
Rada města Domažlice na 106. schůzi dne 19. 12. 2017 schválila
usnesení č. 4910, kterým se s účinností od 1. 1. 2018 stanovuje celkový počet
zaměstnanců zařazených do městského úřadu na 112. Šlo o navýšení počtu
pracovníků odboru výstavby a územního plánování.
Zpracovala H. 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:
-

Mateřská škola (MŠ) – ředitelka Anna Bauerová, od srpna 2017 Mgr.
Lenka Žáková

-

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:
-

Sluníčko Domažlice - ředitelka Bc. Kateřina Bauerová

-

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

-

JSDHO Havlovice

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

Domažlické městské lesy, s. r. o. – jednatel Ing. Jan Benda
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-

Domažlická správa nemovitostí (DSN), s. r. o. – jednatel Ing. Miloslav
Miller

-

Správa sportovních zařízení, s. r. o. – jednatel Dalibor Kubů

Městská policie Domažlice
Název organizace: Městská policie Domažlice (MP)
Počet zaměstnanců:
20 zaměstnanců
z toho strážníků:
15
Počet domažlických zaměstnanců: 10
Velitel: Mgr. Petr Kubal
Zástupce velitele: Radovan Plšek DiS.

Významné akce a projekty za rok 2017:
1. Školení řidičů pro širokou veřejnost - 4. dubna 2017
Akce, kterou Městská policie Domažlice ve spolupráci s Odborem
dopravy MěÚ Domažlice a organizací BESIP, pořádá každoročně pro
širokou veřejnost. Školení řidičů se tentokrát zúčastnil také zástupce
Dopravního inspektorátu Policie ČR v doprovodu policejní tiskové
mluvčí. Akce si získala své stálé posluchače, kteří si díky ní pravidelně
opakují pravidla silničního provozu a seznamují se s novými změnami,
které přicházejí prakticky neustále.
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Významnou část přednášky tvořily kromě obecných právních norem i
praktické příklady z praxe Městské policie Domažlice, které velitel,
Mgr. Petr Kubal, popisoval na fotografiích pořízených městským
dohledovým kamerovým systémem (MDKS). Účastníci si tak názorně
zopakovali pravidla zóny s dopravním omezením, která platí v celém
centru města Domažlice. Přednáška se tradičně konala v kině Čakan a
zúčastnilo se jí více než 50 posluchačů, kteří byli za svou účast
odměněni dárkovými předměty s logem MP Domažlice a BESIP. Mezi
dárky nechyběly samozřejmě ani oblíbené a především potřebné
reflexní pásky či reflexní tašky od BESIPu.
2. 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 daného předmětu. Mikrotečky jsou samy o sobě
neviditelné a o označení předmětu je potenciální pachatel informován
právě díky samolepce s označením „Chráněno syntetickou DNA - Městská
policie Domažlice". V roce 2017 byl projekt spolufinancován
Ministerstvem vnitra ČR v rámci
Programu prevence kriminality na
místní úrovni 2017. V několika etapách bylo za rok 2017 v Domažlicích
označeno celkem 67 jízdních kol a 8 kompenzačních pomůcek, tj. celkem
75 předmětů. Od počátku realizace projektu je na území města
Domažlice syntetickou DNA označeno již 263 předmětů, převážně
jízdních kol.
3. Domažlická senior akademie
Preventivní projekt zaměřený na vzdělávání seniorů, v rámci kterého se
uskutečnilo celkem 11 přednáškových bloků s různorodou tématikou (viz
tabulka níže). Projekt začal v listopadu roku 2017 a byl ukončen na konci
ledna 2018. Domažlická senior akademie se konala pravidelně ve čtvrtek
od 16:00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu Domažlice. Každé
přednášky se vždy zúčastnilo více než 40 posluchačů, projekt celkem
navštívilo na 90 seniorů. Účast v projektu byla dobrovolná a senioři si
mohli sami zvolit kterých přednášek se zúčastní a kterých nikoliv.
termín - vždy čtvrtek
2.11.2017
9.11.2017
16.11.2017

název přednášky
Představení činnosti MP Domažlice a Policie ČR +
představení činnosti HZS Plzeňského kraje, základy
protipožární prevence pro seniory
Šmejdi - kdo jsou a jak se jim bránit
Senior v sociálním zabezpečení
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23.11.2017
30.11.2017
7.12.2017
14.12.2017
21.12.2017
11.1.2018
18.1.2018
25.1. 2018

Vzdělaný senior - základy práva pro seniory + modelové
příklady
Motorizovaný senior - školení pro řidiče - seniory
Senior v kondici - jak se udržovat v kondici, zdravý a fit
Základy první pomoci pro seniory
Ukázka práce Policie ČR - výcvikáři a psovodi Policie ČR
Základy sebeobrany pro seniory - 1. část
Základy sebeobrany pro seniory - 2. část
Finanční gramotnost pro seniory

4. Rozšíření městského dohledového kamerového systému (MDKS)
V roce 2017 došlo k opětovnému rozšíření MDKS, provozovanému
na území města Domažlice, a to konkrétně o 5 nových kamer
zařazených do systému MDKS města Domažlice. Na služebnu
Městské policie Domažlice byly dále napojeny nové kamery
monitorující zimní stadion včetně interiéru i blízkého okolí. Rozšíření
MDKS se tentokrát netýkalo jen kamer, ale i samotného
dohledového pracoviště, které bylo vybaveno 4 novými monitory a
v současné době čítá celkem 8 monitorů.

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.
ředitel: Bc. Jaroslav Zavadil
Předmět činnosti:
✓ opravy a údržba chodníků, komunikací, mostů, parkovišť, cyklostezek a
ostatního veřejného prostranství v majetku zřizovatele
✓ čištění a úklid chodníků, komunikací, parkovišť, cyklostezek a ostatního
veřejného prostranství v majetku zřizovatele
✓ zimní údržba chodníků, komunikací, parkovišť, cyklostezek a ostatního
veřejného prostranství v majetku zřizovatele
✓ opravy a údržba svislého a vodorovného dopravního značení na
komunikacích, chodnících, cyklostezkách v majetku zřizovatele
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✓ 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 2017 DTS nakoupily variabilní sněhovou šípovou radlici,
traktorový návěs, osobní automobil Citroen Jumpy 2.0 Hdi, svahovou sekačku
Spider, návěs hákový traktorový nosič kontejnerů Portýr 5, kolový traktor Same
Solaris 35 DT bez kabiny.
V čele společnosti stojí jako statutární orgán ředitel Bc. Jaroslav Zavadil.
V roce 2017 pracovalo v DTS 49 průměrných fyzických pracovníků.
Organizace poskytuje zaměstnání pracovníkům, kteří pracují v rámci
veřejně prospěšných prací při úklidu a čištění města. Jednalo se o 4 pracovníky.
Na jejich zaměstnávání dostává organizace příspěvek z Úřadu práce.

Domažlické městské lesy spol. s. r. o.
Počet zaměstnanců: 21 vlastních, 30 živnostníků
Vedení:
Ing. Jan Benda - jednatel
Ing. Josef Forst - ekonom
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Josef Černý - technik pro výrobu
Radek Fořt - odbytář
Ludmila Kunešová - mzdová účetní
Marta Matějusová - administrativní pracovnice
Miroslav Anderle - městský hajný, hájenský úsek Dmout
Předmět činnosti:
*

Správa a hospodaření na domažlickém městském lesním a rybničním
majetku.

*

Výkon práva myslivosti.

*

Hospodaření na zemědělské půdě.

*

Podpora mimoprodukčních funkcí lesa, zejména rekreačních a
sportovních.
V

lesích

hospodaří městské

lesy

ve třetím roce lesního

hospodářského plánu s platností od roku 2015 do roku 2024.
Hospodaření bylo ovlivněno nutností zpracování kůrovcové kalamity.
Nárůst kalamit je ovlivněn dlouhodobými extrémně nepříznivými okolnostmi,
zejména dlouhotrvajícím suchem a teplem, které vytváří příznivé podmínky pro
rozvoj podkorního hmyzu, v našem případě lýkožrouta smrkového. Postižena
byla celá Evropa i lesy v České republice a nebyly ušetřeny ani lesy Města
Domažlic. Samozřejmě tato situace má významný vliv na trh se dřevem a jeho
klesající cenu. I přes tyto skutečnosti se lesům podařilo všechny povinnosti vůči
zakladateli splnit. Další nárůst nebo pokles škod bude závislý od vývoje počasí.
V svých lesích zvýšili městské lesy podíl používání šetrných technologií.
V náročných svazích v oblasti Třech znaků byla opět po několika letech použita
lanovka pro bezeškodné přibližování dřeva.
Tradiční činností organizace je práce pro laickou i odbornou veřejnost a
pro mládež. Za zmínku stojí spolupráce s Klubem českých turistů při otevírání a
uzamykání České studánky a při organizaci pochodu z Klečí pod Čerchovem do
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Furth im Wald. Akcí se vždy zúčastňuje několik stovek turistů. Samozřejmá je i
spolupráce se SK Sněhaři, spočívající v údržbě lyžařských tras a v provozu
lyžařské útulny na Malinově hoře. Tradicí je již setkávání s důchodci, obyvateli
penzionů, pro něž je dvakrát do roka připraven v domažlických lesích bohatý
program. Lesy nezapomínají ani na děti, pro ně připravují program
v Zelenovském údolí vždy v rámci Dne lesa.
V roce 2017 se na lesním majetku Města Domažlic uskutečnily i odborné
exkurze pro lesníky z kraje Vysočina, moravsko-slovenského pomezí a
z vojenských lesů z celé ČR. Pozornost byla věnována i estetice lesa, opravám a
údržbám odpočinkových míst pro návštěvníky domažlických lesů.

SH ČMS – SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ DOMAŽLICE (SDH)
Břetislavova 243
Velitel výjezdové jednotky - Martin Jurčo
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Domažlice disponuje:
cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 T185
dopravním automobilem Iveco
velitelským automobilem Škoda Yeti
evakuačním autobusem Karosa
Výbor SDH Domažlice:
Starosta : Luboš Mleziva
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Náměstek starosty: Václav Konopík
Velitel SDH: Martin Jurčo
Zástupce velitele: Miloslav Mathauser
Jednatel: Josef Jírovec
Hospodář: Zdeněk Mleziva
Vedoucí mládeže: Tomáš Böhm
Kronikář: Petr Ouřada
Referent MTZ: Jiří Němec
Předseda RR: Tomáš Kohel
Členové RR: Martin Böhm Člen RR: Michal Strejc
Členská základna SDH má k 31. 12. 2017 112 členů.
Výjezdová jednotka je zřízená v plošném pokrytí do kategorie JPO Ml/1
s výjezdem do 10 minut. Což se daří plnit, v průměru vyjíždí do 6 minut.
Díky věcnému vybavení, kterým disponuje, je jednotka předurčena na
speciální typy událostí, jakými jsou likvidace bodavého hmyzu, práce
s motorovou pilou, otevírání uzavřených prostor a práce na vodě.
Akce letošního roku:
20. března 2017 byla jednotka povolána k požáru kotelny rodinného
domu v obci Stráž, 27. března k požáru lesního porostu mezi obcemi Brnířov a
Nová Ves.
8. dubna pořádala jednotka 14. ročník extrémního závodu „Výstup na
věž". Byl vytvořen nový rekord věže. S časem 69,972 vteřiny ji pokořil Jiří Hnyk
z SDH Klenčí pod Čerchovem. V rámci přípravy na postavení májky proběhlo
v měsíci dubnu také několik brigád k ostrouhání máje a přípravy špičky. Měsíc
pak hasiči zakončili postavením májky na domažlickém náměstí
6. května oslavili domažličtí hasiči tradičně svátek sv. Floriána
průvodem, mší svatou a zábavou s kapelou Elixír.

18. května – jednotka

povolána k pádu domu v Dukelské ulici.
V červnu předvedla jednotka svoji techniku na Dětském dnu
v Domažlicích a v Mrákově. V tomto měsíci zajistili hasiči asistenci na
automobilových závodech Stoc-Car a několikrát kropení náměstí a přilehlých
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ulic. 10. 6. nemohli chybět na celorepublikových hasičských slavnostech
v Litoměřicích. 17. 6. se zúčastnili okrskové soutěže v Újezdě. Ženy vybojovaly
krásné 1. místo, muži se umístili na místě pátém. Koncem června se konalo
tradiční čtyřdenní cvičení na Baldově. Zúčastnilo se jej 45 hasičů z jednotek
Folmava, Česká Kubice, Postřekov, Díly, Luženice, Petrovice a Domažlice. Na
cvičení v opuštěné rotě ve Folmavě se přijel podívat i ředidel HZS Pk - brigádní
generál Ing. František Pavlas, který cvičení hodnotil velmi kladně.
Červenec je vždy ve znamení ukázek na dětských táborech i odvozu
vody pro dětský tábor v Újezdě. Jednotka také aktivně pomáhala při pořádání
dětského tábora folmavských hasičů. Například při slaňování v babylonském
lomu, při ukázce člunu na koupališti Babylon a prezentaci své techniky. 16.
července byli domažličtí hasiči pozváni na oslavy 150 let hasičů v německém
Chamünsteru. Oslavy tam pojali opravdu velkolepě. Tento měsíc se čtyři
členové jednotky účastnili kurzu práce na vodě, který probíhal na požární
stanici v Nýřanech, vodní nádrži Hracholusky a vodním toku Mži. Nechyběla
také už tradiční expedice na Vltavu. Jednou v rámci rodinné jízdy a podruhé
formou pánské jízdy
Srpen začal pro jednotku už 1. srpna požárem kombajnu s polním
porostem mezi obcemi Domažlice a Horšovský Týn, nad vodárnami. Dále
jednotka pokračovala školením požárních hlídek a s kontrolou vodních zdrojů.
10. srpna vyrazili členové jednotky na kontrolu sestavení parní stříkačky do
Žamberku. Zde se sestavovala opravená parnička před kamerami České televize
v rámci natáčení seriálu Dovolená ve starých časech. Jelikož jim bylo umožněno
zahrát si spolu se stříkačkou, stali se z domažlických hasičů najednou herci
převlečení za hasiče v roce 1880, kteří si přijeli pro novou stříkačku pro
královské město Domažlice. ČT bude seriál vysílat v září 2018.
Při Chodských slavnosti zajišťovala jednotka pětadvacetkrát asistenci při
kulturních vystoupeních a dvakrát asistenci na Chod rock festu. Hasiči také po
dvouleté pauze opět po dva dny slavností plnili parní lokomotivu. 18. 8.
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uskutečnili protipožární asistenci na náměstí v Domažlicích při jízdě historických
veteránů Chodskem.
Začátkem září se domažličtí hasiči zúčastnili Zbirožského hasičského
Tatrování. 4. září byla jednotka povolána k technické pomoci (odčerpávání
vody) do Kostelní ulice v Domažlicích, kde vlivem technické závady na
vodovodním řadu došlo k zatopení několika sklepů.
Během říjnového orkánu Herwart zaznamenala jednotka celkem 19
událostí. Vše začalo v neděli 29. října po osmé hodině ranní, kdy jednotka na
žádost vedoucího dopravy železniční stanice Domažlice vyjela k likvidaci
padlého stromu na trati č. 180 mezi obcemi Domažlice a Havlovice. Po likvidaci
stromu tři členové jednotky nasedli do mezinárodního rychlíku a pokračovali
s ním do stanice Česká Kubice. Při cestě likvidovali ještě několik padlých
stromů. V rámci všech událostí jednotka odstranila více než dvě desítky stromů:
například na silnici Stráž - Pasečnice, v Domažlicích v ulicích Hruškova,
Waldhegerova, 28. října, Vrbova, Masarykova, na cyklostezce do Havlovic a v
Havlovicích. Dále domažličtí hasiči udrželi průjezdnost železniční trati č. 180
mezi stanicemi Radonice a Domažlice a Domažlice a Česká Kubice, kde
postupně zajistili průjezd dvou mezinárodních rychlíků a jednoho osobního
vlaku. Při této práci jednotka spolupracovala mimo vedení železnice i s hlídkou
městské policie.
V listopadu uspořádali hasiči cvičení na požár výškové budovy s evakuací
osob.
Celkem byla v roce 2017 jednotka povolána ke dvaceti osmi událostem.
Kromě zásahové činnosti vyjeli členové jednotky s technikou na žádost
města k deseti událostem. Jednalo se o mytí komunikací v centru Domažlic,
kropení komunikace, odvoz vody a v jednom případě o pokácení stromu.
Jednotka také slouží požární hlídky na pořadech v MKS a v letním kině.
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K těmto aktivitám je důležité zmínit 1367 hodin výcviku, 307 hodin na
výjezdech, nebo 435 hodin na brigádách. Celkem hasiči odpracovali v roce
2017, podle evidence Petra Ouřady, 5814 hodin.
Soptíci, nejmenší hasiči, dělají každoročně domažlickým hasičům
reklamu po celé republice. Družstvo mladých hasičů také nezahálelo. Družstvo
veteránů se zúčastnilo finálového kola veteranligy.

Zařízení sociální péče
SLUNÍČKO DOMAŽLICE
Michlova 565, 344 01 Domažlice
příspěvková organizace
ředitelka Bc. Kateřina Bauerová
Zřizovatel Město Domažlice
V roce 2017 navštěvovalo Sluníčko 48 dětí. Celý rok jsme byli plně
obsazeni a museli jsme odmítat další zájemce o naše služby. Děti odcházejí a
přicházejí v průběhu celého roku, abychom tak mohli reagovat na aktuální
potřeby rodičů. Přijímány jsou děti od 1 roku do 3 let.
Sluníčko funguje jako dětská skupina (navázala na dlouholeté fungování
jeselského zařízení) už od roku 2015. Zájem o naše služby naznačuje trend
dnešní doby, že se maminky chtějí zapojit do pracovního procesu dříve, než dítě
dosáhne 3 let.
Hlavním cílem Sluníčka je vytváření prostředí, které citlivě reaguje na
potřeby každého dítěte ve skupině. Proto jsou děti rozdělovány při jednotlivých
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aktivitách do menších skupinek, čímž se pečlivě reaguje na jejich věková
specifika. Vytváříme laskavé a bezpečné prostředí, kde děti získávají první
poznatky o světě kolem nich.
V roce 2017 jsme čerpali dotaci na provoz z Evropského sociálního
fondu z Operačního programu Zaměstnanost.
Další rok jsme absolvovali ve Sluníčku v neměnném složení. Celý tým
tvoří Kateřina Bauerová, Ivana Sauerová, Kateřina Kvítková a Jaroslava Cuhrová.

MĚSTSKÉ CENTRUM SOCIÁLNĚ REHABILITAČNÍCH SLUŽEB - DOMOV
PRO SENIORY, DOMAŽLICE
příspěvková organizace města Domažlice
V listopadu 2017 proběhlo výběrové řízení na post ředitelky zařízení, ve kterém
uspěla paní Bc. Hana Hrušková, která v únoru 2018 vystřídá stávající ředitelku
Mgr. Venuši Klimentovou ve funkci.
V roce 2017 se organizace potýkala s vážným nedostatkem personálu,
hlavně na pozici pracovník v sociálních službách. Za spolupráce všech
stávajících zaměstnanců však provoz dokázala i tak učinit bezpečným nejen pro
klienty, ale i pro zaměstnance. Nejohroženější provoz byl na úseku Domov pro
seniory. Nedostatek pracovníků nastal v přímé souvislosti s dlouhodobými
pracovními neschopnostmi. Naplnění volných pracovních míst se řešilo v
průběhu celého roku i za cenu přijímání nekvalifikovaného personálu na pozici
pracovník v sociálních službách. Tyto pracovníky si pak za provozu organizace
proškolovala sama.
Připravovalo se otevření nového provozu - Domov se zvláštním režimem
o kapacitě 24 lůžek, který se otevře v únoru 2018.
Na jednotlivých pracovištích - Baldovská 638, Břetislavova 84 a Prokopa
Velikého 689 probíhala jejich běžná údržba. Uskutečnilo se vymalování 7 bytů a
nebytových prostor kuchyně v Baldovské 638 a 7 bytů pečovatelské služby
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v objektu Břetislavova 84. Dále probíhala celková průběžná údržba užívaných
prostor včetně pravidelných čtvrtletních úklidů a sanitací koupelen a sprch.
Došlo k stavebním úpravám objektu Baldovská 638 - výměna všech oken a
zateplení fasády celého objektu. V objektu Břetislavova 84 se modernizoval
nábytek a PC vybavení.
V pečovatelské službě měla organizace v roce 2017 ubytováno celkem
69 uživatelů v 65 bytech s pečovatelskou službou. V terénu pak poskytovala
pečovatelskou službu celkem 124 uživatelům.
V provozu kuchyně došlo na přelomu roku 2017 k výměně myčky bílého
nádobí /původní vybavení z roku 1996/. Byla prováděna průběžná údržba
zařízení kuchyně a rovněž potřebná sanitace všech prostorů. Proběhl rovněž
kontrolní audit stravovacího provozu s kladným výsledkem. Velkou bolestí
kuchyně je nedostatek samostatně vařících vyučených kuchařek-neustále se
hledají a přijímají i nevyučené s tím, že mohou absolvovat rekvalifikační
kurz a praktické zaučení v kuchyni. Od roku 2014 je cena oběda na stanovené
kalkulaci 57,- Kč a 62,- Kč pro cizí strávníky, získáním dalších cizích strávníků se
daří tuto cenu udržet i přes zvyšování mzdových fondů a dalších režijních
nákladů. Pokud jde o evidenci nutriční hodnoty a náročnosti stravy u
jednotlivých klientů včetně odpovídající tvorby jídelníčku, tuto službu zajišťuje
dietní sestra, která dochází jednou za 14 dní.

V rámci aktivační činnosti obyvatel probíhaly přednášky a další akce 12. ročník setkání seniorů přeshraničních partnerských měst, vernisáže obrazů
a další 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 Jindřicha Jindřicha, Domovem dětí Staňkov,
nízkoprahovým. zařízením Robinson, ÚSP Zbůch a rovněž se všemi seniorskými
tanečními skupinami Hanka, Beseda a Seniorský taneční klub. V poslední době
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se velmi dobře rozvíjí spolupráce s městskou policií, zejména v rámci
preventivní činnosti pro seniory. Zařízení se aktivně zapojilo rovněž do činnosti
Městské rady seniorů a Klubu turistů ČR, klienti se zúčastnili několika
společných akcí.
V uplynulém období probíhala rovněž praktická výuka učňů / kuchyně,
pečovatelská služba, kosmetika/, praxe se zúčastnili studenti Vyšší odborné
školy v Domažlicích, studentky Středního odborného učiliště Domažlice obor
kosmetika, žáci Zvláštní a praktické školy Horšovský Týn a účastnice
rekvalifikačního kurzu Úřadu práce. Pro naplnění zákona o sociálních službách
probíhalo odborné proškolování zaměstnanců ve spolupráci s úřadem práce a
dále s různými agenturami a institucemi.
V roce 2017 pokračovalo zapůjčování kompenzačních pomůcek
potřebným zájemcům, trvalý zájem je o elektrická polohovací lůžka, značný
zájem je i o toaletní židle, mechanické invalidní vozíky, vysoká chodítka,
sedačky na vanu a nástavce na WC apod. – zařízení sponzorsky získává starší
pomůcky a svépomocí pod odborným dohledem vyškoleného pracovníka je
repasuje.

Přehled o počtu a věku klientů:
věková kategorie

počet obyvatel

Městské centrum služeb – věk obyvatel 2017
nad 90 let 80 - 89 let 70 - 79 let
60 - 69 let

4

11

20

3

50 - 59 let

0

Nejstarší obyvatel: 95 let
Nejmladší obyvatel: 65 let
Celkový počet klientů: 38
Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory Baldovská 636
věková kategorie
nad 90 let 80 - 89 let 70 - 79 let
60 - 69 let
50 - 59 let

počet obyvatel

15

27

88

Nejstarší obyvatel: 97 let
Nejmladší obyvatel: 32 let
Celkový počet klientů: 155
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20
Pod 50 let

1
4

Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory Břetislavova 84
věková kategorie
nad 90 let 81 - 90 let 75 - 80 let
65 - 74 let
55 - 64 let

počet obyvatel

17

15

47

2

0

65 -74 let

55 - 64 let

8

0

60 - 69 let

50 - 59 let

0

1

Nejstarší obyvatel: 96 let
Nejmladší obyvatel: 71 let
Celkový počet klientů: 81
věková kategorie

Odlehčovací služba
nad 90 let 81 - 90 let 75 - 80 let

9

počet obyvatel

10
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Nejstarší klient: 97 let
Nejmladší klient: 65 let
Celkový počet klientů: 58
věková kategorie

Denní stacionář
nad 90 let 80 - 89 let 70 - 79 let

počet obyvatel

0

1

0

Nejstarší klient: 77 let
Nejmladší klient: 52 let

Městská kulturní zařízení
MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO (MKS) V DOMAŽLICÍCH
příspěvková organizace
Adresa: Náměstí Míru 51, 344 01 Domažlic
ředitel: Mgr. Kamil Jindřich
počet zaměstnanců: 13 osob
Předmět činnosti: Pořádání koncertů, divadelních
a filmových představení, kurzů, přednášek, výstav
a jiných uměleckých akcí
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PŘEHLED AKCÍ ROKU 2017
Název cyklu/Druh akce
[Abonentní cyklus divadelní představení

Datum
8. 1.
2017
19. 2.
2017
30. 3.
2017
9. 4.
2017
18. 5.
2017
28. 9.
2017
30. 10.
2017
30. 11.
2017

Účinkující
Divadlo Paláce STARÁ DOBRÁ KAPELA
Divadelní spolek Kašpar ZRADA
Divadlo Kalich ZAČÍNÁME KONČIT
Divadlo v Řeznické VRAŽEDNÝ PÁTEK
Agentura Harlekýn BLÁZINEC
Divadlo Paláce S NEBO BEZ?
Divadlo Studio Dva O LÁSCE
Divadelní spolek Háta ZAMILOVANÝ
SUKNIČKÁŘ

Návštěvnost
350 abonenti +
5 ostatní
352 abonenti +
16 ostatní
352 abonenti +
86 ostatní
352 abonenti +
7 ostatní
352 abonenti +
59 ostatní
352 abonenti +
33 ostatní
352 abonenti +
132 ostatní
352 abonenti +
132 ostatní

1
1
1
1
1
1
1
1

Abonentní cyklus - koncerty 26. 1.
KPH
2017
14. 2.
2017
21. 3.
2017
18. 4.
2017
10. 5.
2017
14. 9.
2017
5. 10.
2017
2. 11.
2017

Pódium mladých talentů

136 abonenti +
44 ostatní
I. JIŘÍ HOŠEK a DOMINIKA WEISS
136 abonenti +
HOŠKOVA
26 ostatní
II. CZECH BRASS
136 abonenti +
27 ostatní
III. JURU KRUGLOV, AUGUSTIN KUŽELA 136 abonenti
+19 ostatní
IV. DUO DU REVE
136 abonenti
+11 ostatní
V. MAURICE ENSEMBLE
136 abonenti
+11 ostatní
VI. KATEŘINA ENGLICHOVÁ A VILÉM
136 abonenti +
VEVERKA
30 ostatní
VII. DVOŘÁKOVO KLAVÍRNÍ KVARTETO 136 abonenti +
23 ostatní

1

Koncerty {všechny žánry)

PAVEL ŠPORCL A GIPSY WAY
ENSEMBLE
RYBIČKY

462

1

353

1

BOJANE

281

1

DALIBOR JANDA

463

1

ONDŘEJ HAVELKA A MELODY MAKERS

383

1

DYMYTRY

248

1

Slavnostní koncert účastníků
10. letních mezinárodních
klarinetových kurzů
JIŘÍ SUCHÝ A JITKA MOLAVCOVÁ

14
351

1
1

MIG 21

508

1

5. 1.
2017
3. 2.
2017
5. 2.
2017
23. 3.
2017
6. 4.
2017
8. 4.
2017
30. 7.
2017
24. 10.
2017
10. 11.
2017
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1
1
1
1
1
1
1

4. 12. CANZONETTA
2017
10. 12. INFLAGRANTI A JOSFF VOJTEK
2017
12. 12. KLÍČ
2017

vstup
dobrovolný
476

1

266

1

1

Divadelní a zábavné pořady 17. 1.
2017
7. 2.
2017
20. 2.
2017
1. 3.
2017
5. 4.
2017
25. 5.
2017
2. 10.
2017
31. 10.
2017

TARZAN - ZUŠ J. J DOMAŽLICE

925

3

DIASHOW MARTIN LOEW

261

1

Balet TPC Praha - VÍTEJ NA SVĚTĚ

225

1

DIASHOW JIŘÍ KOLBABA

265

1

ZDENĚK IZER

382

1

TANEČNÍ AKADEMIE

1643

4

JIŘÍ DUŠEK - 4 DOHODY

476

1

DIASHOW MARTIN LOEW

238

1

Divadla - ochotnické
soubory

Kolofantí Koloveč ZOO

177

1

Ochotný divadelnický spolek Karel
SNĚHULKA A 5 TRAPASLÍCI

159

1

Balet TPC Praha - JAK SE DĚLÁ
TANEČNÍK
O ŠÍPKOVÉ RŮŽENCE

737

2

622

2

PRINCEZNA KONVALINKA

353

1

ZIMNÍ PŘÍBĚHY VČELÍCH MEDVÍDKŮ

444

2

95

1

110

1

86

1

13. 1.
2017
22. 4.
2017

Školní představení - divadla 21. 2.
a koncerty
2017
8. 4.
2017
9. 10.
2017
12. 12.
2017
Klubová scéna MKS

Plesy, bály MKS

Hudba na náměstí

20. 1. MICHAL PAVLÍČEK A ČOMBEBAND
2017
15. 5. JIŘÍ SCHMITZER
2017
14. 12. JIŘÍ AUDES TRIO
2017
25. 3.
2017 Chodský bál 19. - HÁJENKA
4. 6.
2017
2. 7.
2017
6. 8.
2017

258

1

Dechová hudba HORALKA

zdarma

1

Dechová hudba DUPALKA

zdarma

1

Dechová hudba DOMAŽLIČANKA

zdarma

1
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Hudba v klášteře

5. 6.
2017
17. 8.
2017

Hudba v alejích

Hudba v kostele, varhanní
koncerty

Učitelský koncert ZUŠ
Koncert SWINGOVÁ PROCHÁZKA P.
Macháček, D. Zázvůrková a Jakub Šafr
trio

184
1

20. 6.
2017

Pocta varhanám - JOSEf- KŠICA

53

1

Pocta varhanám - Martina
Moryskova/varhany, Josef
Stočoes/klarinet, Kamil Jindřich/zpěv
Vánoční koncert učitelů ZUŠ

47
84

1
1

7. 7.
8. 7.
2017

16. 6.
2017
22. 9.
2017

Výtvarné sympozium

1

Zahajovací koncert rockových kurzů TED a RK BAND
zdarma
Koncert účastníků 21. ročníku
Rockových kurzů a Letní umělecké dílny zdarma
BRASS BAND
zdarma

XXV. Chodský vánočni koncert 21. 12. Chodský soubor Mrákov a Dětský
2017
chodský soubor Mráček

Domažlická zastaveni

1

14. 7.
2017
22,
7.2017
16. 9.
2017

26. 9.
2017
3. 12.
2017

Hudba pod hradem

67

ZRCADLA. JANANAS MICHAL PROKOP
TRIO
MARIEN, TONYA GRAVES, PALICE

1
1

1
162
vstup
dobrovolný
vstup
dobrovolný

1

zdarma

Koncerty v letním kině

24. 8. 2017

Hudba u stromečku

1

Židovské osídlení Domažlic a okolí přednáška Z. Procházky a PhDr. Ing V.
F. Chvátala, hudební vystoupení:
Tabasker
zdarma
Domažličtí ostrostřelci a jejich
střelnice. Přednáška Z. Procházky a
dělostřelecké vystoupeni Pavla
Pelikána

6.-8.7.
2017 Keramické sympozium TUSTA TERRENA

30. 6. 2017

1

Festival PŘIVÍTEJTE LÉTO. 7 místních
kapel, host Miro Šmajda a Terapie
EWA FARNA

16. 12. 2017 MKÁKOVŠfi HELIGONKÁŘI
CANZONETTA

zdarma

1

1207

1

zdarma
zdarma

1
1

FIREFLIES

zdarma

1

PONOCNY

zdarma

1

PROMÍTÁNÍ NA VĚŽ NEJEN PRO DĚTI

zdarma

1
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1

17. 12. 2017 IVAN HLAS TRIO

zdarma

1

zdarma

1

zdarma

1

SINGTET

zdarma

1

PONOCNY

zdarma

1

19 12 2017 VÁNOČNÍ ZPÍVÁNI S NOVOU ŠKOLOU

zdarma

1

PĚVECKÉ SDRUŽENÍ JANY LENGÁLOVÉ

zdarma

1

PONOCNY

zdarma

1

zdarma

1

zdarma

1

zdarma

1

REBULE

zdarma

1

PERNÍČEK ZPĚVNÍČEK

zdarma

1

PONOCNY

zdarma

1

ČAS RADOSTI VESELOSTI STUDENTI GYMNÁZIA J. Š.
22. 12. 2017 BAARA DOMAŽLICE
TRUBAČI OMS

zdarma
zdarma

,
1

23. 12. 2017 PONOCNY

zdarma

1

PONOCNY
18. 12. 2017 KOLEDNÍČEK děti z DDM Domino

20. 12. 2017 VYSOKÁ TRÁVA
ElTHIN
21. 12. 2017 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA STAŇKOV

VYPEČENÁ VÁNOČNÍ SUITA

Loutkové divadlo

zdarma 1

15. 1. 201/
29. 1. 2017

ČERVENÁ KARKULKA
ČERVENÁ KARKULKA

120
119

2
2

12. 2. 2017

KAŠPÁRKOVA KOMEDIE S DRAKEM

119

2

26. 2. 2017

KAŠPÁRKOVA KOMEDIE S DRAKEM

119

2

26. 3. 2017

O PRINCEZNĚ ZLATOVLÁSCE

119

2

2. 4 2017

O PRINCEZNĚ ZLATOVLÁSCE

119

2

12. 11. 2017 DOMAŽLICKÁ POHÁDKA

120

2

19. 11. 2017 DOMAŽLICKÁ POHÁDKA

120

2

3. 12. 2017

JAK ČERTI VYPLATILI ČERTA

120

2

17. 12. 2017 JAK ČERTI VYPLATILI ČERTA

120

2

zdarma

1

Jednorázové akce:
Novoroční ohňostroj 1 1 2017

ve spolupráci s Městem Domažlice
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Dechový orchestr LIDUŠKA, pěv. sbory
SKŘIVÁNCI, VRABČÁCI A DUHA,
ŠTUDÁCKÁ a CHASNICKÁ MUZIKA,
FOLKLORNÍ SOUBOR, Big Band VOŠ
Oslavy osvobození
5. 5. 2017
Konzervatoře Jaroslava Ježka
Město dětem
1. 6. 2017
KOLOTOČE. HOUPAČKY, SOUTĚŽE.
DISKOTÉKA
Bohemia JazzFest
15. 7. 2017 Mathias Heise Quadrillon Dánsko. Mynth -Rakousko, Nat
Osborn Band - USA
Barokní slavnost v krajině - Klarinetové
soubory pod vedením Ludmily
Peterkové, Divadlo Studna - Ptáci,
Letní barokní festival 29. 7. 2017 Barokní ohňostroj
Pódium u brány, pódium pod
Chodským hradem Jarmarečni scéna
Chodské slavnosti - 11. - 13. 8. před Chodským hradem, Rajská
Vavřinecká pouť
2017
zahrada, Letní kino
Slavnostní zahájeni, projekce,
workshop filmových triků,
4.-9. 11.
narozeninová párty, slavnostní
JUNIORFEST
2017
zakončení festivalu
Zpívání koled s
13. 12. 2017 Ve spolupráci s DDM DOMINO
Českým rozhlasem
Domažlice

zdarma
zdarma

1
1

zdarma

1

zdarma

1

zdarma
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zdarma
zdarma

1
1

CELKOVÁ NÁVŠTĚVNOST V DANÉM ROCE: 19002 osob
CELKOVÝ POČET KULTURNÍCH AKCÍ POŘÁDANÝCH MKS V DANÉM ROCE: 176
akcí
Kurzy
Kurz společenské výchovy a tance Brettschnei 3.3.2017 - 28.5.2017
derovi

38

1-12 lekce

Kurz společenské výchovy a tance Kociánovi

19.92017-26.11.2017

42

1-12 lekce

Taneční pro dospělé

Brettschnei 27.1.2017-24.2 2017
derovi

56

1 5 lekce

Taneční pro dospělé

Brettschnei 19 102017- 16.11 2017
derovi

36

1 - 5 lekce

Jazykové kurzy - německý jazyk
pro zač.

Řezníčková 1 1 2017 14 6.2017
M.

7

1

Jazykové kurzy - německý jazyk
pro pokr.

Řezníčková 1.1 2017- 15 6 2017
M

9

1

Jazykové kurzy - anglický jazyk

Ing Jílek M. 1 1,2017-25.4.2017

8

1

Jazykové kurzy - německý jazyk
pro zač.

Řezníčková 4.10 - 31,12.2017
M.

15

2

Jazykové kurzy - německý jazyk

Řezníčková 5.10. - 31.12.2017

7

1
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pro pokr.

M

KINO ČAKAN
Počet

Počet diváků:

Návštěvnost

15746
2413

45,64
52 46

představení
Kino Čakan
Letní kino

345
46

Akce v sále - MKS
jiné akce
Prodejní akce
Akce MKS v kině – koncerty diashow
Pronájem kina
Pronájem klubovny

84
94
5
3
10
103

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. 2017: 10,75
Knihovní fond celkem:

94 770 knihovních
jednotek
69 178
25 592

z toho - fond městské části
- OKS
Celkem - knihy

93 099
1 671

- AV dokumenty
Z knižního fondu:
naučná literatura
beletrie

35 591
57 508

Přírůstek celkem :

4 066
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Úbytek celkem :

11 826

Počet exemplářů docházejících periodik:

96 titulů

Výpůjčky celkem :
naučná literatura dospělým
beletrie dospělým
naučná literatura dětem
beletrie dětem
AV dokumenty
elektronické dokumenty
ostatní dokumenty
časopisů

93 549
19 680
48 981
2 085
7 635
1 281
2 326
2
11 559

Meziknihovní výpůjční služba ( MVS)celkem:
čtenářů knihovny
kladně vyřízeno
z jiných knihoven
kladně vyřízeno
Čtenáři celkem:
Z toho - dospělí
- děti do 15-ti let

233
137
110
96
94
2 676
1 883
793

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

42 451
18 695
4 702
69
2 596
3 750
1 276
848
10 570

Elektronické služby:
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:
Publikační činnost
Počet zodpovězených on-line dotazů

32 610
113 111
7 804
9 696
31
874
321
2 036

2
134
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Školení pro veřejnost-internetová studovna

4

Regionální funkce:
Počet expedovaných souborů
Počet svazků v souborech
Počet obsloužených knihoven
Počet metodických návštěv
Počet odborných konzultací
Počet ujetých km

161
11 848
84
159
81
2 467

V tomto roce knihovna hospodařila s rozpočtem ve výši 5,218 mil. korun. Další
finance ve výši 1,168 mil. korun obdržela z dotace Plzeňského kraje. Tyto peníze byly
určeny na financování regionálních služeb knihovny (OKS), které slouží obecním a
městským knihovnám našeho regionu.
K poslednímu dni roku 2016 odešla do starobního důchodu dlouholetá
pracovnice oddělení pro děti a mládež a od nového roku na toto místo nastoupila nová
zaměstnankyně.
Knihovna uspořádala příměstský tábor pro děti s názvem Tajemná šifra ve
spolupráci s Waldemarem Janečkem, který zajišťoval zejména sportovní a pohybové
aktivity. Tábor probíhal ve dvou týdenních turnusech, první v červenci a druhý v srpnu
a byl určen pro děti ve věku 6- 15 let. Každého tábora se zúčastnilo 20 dětí.

Kulturní zařízení jiných zřizovatelů a soukromá
MUZEUM CHODSKA V DOMAŽLICÍCH
Chodské náměstí 96
Ředitel Mgr. Josef Nejdl
Zřizovatel: Plzeňský kraj
Počet zaměstnanců: 18
Muzeum má sedm odborných pracovišť: konzervování
sbírek,

archeologie,

historie-archiv,

knihovna-archiv,

zoologie-botanika, kunsthistorie, etnografie. Působnost těchto pracovišť je
celookresní, netýká se tedy jen města.
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Součástí muzea je Galerie bratří Špillarů.
Mimo vlastní odbornou činnost (badatelskou, dokumentační a
konzervátorskou) realizovalo Muzeum Chodska v tomto roce celou řadu akcí
pro veřejnost – výstavy, přednášky, literární večery, Divadlo poezie, filmové
večery, kterými rozšířilo a obohatilo kulturní život města. Akce viz Kalendárium.

Počty návštěvníků Muzea Chodska v roce 2016:
Chodský hrad
Dospělí
Snížené vstupné
Zdarma

2274 osob
3790 osob
4559 osob

Hromadné vstupné - celkem výprav
celkem osob

212 výprav
4445 osob

CELKEM NÁVŠTĚVNÍKŮ

15 068 osob

Galerie bratří Špillarů
Vernisáže a přednášky
Vzdělávací programy pro základní školy
Tvůrčí dílny pro základní školy

827 osob
119 dětí
132 dětí

Celkem návštěvníků od znovuotevření objektu (1. 4. až 31. 12. 2017)
2558 osob

GALERIE DORKA
Soukromá prodejní galerie
Kostelní 1
Vlastník JUDr. Jiří Šuchman

Celý rok 2017 Galerie DORKA věnovala jedinému autorovi, a to
Františku Janulovi. Protože se v tom roce ve zdraví a plné tvůrčí síle dožil 85

42

let, uspořádala galerie tzv. ROK FRANIŠKA JANULY, který sestával ze čtyř
expozic postupně instalovaných v prostorách galerie, dále z výstav v
Prácheňském muzeu v Písku a v Libri prohibiti v Praze, jakož i z malé komorní
výstavy v rodišti autora, v Lysé nad Labem. Proběhly i dva literární večery s
Arnoštem Goldflamem, který přednášel Janulovy verše.
K životnímu jubileu Františka Januly vydala Dorka obsáhlou publikaci
o jeho životě a díle - HOSTINATO RIGORE, která na téměř čtyři sta stranách
představuje veskrze zajímavý životní příběh pozoruhodného malíře a
především průřez jeho tvorbou od studentských let do současnosti.
Takto koncipovaný výstavní program předznamenal i zásadní změnu
v další činnosti Galerie DORKA, která byla přebudována na víceméně
společenský prostor - Ateliér Janula -kde napříště budou pořádány expozice
jeho díla tak, aby byl postupně představen neobvykle široký záběr jeho tvorby.
Galerie plánuje i příležitostné menší expozice děl jiných autorů, vždy v kontextu
svého hlavního záměru, kterým je soustavná práce s dílem Františka Januly.
Společenský charakter další činnosti Galerie DORKA jistě zdůrazní i
skutečnost, že v objektu byla otevřena vinotéka vinařství Spielberg, jejíž provoz
je s Ateliérem Janula provázán.
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V. ŠKOLSTVÍ
MATEŘSKÁ ŠKOLA DOMAŽLICE (MŠ), ZAHRADNÍ 471
Příspěvková organizace
Ředitelka Mgr. Lenka Žáková
Zřizovatel: Město Domažlice
Počet dětí: 358 (kapacita 373)
Počet učitelek: 30 učitelek, 4 asistenti pedagoga
Počet provozních zaměstnanců: 18
Mateřská škola Domažlice je od roku 2003 příspěvkovou organizací,
která slučuje 5 odloučených pracovišť, přičemž kmenovou mateřskou školou je
mateřská škola Zahradní 471. V této mateřské škole sídlí ředitelství, mateřská
škola má kapacitu 79 dětí a 4 třídy. Do poloviny srpna 2017 byla ředitelkou
Mateřské školy Domažlice, příspěvkové organizace Anna Bauerová, která
odešla do důchodu. Po ní nastoupila Mgr. Lenka Žákova.
Odloučená pracoviště:
MŠ Benešova 282: kapacita 55 dětí - 2 třídy, vedoucí učitelka Marie
Sokolová
MŠ Poděbradova 53: kapacita 99 dětí - 4 třídy, vedoucí učitelka Jana
Gramanová
MŠ Palackého 224: kapacita 56 dětí - 2 třídy, vedoucí učitelka Ludmila
Šotová do konce července 2017 a od srpna 2017 Jaroslava Malá
MŠ Michlova 565: kapacita 84 dětí - 3 třídy, vedoucí učitelka a od září
2017 zástupkyně ředitelky Anna Svobodová
Mateřská škola Domažlice, příspěvková organizace, má celkem 13
běžných tříd a jednu speciální třídu v MŠ Zahradní 471. Do této třídy je
bezbariérový přístup a ve školním roce 2017/2018 se postupně naplňovala do
počtu 7 dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. V rámci společného
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vzdělávání jsou v mateřských školách vzdělávány další 4 děti v běžných třídách
a to v mateřské škole Zahradní, Poděbradova a Benešova.
V průběhu školního roku se děti všech mateřských škol účastnily akcí
pořádaných jednotlivými školami i jinými organizátory. Děti navštívily několik
divadelních představení konaných v MKS v Domažlicích i v mateřských školách,
výstav v Muzeu Chodska, navštívily Městskou knihovnu Boženy Němcové či
plavecký bazén. Mateřské školy spolupracují s Domem dětí a mládeže Domino,
kde pravidelně probíhají keramické dílny pro děti z mateřských škol. Mateřské
školy spolupracují také s Policií ČR v rámci preventivních besed pro děti
předškolního věku. Každoročně školy spolupracují s hasiči při návštěvách
hasičské zbrojnice v Domažlicích. Do mateřských škol jezdí pravidelně či
jednorázově divadelní herci, lektorky jógy či první pomoci. Do některých
z mateřských škol zavítali i odborníci s mobilním planetáriem.
Jako každý rok probíhal na přelomu května a června již 9. baseballový
turnaj, kterého se účastnily týmy ze všech mateřských škol v Domažlicích.
Každá mateřská škola uskutečnila pro děti program ke Dni dětí či školní
výlet (např. vodní hrad Švihov, farma Svržno, zábavné centrum Lvíček v Plzni).
Ve všech mateřských školách proběhla akce „Loučení s předškoláky", někde
formou hudebního a divadelního představení, někde formou her a soutěží či
pasování školáků členy klubu historických šermířů.
Jako každý rok probíhaly v jednotlivých mateřských školách v rámci
spolupráce s rodiči vánoční besídky či besídky ke dni matek a další setkávání
rodičů (výtvarné dílny, schůzky pro rodiče, přednášky na téma školní zralost
apod.).
Mateřská škola v Poděbradově ulici se zapojila do projektu Celé Česko
čte dětem, díky němuž se posílila spolupráce s rodiči či prarodiči dětí.
V rámci projektu Šablony pro MŠ a ZŠ I probíhalo v období od března do
prosince 2017 vzdělávání pedagogických pracovníků, a to v oblastech inkluze,
matematické pregramotnosti, čtenářské pregramotnosti a osobnostně
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sociálního rozvoje pedagogů. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
proběhlo dle individuálních možností a zájmu pedagogů jednotlivých
mateřských škol.
Na počátku školního roku 2017/2018 proběhla změna týkající se
stravování v Mateřské škole Palackého, a to od 1. 10. 2017. Jídelna byla
změněna na výdejnu. Obědy se dováží z jídelny ZŠ Komenského, svačiny jsou
připravovány v mateřské škole.
V mateřských školách probíhaly v průběhu školního roku personální
změny, rekonstrukce prostor, běžné provozní opravy a nákup nového vybavení
a pomůcek.
Konec kalendářního roku byl věnován mimo jiné přípravám k
organizační změně, která od 1. 1. 2018 oddělí dvě mateřské školy, Palackého a
Benešova, od stávající příspěvkové organizace a přiřadí je k ZŠ a MŠ Domažlice.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO 17
Příspěvková organizace
Ředitel školy Mgr. Ivan Rybár
Zřizovatel: Město Domažlice
Školní rok 2016/2017
Počet žáků: 908
Počet tříd: 36
Počet zaměstnanců celkem: 102/91,5
z toho pedagogických:
65/62
Počet dětí u zápisu
88
Počet žáků vycházejících z 9. tříd: 73
z toho odešlo
do gymnázia:
10
do SOŠ a SOU s maturitou:
53
do SOU:
10
jiné
0
Počet žáků odcházejících na víceletá gymnázia: 17
V nižších než 9. ročnících ukončili školu: 1 žák
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Prospěch žáků:
Počet žáků celkem: 908
prospělo s vyznamenáním: 557
prospělo: 341
neprospělo: 8
nehodnoceno: 2
hodnoceno slovně: 0
Do výuky bylo individuálně integrováno 76 postižených dětí. Učitelé pracují
s těmito dětmi podle individuálních plánů.
Škola udělila celkem 120/100 napomenutí třídního učitele, 51/49 důtek
třídního učitele, 17/21 důtek ředitele školy, 3/1 žákům byl snížen stupeň
chování na druhý, 0/1 žákům na třetí stupeň. (vysvětlení: I. pololetí /II. pololetí)
Žáci zmeškali celkem 72 636 hodin, z nich 20 neomluvených.
Počet žáků ve školní družině: 210
Počet oddělení družiny:
7
Počet strávníků ve školní jídelně: 1514 dětí
Kapacita jídelny: 2000
Počet zaměstnanců jídelny: 14
Při škole pracuje sedm zájmových kroužků: sborový zpěv (školní pěvecký
sbor), chovatelský kroužek, zdravotnický kroužek, mladý chemik, psaní všemi
deseti, výtvarný kroužek, taneční a pohybový kroužek. Jsou pořádány různé
školní sportovní turnaje, koncerty, pěvecké soutěže, návštěvy divadel, besedy
apod. pro různé skupiny žáků školy. Všechny akce jsou prezentovány již po
několik let na školních internetových stránkách (www.zskoml7.cz) v rubrice
Aktuality -Archiv aktualit - 2015/2016, kde škola informuje rodiče a veřejnost o
všem, co se jí týká. Aktivity sportovní, kulturní i jiné prolínají do celoročního
života školy.
K organizačně nejnáročnějším patří každoroční lyžařský výcvik
v Krkonoších a zahraniční zájezd do Anglie pro žáky studující anglický jazyk a do
Berlína pro žáky studující německý jazyk. Školní pěvecký sbor Perníček
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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 odd. 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 odborem
sociálním MěÚ v Domažlicích, okresním soudem, tělovýchovnými jednotami,
úřadem práce, pedagogicko-psychologickou poradnou, Policií ČR, Městskou
policií Domažlice, se SPC v Horšovském Týně a v Plzni apod.
V letošním školním roce pokračovala v rámci mezinárodní spolupráce
setkání žáků 1. stupně naší 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 vysoký počet projektové a interaktivní výuky (1.
stupeň, fyzika, chemie, dějepis, hudební výchova a přírodopis) a velký zájem
o výpočetní techniku a zapojení internetu do výuky. Trvalými úkoly jsou snaha
o pestrost výuky, o větší podíl samostatné a tvořivé práce, 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.
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.
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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
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Základní údaje: Počet dětí:
Zaměstnanců:

95 (4 třídy)
11 (8 pedagogičtí, 3 provozní)

Vedoucí učitelka Šárka Strnadová, DiS.
Během navštěvují děti různé akce města:
-

Bazén

-

Divadelní představení v MKS, kino Čakan

-

Spolupráce s policií

-

Akce spojené s DDM – keramická dílna

-

Děti vystupují v penzionu pro seniory

-

Účast v turnaji baseballu

Různé exkurze :
-

Záchranáři, hasiči

-

Pneuservis, hrnčíř

-

Exkurze v SOU Domažlice ( kosmetičky, kuchaři a číšníci)

-

Návštěva knihovny, ZUŠ JJ - prohlídka

Školku navštěvují různá divadla – Dráček, Letadlo, Divadlo z Bedny, Nána.
Na konci školního roku vždy bývá školní výlet.
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V rámci školky školní třídy navštěvují:
-

První pomoc zážitkem – péče o zdraví

-

Canisterapie – psí kamarádi

-

Jóga, tenis – cvičíme rádi

Za účasti rodičů:
-

Před Vánoci besídka

-

Rozloučení s předškoláky – opékání buřtů

-

Dílnička dětí s rodiči

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Součásti školy k 1. 9. 2017:
Základní škola:
25 tříd, 587 žáků
Mateřské škola:
4 třídy 94 žáků
Školní družina:
6 oddělení, 170 žáků
Školní klub:
12 oddělení, 199 žáků
Školní výdejna: 598 strávníků
Pracovníci školy:
učitelé 1. st.
učitelé 2. st.
asistent pedagoga
vedoucí školní družiny
vychovatelky školní družiny
vedoucí učitelka MŠ
učitelé MŠ
celkem pedagogických pracovníků
administrativní pracovnice školní jídelny
kuchařky
mzdová účetní, hospodářka
školník, řidič
uklízečka
Celkem zaměstnanců

17
20
11
1
5
1
7
62
1
5
2
2
8
80

Průměrný věk pedagogických pracovníků je 50 let, nepedagogických 47 let.
Přehled výsledků vzdělávání:
Počet žáků ZŠ k 30. 6. 2017
Prospěl s vyznamenáním

552
296
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Prospěl
Opravné zkoušky
Opakuje po opravné zkoušce
Opakuje bez opravné zkoušky
Celkem opakuje
Neprospěl, postupuje
Neprospěl, vychází z nižšího ročníku
Celkem neprospěl
Komisionální přezkoušení

243
13
6
4
10
1
0
13
0

Hodnocení chování„1"
Hodnocení chování„2"
Hodnocení chování „3"
Pochvala ředitele školy
Důtka ředitele školy
Omluvené hodiny
Neomluvené hodiny celkem

539
13
0
20
19
29667
83

Počet vycházejících žáků
z 9 z 9. ročníků
z n z nižších ročníků
z n z nižších ročníků na gymnázia
celkem

37
4
23
64

Údaje o zápisu do 1. ročníku
U z u zápisu
Při přijato k základnímu vzdělávání
Ud udělen odklad školní docházky
Ná Nástup z jiné základní školy po zápisu
Ro ročník opakuje
I.A I. A
I I. B
I.C I. C
I.D I. D

101 dětí
86 dětí
15 dětí
1 dítě
1 dítě
20 žáků
23 žáků
22 žáků
23 žáků

Počet žáků u zápisu: 101.
Počet kladných rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky vydaných
Základní školou Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvkovou organizací: 15.
Do prvního ročníku základní školy v září 2016 nakonec nastoupilo 88 žáků.
Nabídka volnočasových aktivit:
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V uplynulém školním roce byly pro žáky 2. stupně nabízeny následující volitelné
předměty:
* Sportovní hry 1
* Sportovní hry 2
* Francouzský jazyk
Dále měli žáci možnost navštěvovat zájmové kroužky:
* Deskové a logické hry
* Sborový zpěv
* Psaní všemi deseti
* Volejbal
* Sportovní hry
* Záchranářský kroužek
* Basketbal
* Florbal
* Výtvarný kroužek

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ DOMAŽLICE MSGRE B. STAŠKA 232
Ředitel Mgr. Martin Tomaier
Počet žáků: 52
Počet pedagogů: 6
Oddělení školní družiny: 1, počet dětí 10
Vychovatelka školní družiny: 1
Asistent pedagoga: 1
Počet žáků v prvním ročníku: 3
Počet vycházejících žáků: 5

GYMNÁZIUM J. Š. BAARA (GJŠB), PIVOVARSKÁ 323
Ředitelka Mgr. Jana Štenglová
Zástupce ředitele Mgr. Václav Kozina
Administrativa:
sekretářka: Radka Nebehajová
Účetní: Anna Špirková, DiS
Ekonomka: Ing. Monika Šišková

Zřizovatel: Plzeňský kraj
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•
•

•
•

počet studentů ............................. 514
počet učitelů.................................... 45
průměrný prospěch .............. 1,89
zvláštní způsob výuky - bloková výuka Tv ve
4. ročnících (kurzy plavání, sebeobrany,
posilování a bruslení)

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

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

Volitelné předměty
Literární seminář
Konverzace v anglickém jazyce
Konverzace v německém jazyce
Společenskovědní seminář
Dějepisně zeměpisný seminář
Seminář a cvičení z matematiky
Seminář a cvičení z fyziky
Seminář a cvičení z chemie
Seminář a cvičení z biologie
Informatika a výpočetní technika

LS
KAV
KNV
SVS
DZS
SM
SF
SCh
Sbi
IVV

Nepovinné předměty
Náboženství

Náb
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Uplatnění absolventů
Ze 71 absolventů podalo přihlášku na vysokou školu 69 studentů. Jedna
studentka nesložila maturitní zkoušku ani na druhý pokus a nastupuje na
jazykovou školu. Studenti, kteří nepodali přihlášku, získali zaměstnání v
zahraničí. Celková úspěšnost absolventů byla při přijetí na vysokou školu 98,5%
(v přijímacích řízeních neuspěl 1 student). Nejvíce studentů nastoupilo na ZČU
Plzeň - 34 (50%), ČVUT Praha - 9 (13%) a UK Praha - 8 (12%). Podle oblastí se
nejvíce absolventů uplatní v technických oborech - 19 (28%), ekonomice 15
(22%) a pedagogických oborech 14 (21%).
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

24
49
25
35
44
8
25
4

Projekt Karel IV.
V pátek 2. 12. 2016 se v domažlickém kině Čakan uskutečnil
komponovaný hudebně-dramatický program k 700. výročí narození Karla IV.
V programu se střídaly scénky, mluvené slovo, promítání, písně a tance.
Diváci dostali příležitost poznat Karla IV. po stránce lidské i státnické, seznámili
se s jeho rodinou, slavnými osobnostmi jeho doby, dozvěděli se o jeho
budovatelství, sběratelství. Nezapomnělo se ani na odkaz jeho doby pro
současnost. Tečkou za celým vystoupením byl vstup do muzikálu Noc na
Karlštejně.

54

Celý pořad měl kladný ohlas jak u studentů a učitelů, tak i u široké
veřejnosti, která večer zaplnila kino do posledního místa. Opakování celé akce
si objednala ZS Komenského 17 Domažlice na 31. 1. 2017.
Projekt vymyslela M. Johánková, spoluautory jednotlivých vystoupení
byli dále M. Morysková, T. Faschingbauerová, A. Poulová, T. Javorský, J. Pek, J.
Vecková, J. Linart a M. Podestát.
Projekt Svět v Loosovi - Loos v obrazech
Projekt Svět v Loosovi - Loos v obrazech vznikl na základě spolupráce
Západočeské galerie v Plzni a domažlického gymnázia.
Do projektu se pod vedením A. Poulové, S. Vágnerové a T. Javorského
zapojila výtvarná skupina třídy 4.6 a několik jednotlivců ze tříd 5.8, 2.6, 7.8, 3.4,
6.6 a 4.8.
Výstupem ze školních hodin výtvarné výchovy se staly úžasné výtvarné
práce, jež mohli zájemci zhlédnout v prostoru Galerie 13 v Plzni při slavnostní
vernisáži, která se konala v pátek 21. dubna 2017.
Po úvodních proslovech představili naši studenti komponovaný program
složený z plynulé kombinace pěveckých, hereckých, recitačních a tanečních
výstupů. Celé pásmo bylo proložené výkladem o životě a tvorbě Adolfa Loose,
o osudech jeho plzeňských klientů i samotných Loosových interiérů. Diváci
mohli vidět i originálně pojatou videoprojekci zásadních momentů historie naší
země ve dvacátém století.

Projekt U6 - Úžasný svět vědy
9. 1. 2017 se šestice studentů třídy 4.8 pod vedením B. Zelenkové a H.
Jano vypravila do Ostravy na natáčení dalšího dílu oblíbené televizní soutěže
U6.
Soupeřem domažlickým gymnasistům bylo soukromé gymnázium z Ostravy.
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2. 5. 2017 jsme se zúčastnili série soutěže, která se tentokrát odehrávala
v Techmánii Plzeň. Soupeř byl z Plzně z Masarykova gymnázia.
Oba díly byly samozřejmě odvysílány v televizi - na programu ČT Déčko.

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

Základní údaje o škole za rok 2016/2017:
Počet učitelů, přepočteno na plné úvazky
Počet žáků celkem
Obor OA (klasická obchodní akademie)
Obor ZA (zdravotnický asistent)
Obor ITE (informatika v ekonomice)
VOŠ

31,95
389
101
71
86
152

Počty studentů v 1. ročníku:
OA
22
IT
14
ZA
28
Průměrný prospěch ve škole za školní rok 2016/2017: 2,507
Počty absolventů v roce 2017:
OA
19
IT
21
ZA
10
VOŠ včetně kombinované formy 44
K dalšímu studiu na vysokých školách se z oboru OA rozhodlo 10 studentů,
z oboru ITE 12 studentů a z oboru ZA 3 studenti.
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Počet nezaměstnaných absolventů registrovaných na úřadu práce k 31. 12.
2017: Obor IT
2 absolventi
Obor OA 2 absolventi
Obor ZA 1 absolvent
VOŠ
1 absolvent

Přehled učebních oborů:
Název

č. oboru

Obchodní akademie

OA63-41-M/02

Informační technologie

IT 18-20-M/01

Zdravotnický asistent

ZA 53-41 -M/01

Sociální práce a sociální pedagogika - denní a
kombinovaná forma
VOŠ 75-32-N/01
Diplomovaná všeobecná sestra - denní a
kombinovaná forma
VOŠ 53-41-N/ll

Škola se pravidelně zúčastňuje prezentačních akcí, kde seznamuje
veřejnost (především žáky vycházejících tříd a jejich rodiče) o náplni
vyučovaných oborů
Již devátým rokem organizuje talentovou soutěž pro žáky základních
škol v psaní na PC „Metodou ZAV". V tomto školním roce byla organizována
pod záštitou krajského radního pro kulturu a neziskové organizace Mgr.
Jaroslava Sobra dne 7. dubna 2017. Cílem je propagace psaní na klávesnici a
zároveň propagace ekonomických oborů. Soutěže se zúčastnil přímo autor
deseti-hmatové metody psaní na PC pan Jaroslav Zaviačič, jehož program při
výuce škola využívá - dobrá reklama a propagace školy na ZŠ okresu Domažlice.

Mezinárodní spolupráce:
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
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komunikačních technologií. V rámci partnerství jezdí

učitelka Veronika

Němcová vyučovat na Realschule ve Furth im Wald český jazyk pro výběrovou
skupinu žáků.
9. září 2016 se ředitel Realschule Furth im Wald Andeas Gruber zúčastnil
oslav 60. výročí založení domažlické školy, které se konalo v prostorách školy
Obchodní akademie a arboreta
21. 12. 2016 se uskutečnila slavnostní akademie v Realschule Furt im
Wald, jako poděkování odstupujícímu panu řediteli Andreasu Gruberovi
(nastoupil jako nový ředitel školy v Neutraubling u Regensburgu) - na této
slavnosti byly přítomny Mgr. Kristina Bendová a Veronika Němcová
26. ledna 2017 shlédli žáci 1. OA a 1. IF (6 žáků) s Mgr. Kristinou
Bendovou a Veronikou Němcovou společně s německými žáky z Realschule
Furth im Wald a dalšími žáky z Bavorska balet „Romeo a Julie" v divadle v Plzni.
Foto představení se uskutečnilo pod záštitou bavorského ministerstva školství.
Pak si společně prohlédli náměstí, Velkou synagogu a další pamětihodnosti
města Plzně.
6. dubna 2017 byl oficiálně uveden do funkce nový ředitele Realschule
Furth im Wald Andreas Hoffmann - slavnostního aktu byly přítomny Mgr. Věra
Prantlová a Mgr. Kristina Bendová
29. května 2017 navštívili školu nový ředitel Andreas Gruber a zástupce
ředitele Siegfried Ehrnbock - prohlédli si budovu Obchodní akademie
s přilehlým arboretem, budovu Stření zdravotnické školy a domov mládeže
s jídelnou
21. července 2017 proběhla bohoslužba a slavnostní vyřazení
absolventů - předávání závěrečných vysvědčení žákům 10. ročníků Ralschule
Furth im Wald a 22. července 2017 se uskutečnil Abschlussball (ples k ukončení
studia 10. ročníků v Realschule), kterého se zúčastnila paní Veronika Němcová.
25. července 2017 ukončil své 38leté působení na Realschule Furth im
Wald (posledních 16 let ve funkci zástupce ředitele) Siegfried Ehrnbock -
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slavnosti uspořádané u příležitosti jeho odchodu do důchodu se zúčastnily Mgr.
Věra Prantlová a Mgr. Kristina Bendová

Další vzdělávání:
Ve školním roce 2016-2017 se uskutečnil akreditovaný kvalifikační kurz
„Pracovník v v sociálních službách" v rozsahu 159 vyuč. hodin - zúčastnilo se 8
účastníků.

Spolupráce se sociálními partnery
Škola aktivně spolupracuje se sociálními partnery - 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 - pořádání vzdělávacích a rekvalifikačních kurzů
příprava prezentačních akcí
-

s Okresní hospodářskou komorou v Domažlicích - příprava a organizace
prezentačních akcí

-

s poskytovateli sociálních služeb v okrese Domažlice, Klatovy, Tachov
(DOZP Bystřice, Domov pro seniory Kdyně, Centrum sociálních služeb
Domažlice a Černovice, 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)

-

spolupráce s organizacemi sdružujícími VOŠ (AVOŠ, AVSP) - účast na
jednáních o vývoji a případných reformách vyššího odborného studia
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-

Diecézní charita Plzeň - účast na charitativních akcích a veřejných
sbírkách (Bílá pastelka, projekt Šance, den boje proti AIDS, Světluška)

-

SOŠ a SOU Domažlice - ubytování učňů, praxe učňů

Stále trvá zapojení školy do dobročinných akcí (Bílá pastelka, projekt Šance,
Světluška, Voda pomáhá).

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JINDŘICHA JINDŘICHA DOMAŽLICE
(ZUŠ JJ)
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
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:
Na mateřské dovolené zůstávají Marie Tipplová a Anna Zoubková, nastoupila
na ni Lucie Bínová - část jejích žáků převzala paní Zdeňka Lucáková. Provdala se
Michaela Svobodová, přijala příjmení Vacková. Dlouhodobě nemocného kolegu
Huřťáka zastoupil trombonista Michael Kolář.

Školní rok 2016/2017 Přehled studijních zaměření
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Hudební obor

Počet žáků

Hra na klavír

122

Hra na elektronické

30

hudební nástroje
Hra na housle

60

Hra na violu

1

Hra na violoncello

2

Hra na kontrabas

3

Hra na zobcovou flétnu

42

Hra na příčnou flétnu

16

Hra na klarinet

31

Hra na saxofon

7

Hra na lesní roh

2

Hra na trubku

11

Hra na baskřídlovku

1

Hra na pozoun

2

Hra na tubu

1

Hra na kytaru

56

Hra na elektrickou

7

kytaru
Hra na basovou kytaru

2

Hra na bicí

16

Hra na akordeon

10

Hra na dudy

5

Sólový zpěv

38
465
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Taneční obor

Počet žáků

Tanec-Performing Arts

79

Výtvarný obor

Počet žáků

Výtvarná tvorba

192

Literárně-dramatický obor Počet žáků
Dramatika

34

CELKEM ŽÁKŮ

770

Prospěch žáků, absolventi
Prospělo s vyznamenáním
Prospělo
Neprospělo
Neklasifikováno
Bez vysvědčení (přípravné studium)
Celkem žáků

669
31
18
0
45
763

Veřejná vystoupení žáků školy:
Letos se žáci představili veřejnosti při tradičních akcích pořádaných
školou (koncerty v MKS, absolventské koncerty, interní koncerty) nebo Městem
Domažlice

(Rozsvícení

stromu,

Oslavy

osvobození,

Vítání

občánků,

Vyznamenání dárcům krve, Předávání maturitních vysvědčení...). Každý měsíc
se uskutečnil koncert pro občany domažlických penzionů.
Vedení dechového orchestru se nově ujala Klára Šleisová. Více než
dvacetičlenný soubor se prezentoval mimo jiné v programu Oslav osvobození a
u příležitosti nedělního dopoledne Chodských slavností.
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Několik starších žáků a členové sboru Duha spoluúčinkují v rámci
koncertů učitelů, houslisté si letos opět zahráli po boku svých učitelů
v tradičních „Rybovkách" sboru Čerchovan.
Práce žáků výtvarného oboru zdobily vestibul domažlické a klenečské
knihovny v rámci pořádaných výstav, kouzlem mluveného slova zaujali
posluchači literárně-dramatického oboru při tradičních Večerech při svíčkách
nebo Večerech poezie. Tanečníci zpestřili program plesů a tanečních kurzů
svým předtančením.
V letošním školním roce dostaly základní umělecké školy v celé republice
příležitost zapojit se do celostátního „happeningu" - ZUŠ OPEN. V daném
termínu uspořádaly zúčastněné školy v místě svého působiště netradiční
veřejné vystoupení v libovolném pojetí. Akce vznikla za podpory Nadačního
fondu Magdaleny Kožené. Záměr projektu vystihují nejlépe slova této
významné operní pěvkyně: „Základní umělecké školy tvoří kořeny naší
kulturnosti, naší lásky k umění. Ve světovém měřítku jsou zcela unikátním
vzdělávacím systémem, který je třeba hýčkat, rozvíjet a podporovat."
ZUŠ JJ Domažlice zorganizovala v rámci ZUŠ Open pětihodinový program
- přehlídku všech souborů a vybraných sólistů na pódiu na domažlickém
náměstí před radnicí. Žáci literárně-dramatického a výtvarného oboru hráli a
tvořili takřka pro kolemjdoucí. Náročné podmínky připravilo počasí. Spalující
vedro bylo naštěstí až v samotném závěru vystřídáno bouřkou a lijákem.
V lednu proběhla repríza úspěšného muzikálu Tarzan. Dvě dopolední
představení pro školy navštívilo bezmála 800 diváků.
Tanečníci rovněž zaujali školáky taneční akademií, pořádanou tradičně
dvakrát dopoledne - pro školy a dvakrát odpoledne - pro rodiče a veřejnost.
Na Den plný divadel pozvali studenti literárně-dramatického oboru
žáky prvního stupně základní školy. Část refektáře proměnili v jeviště, zákulisí,
poradili si s převleky kostýmů i doprovodnými zvukovými efekty. Sto padesáti
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divákům se postupně představili téměř všichni žáci literárně dramatického
oboru.
Mezinárodní spolupráce, účast v mezinárodních projektech:
V letošním školním roce se naplno rozběhla v minulých letech
připravovaná prezentace žáků výtvarného oboru ZUŠ JJ Domažlice v sousedním
Německu.
V dubnu proběhla výstava výtvarného oboru v muzeu jízdních kol
v Arnschwangu s názvem „Múza a její děti". Současně zde byly k nahlédnutí
fotografie z nedávných výtvarných workshopů a projektů.
Jen několik dní nato se setkali domažličtí výtvarníci s kolegy z Chamu a
Kalmreuthu v Rosenheimu. Výtvarným tématem byla hudba - jednak tvorba
hudebních nástrojů, jednak barevné vnímání tónů.
Rosenheim hostil mladé výtvarníky i v květnu, a to při společném
setkání výtvarných škol z Chámu, Kalmreuthu, Regensburgu, ZUŠ J. J. Domažlice
a Animánií Plzeň. Ubytování účastníků bylo v příjemném prostředí bavorského
statku. Součástí programu byla prohlídka Muzea vývoje dřevařské techniky a
účast na vernisáži výstavy bavorských uměleckých škol v Městské galerii
v Rosenheimu. Vlastní workshop se realizoval jako společný bavorsko-český
projekt s názvem „Já jsem ty a my jsme mnoho". Náš VO ZUŠ JJ Domažlice
čerpal z přípravného workshopů z Domažlic (téma hudba) a obohatil společný
projekt o nové téma: "Svět není černý ani bílý. Svět je barevný". Došlo k
vytvoření živého obrazu - vytvoření „malého chaosu", který má však svá
pravidla - přátelství, toleranci a lidskost. Proběhl také společný průvod malých
tvůrců s vyrobenými hudebními nástroji, kteří na ně vyluzovali vymyšlenou
melodii. Vše se dělo za nemalé pozornosti návštěvníků z celého Bavorska. Naši
žáci měli na závěr velký zážitek ze společného večera s dětským bavorským
spolkem „Trachtenverein" z Rosenheimu. Mladí tanečníci předvedli dokonale
zvládnutý bavorský krajový folklór a také si s českými účastníky zatancovali.
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V květnu proběhly dva společné koncerty česko-německého Orchestru
bez hranic/Orchester Grenzenlos v ATT Halle Furth im Wald a v MKS
v Domažlicích.
Do bavorského Schönsee letos vycestoval kytarový orchestr spolu
s bubenickým ansámblem TEP. Hudební workshop vyvrcholil slavnostním
koncertem.
Poslední červnový víkend byl věnován workshopů „Vytvoření vlastního
prostoru a propojení s prostorem sousedních přátel" v CEBB Schonsee završený
vernisáží společné výstavy. Byly vybrány dvě výtvarné práce žákyně ZUŠ JJ
Rozálie Příbkové jako výzdoba do bavorské nemocnice.

Soutěže:
Výsledky vybraných oblastních a krajských kol:
Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na housle (1. 4. 2017 ZUŠ B. Smetany Plzeň)
Ladislav Tichý - 1. místo
Jana Zavázalová - 1. místo
Lucie Kaiserová - 2. místo
Bohdana Kalousova - 2. místo
Adéla Pavleová - 2. místo
Ema Vecková - 2. místo
Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na klavír (17. 3. 2017 Dům hudby Plzeň):
Markéta Dufková - 2. místo
Natálie Janečková - 2. místo
Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na kytaru (8. 4. 2017 Plzeň):
Šimon Vondraš - 2. místo
Krajská přehlídka dětských pěveckých sborů (4. 4. 2017 Rokycany):
Přípravný dětský pěvecký sbor Skřivánci - zlaté pásmo
Dětský pěvecký sbor Duha - zlaté pásmo s postupem
Lidová píseň Rokycany (25. 3. 2017):
Markéta Jurníková - 1. místo s postupem
Klára Kaiserová - 1. místo s postupem
Hynek Hradecký - 1. místo
Patrik Hradecký - 1. místo
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Karlovarsky Skřivánek (22. 2. 2017 Plzeň):
Lucie Kaiserová - 1. místo s postupem
Krajská soutěž monologů (11. 2. 2017 Horšovský Týn):
Alžběta Johánková, Barbora Kaplanova, Klára Machová - s postupem
Krajská soutěž v recitaci nad 15 let (25. 3. 2017 Klatovy):
Alžběta Johánková - s postupem do národního kola
Czech dance organization (2. 4. 2017 hala TJ Lokomotiva Plzeň):
miniděti -1. místo
děti do 12 let -1. místo
junioři -1. místo
dospělí - 2 x 1. místo
FTM Cheb (9. 4. 2017 Cheb):
děti -1. místo
miniděti - 2. místo
Výsledky národních kol:
Plzenecké housličky - soutěž pro nejmenší do 11 let (20. 5. 2017 Starý Plzenec):
Ema Vecková - 1. místo
Jana Zavázalová - 2. místo
Celostátní přehlídka dětských pěveckých sborů (27. 5. 2017 Uničov):
Dětský pěvecký sbor Duha - zvláštní ocenění za provedení písně F. Kumpery
„Bez pozvání"
Písňová soutěž Bohuslava Martinů (21. - 23. 10. 2016 Praha):
Anna Pelnářová - 1. místo
Karlovarský skřivánek (20. - 22. 3. 2017 Karlovy
Vary): Lucie Kaiserová - 2. místo
Finále lidových písní:
Markéta Jurníková, Klára Kaiserová
Mezinárodní soutěž Pražský pěvec (2. 6. 2017 Národní divadlo Praha):
Anna Pelnářová - postup do 2. kola
Patrik Hradecký
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Národní soutěž monologů a dialogů (9. - 11. 6. 2017 V. Bystřice):
Alžběta Johánková, Barbora Kaplanova, Klára Machová
Národní přehlídka Wolkerův Prostějov (12. - 18. 6. 2017 Prostějov):
Alžběta Johánková
Czech dance organization, Mistrovství Čech (7. 5. 2017 Chomutov):
dospělí - 1. a 3. místo
Czech dance organization, Mistrovství ČR (26. 5. 2017 Praha):
3 skupiny -1.,5. a 4. místo

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE DOMINO DOMAŽLICE (DDM)
Hradská 94, 344 01 Domažlice
příspěvková organizace
Zřizovatel: Město Domažlice
Ředitelka: Mgr. Ing. Kamila Bendová
Personální obsazení: 3 pedagogičtí pracovníci, 1 účetní, 12 externích
pedagogických spolupracovníků, 1 uklízečka
Cíl: účelné využití volného času žáků a studentů, dětí, ale i dospělých
Pravidelná zájmová činnost: kroužky, kluby...
48 zájmových útvarů / 556 účastníků zájmového vzdělávání /422 žáků
oblast společenskovědní a estetická, přírodovědná, hudebně rytmická a
sportovní
nové kroužky od roku 2017: kynologický kroužek, český jazyk pro cizince
Příležitostná zájmová činnost: zábavné akce - karneval, výchovně vzdělávací
programy, keramické a tvůrčí dílny, zájezdy, divadelní představení, koncerty aj.:
2 185 žáků
Předmětové a umělecké soutěže vyhlašované ministerstvem školství:
organizování okresních kol soutěží a přehlídek - 393 účastníků
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Táborová a prázdninová činnost
1 pobytový tábor v Postřekově – Rekordiáda
5 příměstských táborů - tematicky zaměřené – sportovní, jazykový,
přírodovědný, hudební, turistika
Letní činnost 2017: 6 táborů / 185 účastníků
Dům dětí a mládeže Domino Domažlice aktivně spolupracuje
s příspěvkovými organizacemi zřizovanými městem Domažlice například MKS,
ZUŠ J. Jindřicha Domažlice, ZŠ Komenského 17, ZŠ a MŠ Msgre Staška.
Dále spolupracuje s organizacemi zřizovanými Plzeňským krajem –
s Gymnáziem J. Š. Baara Domažlice, VOŠ, OA a SZŠ Domažlice, s Muzeem
Chodska. Velmi dobrá spolupráce je se ZŠ Mrákov, kde probíhá pravidelná
zájmová činnost.
Děti se pravidelně účastní vánočních vystoupení pro seniory
v domažlických penzionech, vánočního vystoupení u stromečku na náměstí,
taneční kroužky vystupují na karnevale a dalších akcích.
Během roku 2017 došlo v DDM Domino k mnoha změnám, které
přispěly ke zlepšení estetického vzhledu domu, a hlavně ke zkvalitnění výuky a
k většímu komfortu účastníků zájmového vzdělávání. Z dotace Plzeňského kraje
byly pořízeny diaprojektor a promítací plátno, na obé byl poskytnut dotační
příspěvek Plzeňského kraje ve 100 % výši.
Zaměstnanci DDM Domino Domažlice: Mgr. Ing. Kamila Bendová – ředitelka,
Eliška Hinterholzingerová – účetní, Ing. Eva Pavleová – pedagogický pracovník,
Jan Hrabačka - pedagogický pracovník, Veronika Kalčíková – uklízečka.
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VI. Veřejný život
Volby
VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ
REPUBLIKY
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vyhlásil prezident
republiky svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 135/2017
Sb., v částce 48, která byla rozeslána dne 2. května 2017. Konaly se v pátek 20.
října od 14 do 22 hodin a v sobotu 21. října od 8 do 14 hodin.

Volební kampaň celostátně, hlavně v médiích a ve velkých městech,
nabývala místy ostřejších forem, než jsme zatím zvyklí. Naštěstí menší města,
včetně Domažlic, předvolebnímu klání, někdy až hysterii, nepropadla. Život
u nás šel svým obvyklým tempem, samozřejmě, že se o volbách a jednotlivých
volebních stranách i kandidátech i u nás mluvilo, posuzovaly se volební
materiály, lidé se rozhodovali, komu letos dají svůj hlas. Pokud se volebních
materiálů týká, nějak jich v těchto volbách zase přibylo, všech možných forem a
druhů – od kalendáříků a vizitek, přes pohlednice s kandidáty, letáčky až po
volební noviny. Trochu větší rozruch, v pozitivním i negativním smyslu, to jak
u koho, vzbudil dopis Andreje Babiše, lídra hnutí ANO, nazvaný Smlouva
Andreje Babiše s občany České republiky.
Celkem se do voleb přihlásilo 30 politických stran a hnutí. V Plzeňském
kraji zaregistrovalo svoje kandidátky 25 subjektů. Občané našeho města přijali
kandidaturu na těchto kandidátkách:
Česká strana sociálně demokratická – č. 4 kandidátky Ing. Jitka Heřmanová
Starostové a nezávislí – č. 2 kandidátky Ing. Miroslav Mach
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ROZUMNÍ – č. 5 kandidátky Jan Sladký
Česká pirátská strana – č. 10 kandidátky Ing. Viktor Krutina
REALISTÉ – č. 5 kandidátky Bc. Libor Kůs
SPORTOVCI – č. 17 kandidátky Martin Ticháček
Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) – č. 14 kandidátky Michal
Obdržálek

Výsledky hlasování za územní celky
Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Domažlice
Obec: Domažlice
Okrsky

Voliči Vydané Volební Odevzdané Platné % platných
v
seznamu
obálky účast v % obálky
hlasy
hlasů
celkem zpr. v %
12

12 100,00 8 554

5 094

59,55

5 094

5 073 99,59

Počty hlasů pro jednotlivé volební strany
Strana
číslo
název
1
Občanská demokratická strana
2
Řád národa - Vlastenecká unie

Platné hlasy
celkem
v%
592
11,66
6
0,11

CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI
Česká strana sociálně demokratická
Radostné Česko
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Komunistická strana Čech a Moravy
Strana zelených
ROZUMNÍ-stop migraci, diktát.EU

2
449
6
278
508
53
55

0,03
8,85
0,11
5,47
10,01
1,04
1,08

15

Strana svobodných občanů
Blok proti islamizaci-Obrana domova
Občanská demokratická aliance
Česká pirátská strana

35
0
13
483

0,68
0,00
0,25
9,52

16

OBČANÉ 2011-SPRAVEDLNOST PRO LIDI

5

0,09

19
21

Referendum o Evropské unii
TOP 09
ANO 2011

2
168
1 369

0,03
3,31
26,98

23

SPR-Republikánská strana Čsl. M. Sládka

5

0,09

3
4
6
7
8
9
10
12
13
14

20
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29

Křesť.demokr.unie-Čs. strana lidová
Česká strana národně sociální
REALISTÉ
SPORTOVCI
Dělnická strana sociální spravedlnosti
Svoboda a přímá demokracie -T. Okamura (SPD)

377
4
44
6
7
595

7,43
0,07
0,86
0,11
0,13
11,72

30

Strana Práv Občanů

11

0,21

24
25
26
27
28

© Český statistický úřad, 2017

Výsledky voleb v Domažlicích se v podstatě shodují s výsledky za celý
okres Domažlice. Pořadí stran ANO, Svoboda a přímá demokracie, ODS je
stejné, volební účast v okrese byla 58,14% voličů, ve městě o málo víc 59,55%.
V Plzeňském kraji byla volební účast 59,91% oprávněných voličů,
v počtu odevzdaných hlasů suverénně vede ANO (30,98), druhá je ODS
(12,09%) a třetí Svoboda a přímá demokracie (10,56).

Občanská sdružení a spolky
OREL – Jednota Domažlice
Jednota má 35 členů, z toho 27 dospělých, 8 dětí
Starostka Marie Maňasová
Místostarostka Ludmila Kunčíková
Sekretář Ing. Petr Jankovec
V roce 2017 cvičili členové jednoty každé úterý v ZŠ Komenského 17.
Jednota spolupracuje se spolkem Fandíme rodině, většinou při sportovních hrách pro děti. První setkání se konalo 30. 1. 2017, byl to ples pro
rodiny s dětmi v Luženičkách. Konal se od 17 do 21 hodin. Orelské rodiny spolu
s rodinami

z tohoto spolku prožívají společně zimní a letní dovolenou, při

které se hlavně sportuje.
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Akce jednoty jsou hodně zaměřeny na poutě, na které chodí se svým
praporem - Vavřinecká pout a Orelská pouť na Hostýně.
17. května pořádali Orlové besídku k svátku matek, v červnu se konal
Biskup cup, fotbalový turnaj za účasti týmů z Polska, organizátorem je
domažlická jednota. Květen je také měsícem našeho osvobození, kdy se
zástupci jednoty zúčastňují oslav pořádaných městem a kladou květiny na
významná místa, rovněž tak v říjnu, kdy je výročí vzniku naší republiky.
V říjnu je hlavní orelskou akcí pochod Kozinovo krajem za účasti občanů
města i okolí. Jednota také v tomto měsíci vzpomíná na svého náčelníka bratra
Reta, který byl zavražděn na hranicích republiky při jejich obraně v roce 1938.
V prosinci vystupují děti členů jednoty při Vánoční scénce.

JUNÁK - český skaut
středisko Jiřinky Paroubkové Domažlice, z. s.

Vedoucí střediska: Hana Märzová
Zástupce vedoucí střediska: Eva Trefancová
Členská základna:
1. oddíl Ještěrky, vedoucí Veronika Pavlíková (46 členů, z toho 33 členů do 18
let)
2. oddíl Bazilišci, vedoucí Hana Marzová, od září Eva Trefancová (59 členů, z
toho 33 členů do 18 let)
Klub oldskautů, vedoucí Vlasta Žambůrková (14 členů)
Rodinný skauting, vedoucí Kateřina Tremlová (23 členů)
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Ve středisku bylo v roce
2017 registrováno 142
osob (z toho 68 členů do
18 let), což je o 4 více než v
loňském
roce.
Mírný
nárůst členů odpovídá
nárůstu členské základny
v celé organizaci.
Skauti a skautky z
domažlického

střediska

uspořádali v roce 2017 řadu tradičních akcí. Patřila k nim především oslava Dne
zamyšlení, tedy dne, kdy se narodili zakladatel skautingu Robert Baden-Powell i
jeho manželka Olave, dále Velikonoční turnaj v míčových hrách, který se konal
8. dubna a kterého se jako obvykle zúčastnily i další oddíly z domažlického
okresu, a v neposlední řadě pak Podzimní trylkování. To se letos konalo 11.
listopadu v refektáři kláštera, který pozvaní rodiče zaplnili téměř do posledního
místa. Družiny předvedly řadu krásných pečlivě připravených vystoupení, mezi
kterými vynikla píseň Boky jako skříň, kterou zazpívaly a předvedly Felsumy. Ty
překonaly už jen Růžoví Bazilišci s mixem písniček z pohádek s propracovaným
scénářem i kostýmy. Skautský rok zakončili domažličtí skauti také tradičně,
rozdáváním Betlémského světla o Štědrém dnu. To opět Ještěrky nabízely jak v
arciděkanském kostele v Domažlicích, tak v Klenčí pod Čerchovem.

Kromě těchto tradičních akcí proběhla také řada jednodenních i
vícedenních výprav do přírody. O Velikonocích se pak několik domažlických
roverů vydalo na puťák po Křivoklátsku. Největší „výpravou" ale byla bezesporu
účast na velkém setkání skautek a skautů z několika zemí Intercamp. Na jeho
jubilejní 50. ročník se do německého Warendorfu 2. - 6. června vypravilo 14
roverů a rangers (skautů a skautek ve věku od 15 let) se dvěma vedoucími.
Jednalo se o poměrně náročnou akci, na kterou bylo třeba se dobře připravit.
Jelo se z Domažlic vlakem do Prahy a dále pak autobusem spolu s několika
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dalšími oddíly. Cesta tam i zpět byla dlouhá ale stála za to - na místě byla
připravena celá řada aktivit a soutěží, výlet po okolí, koncert a především
mnoho příležitostí seznámit se se skauty a skautkami z Německa. Belgie,
Francie, Polska, USA a dalších zemí. Celou výpravu finančně podpořilo město
Domažlice.
Stejně jako v minulém roce proběhly i letos tři skautské tábory: tábor
Ještěrek pod Ovčím vrchem (1.-15.7. 2017), tábor Bazilišků na Bystřici (2. - 22.
7. 2017) a tábor rodinného skautingu pod Ovčím vrchem (15. - 22. 7. 2017).
Celkem na táborech účastníci strávili 1201 děťodnů.
Členové střediska Jiřinky Paroubkové se letos opět významně podíleli i
na organizaci akcí pořádaných pod hlavičkou nadřízené organizační jednotky
Junák - český skaut, okres Domažlice. Mezi takové akce patřila již tradičně
Mafie, která se konala v podvečer 4. března. Hra, při které účastníci coby
detektivové získávali důkazy k usvědčení největšího zločince Fantomase, měla u
dětí jako obvykle velký úspěch. 18. března se ve skautských klubovnách konaly
Cestovatelské přednášky, na kterých zaznělo mj. vyprávění domažlických
skautů o loňském puťáku po Bulharsku. Kromě toho povídala Míša Levá o svém
studijním pobytu v Čadu, Michal Marcel o cestování po Islandu a P. Miroslaw
Gierga o své cestě do Barmy.
21. - 23. dubna
pořádalo

středisko

Paroubkové

okresní

Jiřinky
kolo

Svojsíkova závodu, které bylo
nečekaně
sněhovou

zkomplikováno
nadílkou,

kvůli

které musela být použita
nouzová varianta s přespáním
v chatě v Caparticích místo
spaní ve stanech. I přes toto opatření bohužel řada rodičů své děti na akci
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nepustila a počet účastníků byl proto nižší. Z domažlických hlídek v dívčí
kategorii závod vyhrály skautky z družiny Bazilišci Duhoví. V chlapecké kategorii
se jako druzí umístili Bazilišci Černí. Obě hlídky tak postoupily do krajského
kola.
O víkendech 13. - 15. října a 17. - 19. listopadu proběhl v Šibanově a
Tachově okresní kurz rádců a podrádců KRAP, kterého se zúčastnilo 8 skautů a
skautek z Domažlic. Domažličtí vedoucí pak na kurzu měli na starosti řadu
vzdělávacích bloků.
Z okresních akcí pro veřejnost, bylo tento rok bezesporu nejzajímavější
promítání filmu Skauti bez lilie o skautingu v době normalizace, které se konalo
3. listopadu v kině Čakan. Bezmála stovka diváků se mohla po shlédnutí filmu
ještě zúčastnit debaty s pamětníky.
Domažličtí skauti opět spolupracovali i s dalšími organizacemi. I v roce
2017 tak pokračovala spolupráce s Klubem českých turistů, pro které Bazilišci
připravili oheň v cíli Májové vycházky rodičů s dětmi (1. května) a Toulek zlatem
podzimu (1. října). Turistům letos navíc skauti a skautky z Domažlic pomáhali i
při organizaci a zajištění zázemí pro XV. Český zimní sraz turistů, který se konal
9. - 12. února 2017. Skauti a skautky se také zúčastnili Dne bez aut, během
kterého na náměstí postavili
podsadový stan, který byl
velkou atrakcí především pro
děti

z mateřských

škol.

Samotný stan byl na náměstí
dopraven symbolicky bez auta
– na dřevěném dvoukoláku
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PIONÝR Z.S.
Pionýrská skupina Čtyřlístek Domažlice
Činnost pionýrské skupiny Čtyřlístek byla v roce 2017 řízena stále
stejným vedením.
Schůzky se konaly pravidelně po celý rok každé úterý a středu
v klubovně „Dřevák“. Kromě těchto pravidelných schůzek byly uskutečněny
některé akce pořádané i pro veřejnost. Za zmínku stojí např.: výroba
velikonočních vajíček, koupání v bazénu v pensionu Viola, pomoc při zajištění
akce „Město dětem“, mikulášská diskotéka či zdobení vánočního stromečku
spojené s vánoční besídkou. Zvlášť významné a povedené byly akce např. Den
otevřené klubovny ve „Dřeváku“ a jeho okolí, Cesta na Xapatan – Memoriál
Lucinky Mrvíkové, tradičně konaná na pionýrské základně v Újezdě. Plný
autobus děti odjel do zoologické zahrady do Plzně.
Stejně tak jako v minulých letech se pionýři zapojili do prodeje kytiček
v rámci Dne proti rakovině. V roce 2017 vybrali přes 12 000 Kč.

Vrcholem každoroční činnosti je letní pionýrský tábor, který byl
tentokrát zaměřen na příběhy Harryho Pottera. V celotáborové hře si nejlépe
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vedli Kateřina Husincová, Anežka Tauerová, Michaela Blažková, Adam Pangrác,
Tadeáš Frček a družina Nebelvír v čele s vedoucí Ilonou Krbcovou. Odměny
nejlepším

předával

poslanec

Parlamentu ČR, ing. Karel Šidlo.
V průběhu
pozornost
nových

roku

věnována
vedoucích.

i

byla
výchově

Instruktorské

zkoušky složili Anna Gerberová, Eva
Kuželková,

Andrea

Soukupová,

Tereza a Marek Veberovi.
Závěr

roku

věnován
posezení,

byl

tradičně

předsilvestrovskému
na

kterém

z rukou

předsedy Pionýra Martina Bělohlávka
převzal vedoucí PS Jan Pangrác
nejvyšší pionýrské vyznamenání „Křišťálovou vlaštovku“ (J. Pangrác viz foto).

CHODSKO ŽIJE!
spolek pro kulturu a rozvoj
založen 20. června 2014
sídlo Pelnářova 302, Domažlice
předsedkyně: Mgr. Denisa Riedel Drahonská
počet členů: 9
Předmět činnosti: Nezisková organizace působící od roku 2014 v oblasti
Chodska a okolí. Hlavním cílem je spoluvytváření občanské společnosti, která
má chuť podílet se na společenském a kulturním rozvoji Chodska, tedy
pořádání společenských akcí hudebních, divadelních, přednášek, workshopů,
které svým obsahem a cílem prokazatelně přispívají k zlepšování kvality života v
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daném místě, prezentaci, propagaci regionu, podpoře lokálních a tradičních
řemesel a budování vztahu ke kraji pod Čerchovem.
Úspěchy v roce 2017:
V rámci projektu Dudáci a vlčí hlavy:
❖ Vydání knihy "Dudáci a vlčí hlavy" autora Zdeňka Šmída v novém
provedení od mladé ilustrátorky Veroniky Holé. Humorné pojednání
o Chodsku a chodských pověstech současnou formou.
❖ Vernisáž výstavy Cesty za inspirací a Dudáci a vlčí hlavy. Zahájení v rámci
velikonoční akce Vesna zdobí proutky vrby. Výstava proběhla v galerii
„Ochoz“ v chodském hradu v Domažlicích v termínu duben – září 2017.
Prezentovala dílo Zdeňka Šmída a fotografie z jeho cest, které ho při
psaní inspirovaly. Druhou část výstavy tvořily ilustrace Veroniky Holé k
novému vydání knihy. U výstavy uspořádány výtvarné dílny, věnující se

jednotlivým projektům.
❖ Vydání knihy v nakladatelství Českého lesa
❖ Křest knihy Dudáci a vlčí hlavy, 17. května 2017 ve kdyňské knihovně za
přítomnosti rodiny a řady přátel Z. Šmída
❖ Křest knihy Dudáci a vlčí hlavy, 18. května 2017 v chodském hradu v
Domažlicích; uspořádán pořad reflektující osobnost a tvorbu Z. ŠMÍDA
❖ Koncert HOP TROP v červnu v zahradě pod chodským hradem – Z. Šmíd
část písní otextoval
❖ Pověsti vašeho kraje. Vystoupení karlovarského pouličního divadla
s inscenovanými pověstmi, které vychází z knihy Dudáci a vlčí hlavy
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❖ Dudáci a vlčí hlavy v Galerii 13 v Plzni. Komponovaný večer o Z. Šmídovi
pod taktovkou Jiřího Hlobila (hudební vystoupení, přednáška J. Nejdla,
atd.)
❖ Kozina. Scénické čtení z nerealizované divadelní hry Z. Šmída v prosinci
2017 v Muzeu Chodska a v lednu ve Kdyni
Další samostatné projekty:
❖ Vydání domalovánek "Malované Domažlice aneb putování
domažlickými staletími" - edukativní pracovní sešit pro malé i pro
dospělé s říkankami a úkoly. Rozvíjí dovednosti malých a oprašuje
vědomosti dospělých. Průvodcem je domažlický ponocný.
❖ Spolupráce s Muzeem Chodska na vzdělávací hře "Poznej Chodsko",
jejímž průvodcem je domažlický ponocný.
❖ Uspořádání prvního vzdělávacího kurzu na téma: "Bylinková lékárna"
o využití léčivých bylin v domácnosti. Navazuje na projekt Pěstebních
ploch léčivých bylin v arboretu v Domažlicích při VOŠ, OA a SZŠ.
❖ Den bez aut – vyvrcholení třetího ročníku besedou zástupců města a
veřejnosti na téma automobilové dopravy ve městě Domažlice, zejména
na náměstí Míru. Součástí akce sraz historických bicyklů a fotosoutěž.
❖ Vojenský camp v zahradě pod Chodským hradem
(3. – 6. 5. v rámci oslav osvobození)
❖ Kdyně – křest nového vydání Dudáci a vlčí hlavy (17. 5.)
Chodský hrad: představení nové knihy (18. 5.)
❖ V průběhu roku další akce spjaté se Zdeňkem Šmídem: čtení z jeho knih,
povídání o autorovi, poetický večer, koncert dudácké muziky,
workshopy s folklorní tématikou)
❖ Muzejní noc (26. 5.)
❖ Sklářské práce Jiřího Suchého (26. 5. – 31. 10. )
❖ Výtvarné práce dětí ZŠ Msgre B. Staška( 26. 5. – 31. 8.)
❖ Půjdem spolu do Betléma. Výstava betlémů (27. 11. – 10. 1.)
❖ Adventní sobota (2. 12.)
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SÍDLIŠTĚ ŠUMAVA
Od 10. 11. 2016 Sídliště Šumava z. s. (zapsaný spolek)
Předseda MUDr. Pavel Zeman
Zástupce předsedy David Holomoj
Pokladní Olga Šamberegerová
Správci hřišť Ing. Stanislav Šálený, Ivan Vrňák
Spolek podporuje a provozuje dětské a multifunkční hřiště na sídlišti
Šumava v Domažlicích, pořádá sportovní a zábavné akce pro děti a mládež.
Informace o akcích rozesílá e-mailem, vyvěšuje na nástěnce umístěné na hřišti
a pozvánkou do schránek všech obyvatel sídliště Šumava.
Pořádá
❖ V lednu táborák na sněhu - setkání občanů u táboráku, pro děti
lampiónový průvod sídlištěm,
❖ v dubnu Čarodějnice - staví malou májku na hřišti, různé úkoly
pro děti a táborák,
❖ v červnu Těšíme se na prázdniny - většinou stanoviště se
zábavnými úkoly, hry, odměny pro děti, promítání filmu na hřišti,
táborák,
❖ v září akci Rozloučení s prázdninami - opět zábavné hry pro děti,
stopovačka, táborák,
❖ 24. 12. ve 21 hod. každý rok setkání občanů u táboráku,
slavnostní pálení papírů od dárků.

MĚSTSKÁ RADA SENIORŮ DOMAŽLICE
Baldovská 583
Předseda: JUDr. Josef Fidrant
Místopředsedové: Mgr. Petr Matějka, Josef Jírovec
Tajemnice: Jaroslava Kaucká
Hospodářky: Jiřina Příbková, Lidmila Kynčlová
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V měsíci září 2017 byla organizace registrována ve spolkovém rejstříku MS
Praha pod názvem „Městská rada seniorů města Domažlice, pobočný spolek“.
Městská rada je nestranické sdružení seniorských organizací a klubů. Cílem
organizace je koncipování mezigeneračních vztahů, aktivizace starší generace
pro duchovní, sportovní, sociální, ekonomický a společenský rozvoj, včetně
celoživotního vzdělávání a volnočasových aktivit.
Městská rada sdružuje 13 seniorských organizací a klubů s celkovým
počtem 1 320 členů. Z tohoto počtu je z Domažlic 12 organizací a klubů
s celkovým počtem 914 členů. Radu tvoří předsedové jednotlivých organizací a
klubů nebo jejich zástupci.
Ve své činnosti rada organizuje a zajišťuje různé zájezdy, taneční
vystoupení, sportovní a kulturní akce. Ve spolupráci s Městskou policií
Domažlice zajišťovala vzdělávací kurzy pro seniory. V Plánu činnosti má 10
projektů, které průběžně plní.
Největší úspěch mají senioři na sportovním poli. Jejich sportovní
družstvo ve složení Jan Královec, Bedřich Řechka, Ladislav Verner, Dana
Herbriková a Anežka Karolyiová společně s vedoucím družstva JUDr. Fidrantem
a rozhodčí Jaroslavou Kauckou v měsíci květnu 2017 zvítězilo v Plzni na krajské
sportovní soutěži seniorů, čímž obhájilo vítězství z roku 2016. Na základě těchto
výsledků byli do družstva Plzeňského kraje zařazeni k 5 závodníkům z Plzně i Jan
Královec, Bedřich Rechka a Ladislav Verner, jako náhradník Dana Herbriková.
Vedoucím družstva byl jmenován JUDr. Fidrant.
Na mezinárodních sportovních hrách seniorů 11. 7. 2017 v Plzni, za
účasti 20 družstev z České republiky, Slovensky, Polska, Maďarska a Německa
toto družstvo opět zvítězilo a obhájilo vítězství z roku 2016 v Praze.
Hejtman plzeňského kraje přijal 20. 7. 2018 celé družstvo a vedení,
předal jim pamětní medaili, a poděkoval za reprezentaci kraje. Závodníci pan
Královec, Řechka a Verner byli přijati a oceněni u starosty města Domažlice.
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OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE DOMAŽLICE
(OS ČČK)
Fügnerova 647
Občanské sdružení
Ředitelka oblastního spolku: Jana Hořeňovská
Spolek má ve městě jednu místní skupinu: MS ČČK Domažlice - 22 členů,
předsedkyně paní Krčmová.
Výkonná rada a Úřad OS ČČK Domažlice v roce 2017
předsedkyně: Hana Paulová
místopředseda: Vojtěch Dvořák
ředitelka Úřadu OS ČČK: Jana Hořeňovská
členové: PhDr. Anna Kuželková
Marie Kestová
Marie Hronková
Helena Gruberová
Dozorčí rada: Mgr. Jarmila Kahlerová, Růžena Krčmová, Lidmila Kynčlová
Spolek naplňoval cíle hnutí Českého červeného kříže, aktivně pracoval
s mládeží, prováděl školení první pomoci všech věkových skupin, zdravotnické
hlídky zabezpečovaly zdravotnické dozory při kulturních a sportovních akcích.
Velice dobrých výsledků dosahoval v oblasti bezpříspěvkového dárcovství krve,
měl i hodně nových prvodárců. Díky dobré osvětě a vstřícnosti ze strany obcí,
podniků a škol prováděl spolek ve spolupráci s transfuzní stanicí Klatovy
mobilní odběry v celkem 6 mobilních odběrových místech měst a obcí
Domažlice, Bělá nad Radbuzou, Staňkov, Horšovský Týn, Klenčí pod Čerchovem
a Poběžovice.
Dne 10. 5. 2017 se spolek zúčastnil veřejné sbírky „Český den proti
rakovině 2017", při které bylo prodáno 166 kytiček a vybráno 4 912,- Kč.
Dne 17. 5. 2017 uspořádal ČČK soutěž oblastní kolo „Mladých
zdravotníků", kterého se zúčastnilo celkem 88 soutěžících (43 - 1. stupeň a 45 II. stupeň).
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O letních prázdninách proběhl jako každoročně letní tábor pro děti na
Rudolfově Pile (nedaleko obce Pec pod Čerchovem) a to: od 8. 7. 2017 do 22. 7.
2017 - rehabilitační a sportovní tábor. Tábora se zúčastnilo 68 dětí.
Dále spolek v sociální činnosti poskytoval ve svém ošacovacím středisku
slabším sociálním vrstvám bezplatný odběr obnošeného oblečení.

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB V ČR, z. s.
Poradenské centrum Domažlice, p.s.
Jindřichova 214, Domažlice
Ředitelka: Bc. Jana Šizlingová Šimáčková, DiS
Účetní: Marie Jungová
Administrativní pracovnice: Vlasta Landkammerová
Tlumočnice: Mgr. Anna Moudrá
Předmět činnosti:
Odborné sociální poradenství a tlumočnické služby zaměřené na osoby
sluchově znevýhodněné bez rozdílu věku; dále technické poradenství a prodej
příslušenství ke sluchadlům a kompenzačních pomůcek.
Poradenské centrum (PC) pořádá každoročně Den otevřených dveří v rámci
festivalu Týden komunikace osob se sluchovým postižením, dále se účastní
akce pořádané městem Domažlice Den sociálních služeb a den pro zdraví.
V případě zájmu pořádá PC semináře týkající se správného zacházení se
sluchadlem.
Nově od roku 2016 poskytuje PC službu Tlumočení do českého znakového
jazyka.

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB V ČR, z. s.
základní organizace Domažlice, Jindřichova 214
Celkový počet členů 49, z toho 14 přímo z Domažlic, ostatní z okolních obcí
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Předsedkyně: Mgr. Libuše Kubertová, jednatelka: Božena Tomanová,
hospodářka Marie Červená, ostatní členové výboru: Alois Štípek, Josef Rabušic,
náhradnice Marie Sladká
revizor účtů: Jana Šizlingová Šimáčková DiS
Základní organizace plnila stálý úkol - členům i veřejnosti poskytovat
informace o problematice sluchového postižení a jeho kompenzaci. Na
veřejných členských schůzích, které se konaly na jaře a na podzim byla
připomínána

činnost

poradenského

centra

pro

sluchově

postižené

v Domažlicích při údržbě sluchadel i seznámení s dalšími kompenzačními
pomůckami a případně slevami pro členy ZO a možnost zapůjčení pomůcek
v jeho půjčovně. Účastníci byli informováni o nové sociální službě - tlumočení
neslyšícím, tlumočnice je k dispozici také v poradenském centru. Předávány
důležité informací, které se týkají zdravotně postižených a seniorů: činnost
Městské rady seniorů, které je základní organizace členem, možnost
zúčastňovat se jejích akcí, získání Senior pasu pro slevy v obchodech aj.,
využívání slev v plaveckém bazénu a bezplatného právního poradenství
dohodnutých Centrem pro zdravotně postižené v Domažlicích, spolu s možností
využívání dalších služeb - firem -Domácí péče, Novodobá sanitka; pro zdravotně
postižené se ZT, možné bezplatné získání Euroklíče a slev u telefonních
operátorů. Vzdělávání poskytnuto ve formě zdravotnických informací při
členské schůzi, ale i informací o památných místech a významných osobnostech
při poznávacích výletech členů i nečlenů základní organizace. Na podzimní
členské schůzi byla, nejen členům organizace, zdarma provedena kontrola
sluchadla a jeho seřízení odborným pracovníkem - ředitelem ústředí Svazu
panem Paurem.
Pan Alois Štípek, nar. 9.2.1928, zakládající člen základní organizace
v Domažlicích (založena 7. 6. 1964), dlouholetý předseda této základní
organizace, zakladatel a vedoucí poradenského centra pro sluchově postižené
v Domažlicích (dříve i předseda Krajské organizace, člen Republikového výboru
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Svazu), obdržel na radnici města, u příležitosti Dne seniorů 12. 10. 2017, za
svoji dlouholetou činnost ve prospěch sluchově postižených ocenění a dárek od
starosty města Domažlic Ing. Miroslava Macha.

SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH V ČR z. s.
(zkratka: STP)
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. Snaží se o rehabilitaci postižených občanů nejen
fyzickou, ale i psychickou.
Počet členů: v okrese Domažlice pracují čtyři místní organizace STP
s celkem 574 členy, z toho 1 organizace v Domažlicích, se 186 členy.
Akce v roce 2017: seniorská odpoledne

muzikoterapie, v r. 2017 4x

ročně, s průměrnou účastí 100 klientů, zúčastňují se nejen členové STP, ale i
občané Domažlic. - 2 rekondiční – rehabilitační pobyty: Zdíkov, Piešťany,
zúčastnilo se celkem 86 členů z okresu Domažlice.

ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU
Komenského 68
Dobrovolné, nepolitické občanské sdružení.
Předseda JUDr. Josef Fidrant
místopředseda Květoslav Kardinál
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tajemník Josef Výchart
hospodářka Anežka Karolyiová
členové výboru: Jindřich Kitzberger, Jaroslav Gláser a Marie Plzenská
předseda kontrolní komise: Josef Podestát
členové kontrolní komise: Jarmila Kalíšková, Marie Mauleová
Základní organizace měla v loňském roce 100 členů, z tohoto počtu je 50 %
členů starších 70 let.
22. 1. 2017 oslavila organizace 60. výročí založení. U příležitosti tohoto
jubilea byli oceněni někteří Členové za celoživotní aktivní práci v organizaci
zahrádkářů.
Čestné členství bylo uděleno přátelům Věře Johánkové, Vlastimile
Kardinálové, Marii Prachové, Boženě Procházkové, Marii Levé, Marii Votrubové
a Karlovi Voráčkovi. Republiková rada CZS Praha udělila zápis do Knihy cti
Václavu Krocovi, stříbrnou medaili pak Jindřichu Kitzbergerovi. Uzemní rada CZS
Domažlice udělila Čestná uznání Anežce Karolyiové, Josefu Podestátovi a Karlu
Voráčkovi. Základní organizace pak ocenila Čestným uznáním 19 svých členů.
V roce 2017 pořádali zahrádkáři dvě výstavy, v srpnu prostorách ZO ČZS
společně s MRS za účasti kolem 70 návštěvníků. 20 - 22. 10 2017 společně
s Uzemním sdružením za finanční podpory Města Domažlice pořádali v MKS
Okresní výstavu s mezinárodní účastí. Své ruční práce se zahrádkářskou
tématikou zde měly i děti z mateřských škol v Domažlicích. Výstava měla na
veřejnosti kladnou odezvu.
Organizace společně s Uzemním sdružením vystavovala na Mezinárodní
výstavě ve Světcích u Tachova ve dnech 22.-2. 9. 2017.
V důsledku špatné úrody ovoce zahrádkáři v roce 2017 zpracovali pouze
1 392 kg ovoce, což je desetina toho, co bylo zpracováno v roce 2016.
Každoročně se pečou perníčky pro MěU Domažlice k vánočnímu
stromku. Zajišťují se přednášky a besedy pro členy základní organizace a prodej
přebytků v prodejně.
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TANEČNÍ SPOLEK BESEDA
Taneční Spolek Beseda je zájmová organizace, která zahájila svoji
činnost 5. ledna 2012 v jídelně Penzionu v ulici Baldovská 638, Domažlice.
Podnětem k zahájení činnosti byly bohaté trenérské zkušenosti ze ZRTV a
nácviky tanců beseda z mládí její zakladatelky a vedoucí paní Zdenky
Bohmannové. Prvních tanečnic bylo osm, v případě nepřítomnosti některé z
nich poté vypomáhaly některé obyvatelky penzionu.
Během pětiletí činnosti tanečního spolku přizvala vedoucí Spolku
Beseda Z. Bohmannová ke spolupráci paní Vlastu Bejstovou, která se
spolupodílí na stavbě choreografií jednotlivých tanců.
V současné době se členská základna skládá z 23 členek:
vedoucí: Zdenka Bohmannová
choreografie: Vlasta Bejstová
domažlické tanečnice: Alena Vojtová, Barbora Veselá, Miluška Pěchotová,
Marie Radějová, Františka Křepelová, Věra Šimková, Hana Kubátová, Marie
Kalčíková, Anna Taušová, Helena Johánkova, Zdeňka Janoušková, Hana
Kupilíková, Jindra Rubášová, Alena Šobrová. Dalších 7 členek není místních.

Předmětem činnosti Spolku Beseda je pohyb za zvuků hudby.
Tanec napomáhá tělu, aby bylo zdravé a pružné, mozku, aby cvičil paměť a
srdci, aby pravidelně pracovalo. Navíc taneční choreografie za zvuků hudby
udržují inteligenci, zlepšují mentální výsledky a zvyšují sebedůvěru a schopnost
zapojovat se do společnosti.
Členky tanečního Spolku Beseda jsou ve věkovém horizontu 60-80 let,
tancují v kroužcích po 8 osobách, nácviky jsou každý čtvrtek od 8,30 do 10,00
hodin v jídelně penzionu, taneční oděv je sjednocený s lidovými prvky.
Na žádost pořadatelů spolek vystupuje po dohodě s vedoucí na různých
akcích / bály, členské schůze, výročí/, a to bez nároku na honorář. Odměnou je
však dělat radost jiným i sobě.
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Spolek Beseda může vystupovat veřejně i díky finanční dotaci z grantu
od Města Domažlice, které přispělo na taneční stejnokroj i na taneční
soustředění v Úborsku. Za tuto finanční pomoci patří městu velké poděkování.
Veřejná vystoupení za rok 2017
28. 2. 20. výročí otevření Domu penzionu, byty s pečovatelskou službou
6. 3. MKS, výroční schůze, Hanácká beseda
29. 3. MKS, výroční schůze, Slezská beseda
17. 5. Měšťanská beseda Plzeň- senioři baví seniory, Hanácká beseda
15. 6. MKS, Svaz invalidů, Česká beseda
20. 6. Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb-setkání seniorů ČR a
SRN 13.-14. 9. taneční soustředění v Úborsku
10. 10. Kulturní dům Holýšov, Staročeský bál, Slezská beseda
9.11. Městské centrum, seniorské odpoledne, country, Slezská beseda
24. 11. MKS, výroční schůze invalidů, Česká beseda

WOLFS DOMAŽLICE z. s.
Bezděkovské předměstí 633
Předseda klubu: Petr Skala
Tajemník: Ondřej Novák
Členové výkonného výboru: Ing. Milena Vlčková, Josef Schneider, Ing. Pavel
Zelenka
Klub měl v roce 2017 84 členů.
Muži baseballistů Wolfs Domažlice hrají i v tomto roce druhou nejvyšší
soutěž. Po základní části skončili na pátém místě. Děti hrají ve čtyřech
kategoriích (U7 - U15) oblastní soutěže a kategorie U10 se opět probojovala na
jeden z největších turnajů v Evropě, Zlatý Superpohár do Prahy.
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Smíšené družstvo slowpitche se v rámci České slowpitchové ligy
podívalo na jeden turnaj do Německa a v celkovém hodnocení ligy skončilo na
čtvrtém místě.
Klub se pravidelně účastní společenských a sportovních akcí ve městě,
prezentoval se například na doprovodném programu při příležitosti Mistrovství
Evropy žen U17, pravidelně se účastní Dětského dne s Městem Domažlice,
pořádá každý rok turnaj školek v baseballe.

Atletic Club Domažlice o. s.
spolek, zabývající se atletickou činností
Předseda klubu: Ing. Zdeněk Forster
Jednatel: Petr Konop
Klub má 280 členů
Předmětem činnosti je organizace a provozování atletiky dětí, mládeže a
dospělých.

LTC DOMAŽLICE, z. s.
Výkonný výbor:
Luděk Hlavatý - předseda
Pavel Faschingbauer - místopředseda
Hynek Šindelář-člen
Michal Havlovic-člen
Aleš Hikl – člen
Tenisový klub LTC Domažlice, z. s., se stal nástupnickou organizací
bývalého oddílu Jiskra poté, co domažličtí tenisté vystoupili z Tělovýchovné
jednoty Jiskra Domažlice a založili vlastní spolek. Od sezony 2015 tedy všichni
domažličtí hráči i hráčky hrají pod hlavičkou LTC Domažlice. Celkem 6
tenisových kurtů se nachází v pěkném a před několika lety zrekonstruovaném
městském sportovním areálu Na střelnici.
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V současné době má domažlický klub přibližně 170 aktivních členů,
z nichž je asi 60 registrovaných hráčů a hráček. V oficiálních soutěžích řízených
Českým tenisovým svazem hraje celkem 8 závodních družstev všech věkových
kategorií - dospělí, dorost, starší žactvo, mladší žactvo, baby-tenis a mini-tenis.
Družstvo „A" dospělých je tradičním účastníkem divizní soutěže a v letech 1996,
1997 a 2015 působilo dokonce ve 2. lize. LTC Domažlice je jediným tenisovým
klubem na Domažlicku, který se věnuje kromě rekreačního sportu také
závodnímu či výkonnostnímu hraní a je aktivní i v pořádání soutěží jednotlivců.
Každoročně se zde koná celá řada akcí, přičemž největší tradici má Přebor
Chodska mužů, který se v roce 2017 konal již po 59., což jej řadí mezi vůbec
nejstarší turnaje v republice. Mezi další dlouhodobě úspěšné a populární
turnaje patří dále i „Memoriál R. Schafera" starších žáků a dorostenecký turnaj
„O chodský čakan". Domažlický klub myslí i na ty nejmenší, a proto každoročně
pořádá i soutěže pro kategorie mladší žactvo, baby- a mini-tenis.

PLAVECKÝ KLUB REJNOCI DOMAŽLICE, z. s.
Luženičky 61
Předseda klubu: Roman Kučera
Vedení klubu: předseda Roman Kučera a spoluzakladatelky Plaveckého klubu
Rejnoci Domažlice, z. s. Alexandra Trhlíkova, Mgr. Jindřiška Jahnová.
Plavecký klub Rejnoci Domažlice, z. s. vznikl 31. 10. 2017 a dnem 18. 12.
2017 je zapsaný Krajským soudem v Plzni.
Předmětem činnosti klubu je příprava členů při trénincích v bazénu i
suchou přípravou na celostátní soutěže v plaveckých sportech. Klub má též
v rozpracovanosti přípravku malých dětí.
V současné době má klub 14 úspěšných členů, kteří do něj přestoupili
z klatovského a domažlického plaveckého oddílu. Klub má tři kvalifikované
trenéry, kterými jsou Alexandra Trhlíková (Pokšteflová), bývalá úspěšná
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plavkyně, MUDr. Michal Fait a Mgr. Jindřiška Jahnová. Klub vznikl pro to, aby
naši plavci mohli trénovat podle nových a fungujících metod, které jim přináší
úspěchy v soutěžích. To se již ukázalo na Malé ceně Chodska, kdy jeho 5
mladších svěřenců získalo v různých disciplínách 17 medailí. Martin Fait je
navržen na sportovce roku Domažlická. Přímých členů s bydlištěm v
Domažlicích je zatím sedm.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ (KČT), ODBOR DOMAŽLICE
Předseda Mgr. Petr Matějka
Domažlický odbor Klubu českých turistů měl k 31. prosinci 140 členů.
V průběhu roku vystoupilo pro nemoc nebo vysoký věk 10 členů. Dva členové
zemřeli.
Nejčastější aktivitou domažlických turistů jsou turistické vycházky. Letos
jich uspořádali celkem 25 a zúčastnilo se jich 272 členů. Během roku uskutečnili
turisté 4 autobusové zájezdy – do VVP Boletice, na Lnářsko, do SRN v okolí
Chebu a okolo hranic – západ. Od 5. do 8. července se s KČ Kdyně zúčastnili
zájezdu do Krkonoš. V zimním období připravili čtyři turistické besedy a dva
zájezdy do plzeňského divadla. Turisté z Domažlic se účastní i řady akcí,
pořádaných jinými odbory KČT. Během roku nezapomínají ani na seniory –
jubilanty, kterým posílají blahopřání k narozeninám.
Na Čerchově proběhla loni již 17. sezóna. Za rok 2017 navštívilo
rozhlednu 9.695 osob. Dosažení 10.000 návštěvníků zabránilo deštivé počasí
o víkendech v září a v říjnu. Celkem se od roku 2000 z Kurzovy věže rozhlédlo
151.339 evidovaných platících turistů.
I v roce 2017 pokračovali turisté v opravách i v celkové údržbě věže,
chaty i pronajaté garáže. Celkem stály opravy a úpravy v roce 2017 129 575 Kč.
Od roku 1999, kdy opravy začaly, to jsou už 4 801 421 Kč.
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Za rok 2017 věnovali na opravy věže různí dárci 33.974 Kč, celkově od
roku 2000 to byly 2 035 054 korun.
Do turistické činnosti patří i činnost značkařská. Okrsek Domažlice a
Kdyně má 18 značkařů, z toho je 16 aktivních. Pečují o 619 km turistických tras
pro pěší a o 545 km cyklotras. Za rok 2017 obnovili 228,7 km tras a nově
vyznačili 13,5 km (Zelenov a Zlatá stezka u Spáňova). Práce na značení,
instalace směrovek a tabulek, údržba, materiál a průzkum tras stála 20.050 Kč.
Průměr na 1 značkaře činí 13.4 km a 31 hod. práce.
(Větší akce turistů viz Kalendárium)
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Kalendárium
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LEDEN
NOVÝ ROK
domažlických turistů

Novoroční výstup na Čerchov

Čerchov 1. ledna 2017
Na vrcholu nejvyšší hory Českého lesa se sešlo na 400 osob. Zúčastnila se
i řada politiků z české i bavorské strany. Již tradičně přišel i waldmünchenský
ponocný ve starodávném kroji, který ve verších popřál turistům i Čerchovu
v nastávajícím roce vše nejlepší. Každoroční sbírka KČT Novoroční čtyřlístek
vynesla 6 098 korun, určených na stavbu trasy pro vozíčkáře.

Novoroční vycházka na Díly
Rovněž už tradiční novoroční odpolední vycházky na Díly se letos
účastnilo 12 turistů.
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Novoroční ohňostroj
Stovky lidí se 1. ledna v podvečer shromáždily na domažlickém náměstí a
v přilehlých ulicích, aby shlédly oblíbený novoroční ohňostroj. Město za něj
zaplatilo 35 tisíc korun. Žel, efektní světelnou podívanou s hudbou, která měla
letos trvat 5 minut a 35 vteřin, pokazila porucha odpalovacího bezdrátového
systému, která zavinila dlouhé prodlevy mezi jednotlivými odpaly a zcela zničila
synchronizaci s hudbou, takže nakonec poslední část ohňostroje musela být
odpálena už bez hudby. Společnost Minergis, která ohňostroj připravovala, se
všem divákům i celému městu omluvila a slíbila kompenzaci v příštím roce, pro
který připraví zvětšený ohňostroj jako bonus za letošní pokažený. Pro příští léta
radnice uvažuje, že by na ohňostroj mohli přispět i sami občané. Město by
uvolnilo stejné finanční prostředky jako každoročně a občané by svými dary
mohli pomoci k tomu, aby ohňostroj byl delší nebo bohatší. Peníze by mohli
věnovat třeba místo kupování a odpalování „rachejtlí“ na sídlištích, kde s nimi
děsí malé děti i domácí zvířata a leckdy ohrožují zdraví kolemjdoucích.
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Foto Domažlický deník, Stanislav Šebek
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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané, milí čtenáři Domažlického zpravodaje,
doufám, že jste vánoční svátky a oslavu Nového roku zvládli
v klidu a pohodě. Starý rok skončil a my už vítáme další
s letopočtem 2017. Přeji Vám touto cestou hodně zdraví,
spokojenosti v osobním životě i úspěchy v životě pracovním. Nás na radnici čeká
opět rok velmi náročný. Připravena je celá řada investičních akcí; práce
probíhají na plaveckém bazénu, chystá se první etapa rekonstrukce školní
jídelny ZS Komenského 17, zahájíme další etapu přestavby pivovaru a pracuje se
také na přestavbě jeslí na Domov se zvláštním režimem. Je toho samozřejmě
mnohem víc a v plánu je také řada významných kulturních akcí. Věřím, že se na
nich během roku společně potkáme, a budu také rád, když zavítáte na jednání
zastupitelstva města.
Ing. Miroslav Mach, starosta města

Unikátní betlém
V prosinci a v lednu mohli Domažličané vidět skleněný betlém sklářského
mistra Zdeňka Kurce, který vytvořil během sklářského symposia TUSTA VITREA
v roce 2014. Betlém byl vystaven v podloubí v jedné z výloh obchodu Centrum
móda (Město 130).

Odchyt zatoulaných psů
Domažličtí strážníci měli na Nový rok „mimořádný úkol“. Celý den chytali
zaběhnuté psy, které bouřlivé oslavy příchodu nového roku vyděsily natolik, že
svým majitelům utekli. Ty, kteří pobíhali po městě, strážníci většinou chytili a
odvezli je na Valchu do Záchytné stanice psů, odkud si je majitelé mohli odvést
domů. Někteří tam ale své čtyřnožce nenašli, utekli jim patrně někam za město,
a tak páníčci museli doufat, že se buď sami vrátí, nebo je někdo najde.

98

Ptačí chřipka
Majitelé výstavních opeřenců, ať těch domácích nebo exotických, se
zatím se svými ptáky na výstavách pochlubit nemohou. V republice přibývá míst
výskytu ptačí chřipky a i když Domažlicku se tento postrach chovatelů zatím
vyhýbá, zákaz chovatelských trhů a výstav platí i pro nás.

Levnější vytápění
Město Domažlice vysoutěžilo na burze ceny plynu na tři roky dopředu za
výhodnou cenu. Díky tomu by letos mohlo, podle místostarosty JUDr. Nováka,
zlevnit vytápění bytů z centrální městské kotelny až o 20%.

Stále ti šmejdi
Co už se o tom napsalo, namluvilo a konce tomu zatím není. Šmejdi si
vymýšlejí stále nové a nové fígle. Podomní obchodníci lákají překvapené
obyvatele přímo u dveří jejich bytů a různými triky a polopravdami mnohé zlomí
k podpisu často nevýhodné smlouvy tu na levnější dodávky elektřiny, tu na lepší
tarif pro mobilní telefon a podobně. Na Kavkaze se před Vánoci chovali dva
mladí pánové zcela suverénně až arogantně. Nic nevysvětlovali, chtěli hned
fakturu za odběr elektřiny, že ji jdou překontrolovat. A mnozí občané jim
opravdu naletěli. Při tom působení takových obchodníků zakazuje městský
Tržní řád. Porušování Tržního řádu města Domažlice je zákonem kvalifikováno
jako přestupek, za který může městská policie přestupci udělit blokovou pokutu
až do výše 5 000 Kč. V případě správního řízení jsou sankce ještě znatelně vyšší a
jejich horní hranice je zákonem stanovena až do výše 30 tisíc Kč. Jak se ale zdá,
ani sankce v boji proti nepoctivcům příliš nepomáhají.
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Vernisáž v pobočce ČSOB
Československá obchodní banka nově zrekonstruovala ve své pobočce
na náměstí vedle radnice prostory pro veřejnost. Jejich slavnostní otevření
spojila s vernisáží obrazů vedoucího Galerie bratří Špillarů Václava Siky.
Vernisáž výstavy nazvané Ze života lidí se uskutečnila v pátek, 6. ledna od 16
hodin.

Výstava v Galerii bratří Špillarů

Návštěva prezidenta republiky
V rámci návštěvy Plzeňského kraje navštívil prezident republiky Miloš
Zeman Střední odborné učiliště v Domažlicích. Prezidentská kolona přijela před
budovu učiliště dopoledne před jedenáctou hodinou. Vzácnou návštěvu přivítaly
ředitelka školy Zdeňka Buršíková a žákyně gastronomických oborů v chodském
kroji s vlastnoručně upečeným chodským koláčem. Prezident si k návštěvě
vybral učiliště záměrně, aby podpořil technické vzdělávání. Podporu technickým
a dalším učňovským oborům zdůraznil i na uzavřeném jednání s řediteli
středních škol z celého Plzeňského kraje, které začalo ihned po jeho příjezdu do
učiliště. Po půlhodině se pak prezident přesunul na besedu se studenty
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domažlických středních škol. Ta ke konala v bývalém krytu civilní obrany
v suterénu školy. Do poměrně malého prostoru se směstnalo více než pět set
studentů, pedagogů a novinářů. Padaly různé otázky, podle ohlasů
v regionálním tisku byli studenti s besedou vesměs spokojeni. Po ukončení
besedy prezidentská kolona odjela.

Uvítání pana prezidenta

Foto Domažlický deník Stanislav Šebek

Prezident Zeman si odvážel i několik dárků, které pro něj žáci učiliště
vlastnoručně vyrobili: popelník, šachovnici s figurkami, kadeřnický poukaz a
chodský koláč.

Slavností oběd pro prvňáčky
Už 14 let trvá na domažlických školách tradice slavnostních lednových
obědů pro prvňáčky. I letos zasedly děti k slavnostnímu obědu, který jim
servírovali žáci gastronomických oborů domažlického učiliště. Sváteční menu se
skládalo z brokolicové polévky, kuřecího řízku s bramborem a zákusku,
domácího perníku.
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Čipování psů
Na svém lednovém zasedání vydalo zastupitelstvo města obecně
závaznou vyhlášku 2/2017 o trvalém označování psů. Jedná se o čipování, které
bude povinné pro každého psa městského majitele, s výjimkou psů starých a
nemocných. Majitelům město přispěje částkou 600 Kč na psa, což prakticky
náklady na čipování pokryje buď z větší části nebo zcela. Majitelé jsou povinni
nechat psy očipovat do konce srpna a doklad od veterináře předložit
městskému úřadu. Přestože čipování je v zájmu každého majitele psa (čip je
zanesen do národního registru a v případě, že se pes ztratí, usnadňuje pátrání
po ztraceném zvířeti nebo po majiteli psa), hodně občanů přijalo vyhlášku
s nevolí, jako zbytečné sekýrování lidí. Protože většinu nákladů jim město uhradí
je otázkou, co je tak zlobí. Jestli fakt, že budou muset se psem zajít k veterináři,
pak by snad raději žádného psa neměli mít. Mění se i poplatky za držení psa.
Nová základní sazba je 900 korun za prvního psa a 1350 korun za dalšího a
každého dalšího psa téhož držitele. Poplatek 200 korun pro důchodce za psa se
nemění.
Ve městě je evidováno kolem 900 psů, ve skutečnosti jich ovšem může
být i více, protože ne každý majitel svého psa přihlásí. Psů přibývá zejména na
sídlištích. Mít psa je in, pokud možno co největšího, a ještě bojového plemene.
Jak se ovšem o psy majitelé starají, to už je jiná věc. V loňském roce odchytila
městská policie 90 psů, z toho 70 jich nemělo žádný identifikační znak.

Přednáška Křesťanské akademie
Česká křesťanská akademie a Městská knihovna B. Němcové pořádaly
30. ledna v 18 hodin v refektáři augustiniánského kláštera přednášku Nová
náboženská hnutí a násilí. Přednášel doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Th.D.
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Nová útulna
Městské lesy Domažlice zrekonstruovaly na Malinové hoře (vedle
Čerchova) v areálu bývalých kasáren Pohraniční stráže jeden z tamních objektů
a přeměnily jej na útulnu pro lyžaře a turisty. Útulna má k dispozici sedm lůžek,
takže v ní bude možné i přespat.

Hlasování zastupitelstva
Po instalaci nového hlasovacího systému, který město koupilo v loňském
roce, mají občané možnost sledovat hlasování zastupitelů k jednotlivým bodům
jednání na městských webových stránkách.

Černá skládka na Baldově

Lidská bezohlednost opravdu nezná hranic. 23. ledna objevila městská
policie na Baldově, necelých 200 m od husitského památníku, černou skládku
Pachatel tam zanechal záchodové mísy, pneumatiky, umyvadla a další věci.
Následným šetřením policie zjistila, že černou skládku založili tři lidé, které si na
odvoz odpadu najala domažlická firma zabývající se prodejem autodílů. Viníci,
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odhalení i díky kamerám, dostali opravdu vysoké pokuty, a navíc museli
městským technickým službám uhradit náklady, spojené s likvidací skládky.

(foto městská policie)

Z bobra nutrie
V pondělí 31. ledna hlásil na městskou policii majitel domu z Rohovy
ulice, že mu po zahradě pobíhá bobr. Strážníci se tedy vydali zvíře odchytit.
Z bobra se nakonec vyklubala nutrie, kterou patrně srazilo auto. Městští
strážníci vyděšené zvíře skutečně chytili a odvezli.
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ÚNOR

Výstava v Chodském hradě
Ve čtvrtek 2. února 2017 se v Chodském hradě uskutečnila vernisáž
výstavy „Historie motorismu na Domažlicku“, která vznikla ve spolupráci
s AMK-VCC Domažlice a AMK Kdyně. Výstava zaznamenala značný zájem
hlavně mezi motoristickou veřejností

Přejezd Capartice - Gibacht
Tradiční lyžařský turistický přejezd z Gibachtu do Capartic, tentokrát již
šestnáctý ročník, se konal o uplynulé neděli 12. února za ideálních sněhových
podmínek. Akci pořádaly Město Domažlice a Sportovní klub Sněhaři Domažlice
ve spolupráci s městem Furth im Wald a tamním sportovním klubem. Hlavním
cílem přejezdu z Gibachtu do Capartic, který se poprvé uskutečnil v roce 1997, je
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především upevnění přátelských vztahů mezi lidmi žijícími při společné hranici a
pěstujícími lyžařskou turistiku. Lyžařský přejezd si v letošním roce nenechal ujít
ani starosta Domažlic Miroslav Mach.

XV. Český zimní sraz turistů v Domažlicích
Pořadatel: Klub českých turistů (KČT) – odbor Domažlice
Tuto, pro domažlické turisty významnou akci, připravovali turisté téměř
dva

roky.

Spolupracovali

při

tom s Městem

Domažlice, které

bylo

spolupořadatelem srazu. O vlastní zajištění akce se staralo 72 dobrovolníků.
Srazu se celkem zúčastnilo 525 turistů, z toho 49 ze Slovenska a 2 z
Polska. Prostory pro prezentaci a zimní táboření poskytl Sokol Domažlice. Dřevo
pro zimní táborníky darovaly Městské lesy Domažlice.
Slavnostní zahájení proběhlo ve čtvrtek 9. února v 19 hod. na náměstí
před radnicí za účasti asi 300 turistů.

Slavnostní zahájení na náměstí – starosta Miroslav Mach

foto městský web,

fotogalerie

Účastníci byli ubytováni v Domově mládeže Obchodní akademie,
v penzionech a hotelích a v ZŠ Komenského 17. Polopenzi měli zajištěnu v
jídelně ZŠ Komenského 17. Při stravování organizátorů vyšla turistům vstříc
restaurace Viola.
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Pro lyžaře byly připraveny lyžařské trasy v Caparticích, Čerchovský okruh
a trasa z bavorského Gibachtu. Ve vyznačení a protažení tras pomáhali členové
Sportovního klubu Sněhaři Domažlice, Městské lesy Domažlice a p. Reitmeier
s místním bavorským lyžařským spolkem. Sněhaři zajistili otevření Šebkovny
v Caparticích a Městské lesy otevřely útulnu na Malinové hoře. S každou
skupinou lyžařů šli dva členové KČT Domažlice jako doprovod. Pěší turisté si
mohli vybrat z devíti tras v okolí Domažlic, které připravili členové výboru KČT
Domažlice. Mapy tras s popisem financovalo Město Domažlice. Doprovodným
programem byly denně hojně navštívené komentované vycházky po městě
s průvodcem, mše v kostele, koncert Čerchovanu v kostele a turistický bál
v MKS. Otevřené byly Muzeum Chodska, Muzeum J. Jindřicha, věž na náměstí,

Koncert Čerchovanu v arciděkanském chrámu – foto web farnosti ŘK církve Domažlice

kostel sv. Vavřince na Veselé hoře, kostelík sv. Františka z Assisi v Pasečnici,
Pamětní síň Jana Sladkého Koziny v Újezdě a nová expozice Kulturní centrum
domažlického pivovaru.
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Turistům velmi pomohli MKS, domažličtí skauti, turisté ze Kdyně, Klatov
a Plzně a další ochotní lidé. K snadné orientaci návštěvníků nechalo Město
Domažlice vytisknout krásnou velkou celobarevnou mapu Domažlic (viz příloha).
Informace turistům dávali i samotní obyvatelé Domažlic, v nichž se projevil
zdravý lokální patriotismus. Všem patří velký dík.
Ukončení srazu a předání srazové štafety dalším organizátorům
proběhlo na turistickém bále v sobotu 11. února, na kterém vystoupili
Domažlická dudácká muzika, trubači Okresního mysliveckého svazu a nechyběl
ani ponocný Roman Holub.
Další zimní sraz se uskuteční v Polici nad Metují v únoru roku 2019.
Na nákladech akce se s KČT Domažlice podílely též Město Domažlice,
ústředí KČT Praha a KČT Oblast Plzeňského kraje. Finance turisté čerpali i z
grantu Dispozičního fondu Regionální rozvojové agentury Šumava.
Akce se vydařila a byla i dobrou vizitkou Domažlic. Film, který o srazu
natočil pan Novák, putoval na ústředí KČT do Prahy, do Muzea turistiky v
Bechyni, na ústředí Klubu slovenských turistov do Bratislavy a na ústředí
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego do Varšavy. Za všechny lze
citovat e-mail z Bratislavy od Dušana Valúcha, generálního sekretáře KST:
„Organizátoři odviedli vel'mi dobru prácu, klobúk dolů. Slovenskí účastníci sa u
Vás cítili veími dobré. Do dalších rokov Vám želáme dobré zdravie, pevný
turistický krok a mnoho úspechov při popularizácii turistiky“.
Domažličtí turisté tak dokázali, že jsou schopni uspořádat i velkou
turistickou akci.
(Převzato z výroční zprávy KČT, upraveno)

Služba pro neslyšící
Všem neslyšícím z Domažlic a okolí, kteří komunikují českým
znakovým jazykem, je ve městě zdarma k dispozici nová pomoc –
ambulantní tlumočnická služba. Sociální službu zpřístupnilo Poradenské
centrum Domažlice, p. s., které sídlí v Jindřichově ulici 214 (u školky).
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Sídlo centra

foto Domažlický deník

Poetické divadlo v muzeu

Vzpomínání na dvacetiletí penzionu
28. února 1997 proběhla v Domažlicích malá slavnost – otevření nového
domova pro seniory. Stavbu Domu penzionu – bytů s pečovatelskou službou
začala v Baldovské ulici v roce 1994 plzeňská firma MP UNI. Projekt však
původně nezohlednil skutečnost, že komplex má stát ve svahu, a tak celá stavba
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začala po dosažení určité výšky „ujíždět“. Plzeňská firma proto ze stavby odešla,
nahradily ji zkušenější Pozemní stavby Klatovy, které v roce 1996 výstavbu
penzionu už bez problémů dokončily. Náklady činily 39,5 milionu korun. Penzion
má 37 bytů, v průběhu jeho existence v něm bydlelo 99 osob. Vedoucí penzionu
je po celých dvacet let jeho trvání Mgr. Venuše Klimentová. Ta také zahájila
vzpomínkovou slavnost, konanou v penzionu přesně po dvaceti létech, v úterý
28. února 2017 odpoledne. Jistě bylo nač vzpomínat. Vzpomínky doplnil kulturní
program, ve kterém vystoupili mladí dudáci ze Základní umělecké školy
Jindřicha Jindřicha Domažlice, tanečnice ze seniorských spolků Dobřanské
bábinky, Taneční skupina Hanka, Beseda a Seniorský taneční klub.

Výstava obrazů
Domažlická

malířka

Jana

Hrušková vystavovala v CAFFÉ ENZZO
na náměstí Míru čp. 31 svoje barevné
meditace.

Výstava,

nazvaná

„BAREVNÉ MEDITACE NAD MIZEJÍCÍM
ČASEM“ měla vernisáž 1. února v 17
hodin a trvala do 30. dubna.

Co s nevyužitými pozemky
Na únorovém zasedání městského zastupitelstva padla v bodě různé
otázka, zda město jedná s majiteli nevyužitých budov a pozemků, kterých je ve
městě hned několik – areál bývalé Hubrovny, plocha po zbořené nemocnici ve
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vlastnictví LIDLu, budova a pozemek bývalého Meinla ve středu města,
chátrající objekt na Vavřinečku, který město před léty postavilo a který byl až do
roku 1991 oblíbeným rekreačním zařízením odborů. Starosta města podal
vysvětlení ke každému jmenovanému objektu. Se všemi vlastníky město jedná,
s výjimkou majitele objektu na Vavřinečku, kterým je cizinec (Holanďan) a ten
s městem nekomunikuje.

Masopustní průvod
V úterý 28. února odpoledne prošel domažlickým náměstím masopustní
průvod žáků školních družin. Maskám do kroku hráli žáci Základní umělecké
školy J. Jindřicha Domažlice.

Přednáška Křesťanské akademie a městské knihovny
O násilí a terorismu přednášel v pondělí 27. února v 17 hodin v refektáři
kláštera augustiniánů Mons. ThLic. Tomáš Holub, Th. D. Dnešní plzeňský biskup
sám býval vojenským kaplanem, účastnil se několika zahraničních misí a má
tedy z oblastí válečných konfliktů osobní zkušenost.
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BŘEZEN
Ocenění starostům Jaroslavě Wollerove a Reiholdu Machovi
Ve čtvrtek 29. března se ve Furthu konala výroční schůze Kruhu přátel
Furth im Wald – Domažlice. Jeho členové na ní mimo jiné ocenili přínos
Jaroslavy Wollerové a in memoriam Reinholda Macho k rozvoji dobrých
sousedských a partnerských vztahů mezi Domažlicemi a Furthem. Oba ocenění
byli v devadesátých létech starosty měst Domažlice a Furth im Wald.

Výstava v Galerii bratří Špillarů

Setkání s domažlickými výtvarnicemi
V pravidelném setkávání se západočeskými výtvarníky, které organizuje
Západočeská galerie v Plzni, byly 14. března hosty Jiřího Hlobila a Jiřího Šantory
domažlické výtvarnice, matka s dcerou, paní Anna Krocová a MgA. Slávka
Štrbová. Setkání se konalo v přednáškovém sále „Pražská 13“ od 17 hodin.
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V hudebním programu vystoupili Natálie Šmausová – zpěv a Štěpán Slavík –
klavír.

Čarokrámek pod branou končí
Čarokrámek na rozcestí, první svého druhu v našem městě, slavnostně
otevřený 30. dubna 2015, končí k letošnímu 1. březnu svoji činnost. Podle jeho
majitelky, která si dala kouzelnické jméno Hellen Fohat, je důvodem velký
nárůst klientely a pořádaných seminářů. Paní čarodějka prý bude nadále klienty
přijímat doma. Nabízí výklad karet, práci s kyvadlem, poradenství a diagnostiku
karmy, míchání léčivých čajů a Bachových květinových esencí.

Hádka se špatným koncem
Ubytovna cizinců v Havlíčkově ulici je stálým zdrojem stížností občanů na
rámus, špínu, obtěžování kolemjdoucích. V sobotu 18. března kolem druhé
hodiny v noci se v ní odehrálo dokonce menší drama. Spor dvou cizinců skončil
rvačkou, při které jeden ze soupeřů druhého několikrát bodl. Vzruch v ubytovně
zklidnili až přivolaní policisté.

Změny v organizaci mateřských škol
Zastupitelstvo města na své březnové schůzi schválilo organizační změny
v síti mateřských škol ve městě. V současné době je v Domažlicích šest
mateřských škol. Pět z nich spravuje Mateřská škola Domažlice, příspěvková
organizace, (celkem 373 dětí). Další mateřská škola spadá pod Základní školu
Msgre B. Staška v Domažlicích (kapacita 95 dětí). Podle usnesení zastupitelstva
budou od 1. 1. 2018 příspěvkovou organizaci Mateřská škola Domažlice tvořit
tři školy (MŠ Michlova, Poděbradova a Zahradní). Zbývající MŠ v Benešově ulici
a MŠ Palackého budou nově spadat pod ZŠ a MŠ Msgre B. Staška v Domažlicích.
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Chodský bál

Foto Domažlický deník

Nejpopulárnější domažlický bál, už 19. Chodský bál se letos konal
v sobotu 25. března. Bálem přítomné provázel Petr Buršík, hrála dechová hudba
Hájenka Miroslava Palečka. Zúčastnily se jej všechny chodské národopisné
soubory, Domažlická dudácká muzika, domažlický ženský pěvecký sbor
Canzonetta a samozřejmě nesměl chybět ani domažlický ponocný Roman
Holub.

Záhady v Domažlicích
Ústředním tématem březnového čísla měsíčníku Záhady života, časopisu
o mystériích, zdraví a duši se staly Domažlice. Už obálka časopisu láká výrazným
titulkem „Seance, která se zvrtla. Domažlická záhada: Když v baru straší“.
Stránky 24 až 29 jsou pak věnovány obsáhlému popisu případu, včetně bohaté
fotodokumentace. Celý příběh prý začal tím, že v „mafiánském baru“ na
náměstí v čp. 124 začalo strašit. Zjevovaly se zvláštní postavy, podivná tmavá
mlha, přesouvaly se předměty, byly slyšet rány v místech, kde nikdo nebyl a být
nemohl. Samovolně se zapínal a vypínal jukebox, byly slyšet kroky, když byl bar
prázdný…… V baru se necítili dobře ani zaměstnanci, ani hosté. Celá záležitost
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vyvrcholila, když pomoc nešťastným majitelům s energetickou očistou prostoru
nabídla zdejší čarodějka. Tu ovšem duchové vystrašili natolik, že z baru i se
svými pomocnicemi nakonec utekla s konstatováním, že tam řádí ďábel.
V prosinci 2016 požádali majitelé o přešetření barových podivností brněnské
vyšetřovatele, skupinu EPRV777 (European Parnormal Real Voices). Jedná se
o známou skupinu osob, která se paranormálními jevy, jejich příčinami a pokud
možno odstraněním negativních vlivů zabývá profesionálně a má bohaté
zkušenosti. Těm se podle svědectví majitelů prý skutečně podařilo negativní
energii z baru vytěsnit. Majitelé si oddechli, nicméně se rozhodli bar prodat (což
se později také stalo) a začít jinde a jinak. A Domažlice se díky „mafiánskému
baru“ zapsaly do dějin záhadologie.
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DUBEN
25. otevírání České studánky

foto Domažlický deník, Josef Babor

Tradiční akcí, kterou finančně podpořilo Město Domažlice, bylo 1. dubna
už 25. Odemykání České studánky s účastí kolem 300 turistů. Z hostů přivítali
turisté

poslance

Miroslava
senátora
starostu

Vilímce,
Jana

Látku,

Domažlic

Miroslava

3.

Furth

im

Franze

předsedu

Ing.

Macha,

místostarostu
Wald

Ing.

Formera,

Waldvereinu

Furth im Wald Waltra Spiese, ředitele Městských lesů Domažlice Ing. Jana
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Bendu, a skupinu turistů z Waldverein Furth im Wald. Studánku odemykali
předseda KČT Domažlice Mgr. Petr Matějka a předseda Waldvereinu Furth im
Wald Walter Spiess. Kromě klenečského souboru Haltravan vystoupila i skupina
trubačů okresního mysliveckého svazu z Domažlic.

Zahájení turistické sezóny v muzeu
Turistickou sezonu zahájilo Muzeum Chodska v Chodském hradu v neděli
9. dubna akcí Vesna zdobí proutky vrby aneb zvyky a umělecká řemesla
Chodska.
Program pro veřejnost začal ve 13 hodin. Návštěvníci mohli shlédnout
ukázky řemesel, pro děti byla připravena velikonoční dílna, zahrála i dudácká
muzika. Akce, kterou spolupořádal spolek „Chodsko žije!“, byla první z letošního
projektu Dudáci a vlčí hlavy, který připomněl 80. výročí narození spisovatele
Zdeňka Šmída, jehož život je částečně spjat i s Domažlicemi. Zároveň se v neděli
9. dubna
představila

uskutečnila vernisáž dvou výstav: výstava Dudáci a vlčí hlavy
ilustrace Veroniky Holé k plánovanému novému vydání

stejnojmenné knihy Zdeňka Šmída, výstava Cesty za inspirací připomněla ve
fotografiích a tvorbě osobnost Zdeňka Šmída.
Zdeněk Šmíd se narodil 17. května 1937 ve
Kdyni v rodině drobných zemědělců. Vystudoval
gymnázium v Domažlicích a poté dvouletou Vyšší
pedagogickou školu v Plzni. Dálkově vystudoval
bohemistiku na Filozofické fakultě UK. Působil jako
učitel základních škol, později jako středoškolský
profesor, v letech 1985–86 jako redaktor Západočeského nakladatelství v Plzni,
pak se stal spisovatelem z povolání. Dlouhou dobu žil v Karlových Varech, před
úmrtím žil v Praze. Jeho nejznámějším a čtenářsky nejúspěšnějším dílem se stala
již jeho druhá kniha nazvaná Proč bychom se netopili, aneb vodácký průvodce
pro Ofélii. Pokračování Proč bychom se nepotili, aneb jak se chodí po horách
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bylo přijato stejně dobře. Napsal rovněž několik románů inspirovaných českoněmeckými vztahy v českém pohraničí před a po druhé světové válce. Román
Cejch s touto tématikou byl v roce 2002 v ústeckém Činoherním studiu
zdramatizován jako Les divokých sviní, o jedenáct let později pak také v
Západočeském divadle v Chebu pod původním názvem Cejch.
Zdeněk Šmíd zemřel na infarkt myokardu 9. dubna 2011 při potápění na
Seychelách.

Výstava v ČSOB
Student II. ročníku domažlického gymnázia Martin Ticháček, talentovaný
fotograf, vystavoval ve vestibulu ČSOB na náměstí svoje fotografie. Vernisáž
výstavy se konala v pátek 24. dubna v 17 hodin.

Ocenění Zbyňkovi Kejvalovi
Hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard ocenil vybrané pracovníky
organizací z oblasti kultury, které zřizuje Plzeňský kraj. Ocenění v podobě
pamětní medaile, děkovného listu a drobného daru převzalo celkem
17 zaměstnanců galerií, muzeí a knihoven. Mezi nimi byl i Ing. Zbyněk Kejval
z Muzea Chodska v Domažlicích. Zbyněk Kejval je uznávaným specialistou
v oblasti entomologie nejen u nás, ale i v zahraničí. Výsledky své odborné práce
publikuje v českých i zahraničních odborných periodikách.

Přestavba bazénu
Zastupitelstvo města na svém dubnovém zasedání rozhodlo o
odstoupení od smlouvy města a konsorcia firem Geosan Group a PSJ na
rekonstrukci plaveckého bazénu kvůli bezdůvodnému přerušení stavby a
prodlení v harmonogramu. Vítězství tohoto konsorcia ve výběrovém řízení na
zhotovitele předcházelo osmiměsíční řízení. Firma přistoupila na podmínku
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zastupitelstva, že rekonstrukční práce musí probíhat pouze v letních měsících,
aby bazén po zbytek roku mohl zajišťovat činnost plaveckých oddílů a výuku
školního plavání. V létě minulého roku zahájila bourací práce, ale už v prosinci
2016 od smlouvy odstoupila pro blíže nespecifikované problémy na základě
kterých musela stavbu opustit. Město odstoupení neuznalo a řešení situace se
na obou stranách ujali právníci. Jisté ovšem je, že do léta 2018, jak stanovil
původní předpoklad, bazén rozhodně opraven nebude.

Nová hra domažlických ochotníků
Domažličtí ochotníci, čili Ochotný divadelní spolek KAREL, nastudovali po
třech létech novou hru. Její autor Emil Hofman ji nazval SNĚHULKA a 5 trpaslíci.
Na pozvánkách o ní píše: „Hlavní postava je tak ošklivá, že ji ani není možné
ukázat celou. Trpaslíků není sedm, ale pět, ale stejně uvidíte jenom tři nebo
vlastně dva. Král má místo mozku z trávy kostku, že potřebuje tiskového
mluvčího, aby za něj mluvil“. Výtvarné ztvárnění scény je dílem Igora Šlechty.
Hra měla premiéru 22. dubna a diváci se, jako ostatně vždy při vystoupení
KARLA, opravdu dobře bavili.

Deratizace
Městská rada rozhodla o zadání plošné deratizace v Domažlicích a
v Havlovicích. Deratizační firma naklade návnady do všech 1700 kanalizačních
vstupů na území města. 1500 z nich je v Domažlicích, 200 šachet je
v Havlovicích. Deratizace probíhá pravidelně každý rok.

Restaurace v muzeu nebude
Loni v květnu oznámila společnost Lazena, která provozovala restauraci
v Chodském hradu, že je v insolvenci, restauraci přestává provozovat a hrad
opouští. Na městu tedy bylo rozhodnout co s prostory restaurace dál. O jejich
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pronájem se ucházelo nejprve jen muzeum, které ve hradu sídlí. K němu později
přibyl jeden zájemce, který zde chtěl opět provozovat restauraci a posléze
městské kulturní středisko, které chce do uvolněných prostorů přestěhovat svoje
informační centrum. Začátkem letošního roku městská rada rozhodla, že se do
hradu v příštím roce přestěhuje městské informační centrum. Dlužné nájemné,
150 tisíc korun bude město na Lazeně vymáhat soudně, včetně pokuty
z prodlení 12 tisíc korun.

Výstava v knihovně

Hasičský výstup na věž
Na 14. ročníku hasičského závodu Výstup na domažlickou věž, který se
konal v sobotu 8. dubna, padl jeden nový rekord. Vytvořil ho Jiří Hnyk z SDH
Klenčí pod Čerchovem, který vyběhl 194 nepravidelných úzkých schodů na jeden
zápřah s plnou výbavou za 69,972 vteřiny.
Na startu letošního závodu bylo 83 závodníků ze 45 SDH (SDH = Sdružení
dobrovolných hasičů), 28 v kategorii starších nad 30 let a 55 v kategorii
mladších do 30 let.
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V kategorii mladších zvítězil Jiří Hnyk z SDH Klenčí (69,97), druhý byl
Zbyněk Myslivec z SDH Nebílovy (73.14) a třetí Pavel Kouřík z SDH Díly (79.86).
V kategorii starších zůstal i letos neporažen Antonín Rendl z SDH Česká Kubice,
který zdolal věž za 81.40 s. Druhý byl Dušan Plodr z SDH Králův Dvůr (82.31) a
třetí Jaroslav Klička z SDH Koloveč (84.46).

Roste agresivita
Jak se zdá, neklidná doba, ve které žije současný svět, už zasáhla i do
našeho tradičně pohodového města. Potvrzují to městští strážníci, podle kterých
roste agresivita pachatelů trestných činů i přečinů. Výjimkou není, i
u drobnějších přestupků, že to, co začne obyčejnou hádkou skončí fyzickým
napadením. Že strážníci nemluví do větru potvrzují dva pokusy o vraždu, které
se v tomto měsíci ve městě odehrály. Bez násilí se neobešlo ani vystoupení
skupiny Arakain, kde domažličtí strážníci zasahovali společně s příslušníky
Policie ČR proti agresorovi, který v sále napadal a ohrožoval účastníky koncertu.
Podle velitele městské policie i četnost víkendových potyček na ubytovnách či
před nočními podniky v poslední době rovněž narůstá, nemluvě o agresivitě
aktérů, kteří se často uchylují k použití různých zbraní. Snad, doufejme, se
situace časem zase uklidní.

Bezdomovci
Na území našeho města žije v současné době osm osob bez přístřeší.
Vyplynulo to z monitoringu, který společně zajišťují městská policie a odbor
sociálních věcí a zdravotnictví městského úřadu několikrát do roka.
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Gymnaziální Lenochod
V sobotu 29. dubna se uskutečnil už 32. ročník turistického pochodu
Gymnázia J. Š. Baara Lenochod. Start byl od 8 do 8.30 hodin od Gymnázia J. Š.
Baara. Dvanáctikilometrová trasa vedla po naučné stezce Zelenov.

Výstava v muzeu

Zajímavá výstava Pašeráckou
stezkou dokumentuje pašeráctví
a

podloudnictví

ve

zdejším

pohraničí v 19. století. Vernisáž
se

uskutečnila

25.

dubna,

výstava potrvá až do konce
října.

(Foto Muzeum Chodska)

Partnerství s americkým městem
Vedení amerického města Two Rivers (Wisconsin – USA) zaslalo do
Domažlic žádost o partnerství. Two Rivers leží na břehu Michiganského jezera
a má 11 712 obyvatel. Zájem o navázání partnerství s naším městem podnítilo
udělení čestného občanství Domažlic im memoriam Mattu Konopovi, příslušníku
jednotky americké armády, která v květnu 1945 osvobozovala Domažlice. Matt
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Konop pochází z osady Stangelville, ležící nedaleko Two Rivers (Dvě řeky).
Hodně obyvatel Two Rivers má české kořeny, někteří z nich pocházejí
z Domažlicka či přímo z Domažlic. Do Ameriky přišli v roce 1854 a v šedesátých
létech 19. století. Byli to hlavně řemeslníci a zemědělci. V okolí města žilo
na počátku 20. století kolem 5 400 Čechů. Domažličtí zastupitelé návrh
partnerství podpořili.

Stavění májky
Tradiční májku letos vztyčili domažličtí dobrovolní hasiči na náměstí u
kašny v neděli 30. dubna odpoledne. Mezi 17.00 a 17:30 vystoupil před radnicí
dechový orchestr Liduška, v další půlhodině proběhlo zdobení májky pentlemi a
v 18 hodin hasiči ozdobenou májku postavili.
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KVĚTEN
Májová vycházka
Na letošní Májovou vycházku rodičů s dětmi se vydalo 229 účastníků,
z toho 113 dětí, kteří prošli po trase Svatá Anna, rozcestí u cvičiště, bývalý
skokanský můstek, vodárna a cíl: prostor u hřiště baseballového oddílu. Se
zajištěním cílového prostoru turistům tradičně pomáhali domažličtí Junáci a
členové baseballového oddílu. Akci finančně podpořilo Město Domažlice.

Oslava

svátku

hasičů
Tradičním průvodem od
Všech Svatých na náměstí před
radnici oslavili hasiči v sobotu
6.

května

patrona,

svátek

svatého

svého
Floriána.

V průvodu šli hasiči z Domažlic,
okolních obcí i ze spřátelených sborů z Německa. Nechyběl hasičský dorost a
nejmladší hasiči, Soptíci, kteří si na hasičskou slávu přinesli i své maskoty, zelené
dráčky Soptíky. Průvod došel až k arciděkanskému chrámu na náměstí, kde se
konala slavnostní mše svatá a po ní taneční zábava ve velkém sále MKS.
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Oslava osvobození
Vzpomínková pietní slavnost u příležitosti 72. výročí osvobození našeho
města se konala jako každoročně 5. května. Zúčastnil se jí i čestný občan
Domažlic Herman Geist, americký veterán, který v květnu 1945 osvobozoval
jihozápadní Čechy. Ten při slavnostním přijetí v obřadní síni radnice obdržel od
zástupců města obraz – dřevorytinu s motivem Domažlic. Jako první host
slavnosti se poté podepsal do městské pamětní knihy. Jamesi Duncanovi a
Robertu Gilbertovi zdravotní stav už přijet nedovolil, přijeli ale zástupci jejich
rodin. Nechyběl ani Patrik Dewane, vnuk čtvrtého čestného občana města
Matta Konopa, který se oslav osvobození v Domažlicích zúčastňuje pravidelně
už několik let.

Podpis memoranda o partnerství s Two Rivers. Podepisuje starosta města Ing. Miroslav Mach

Na

letošní

oslavy

osvobození

přijela

do

Domažlic

i delegace

z amerického města Two Rivers ve státě Wisconsin, které před několika týdny
požádalo chodskou metropoli o navázání oficiálního partnerství. Hosté přijeli už
ve čtvrtek 4. května. Dopoledne je přijal na radnici starosta Miroslav Mach
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spolu s dalšími zástupci vedení města a pěti členy výboru pro spolupráci
s partnerskými městy. Odpoledne si hosté prohlédli město a okolí. Navštívili
Muzeum Chodska, Kulturní centrum Pivovar, kostel sv. Vavřince na Vavřinečku,
Mrákov, Postřekov a Hrádek. Američtí hosté přivezli ze svého města
memorandum o partnerství, podepsané starostou Two Riveers. Na slavnosti,
konané na radnici u příležitosti výročí osvobození 5. května pak partnerství za
českou stranu oficiálně potvrdili starosta Domažlic Miroslav Mach a předseda
Výboru pro spolupráci s partnerskými městy Mgr. Kamil Jindřich připojením
svých podpisů na zmiňovanou listinu (memorandum).

Podpis memoranda o partnerství s Two Rivers. Podepisuje předseda Výboru pro
spolupráci s partnerskými městy Mgr. Kamil Jindřich
Všechny tři snímky převzaty z webových stránek města
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Vojensky kemp
Zahrada pod Chodským hradem se
ve dnech 4. až 6. května posunula o 75 let
zpět, až do roku 1945. Tábořili na ní
američtí vojáci, kteří právě osvobodili
Domažlice.

Ukázka

amerického

vojenského tábora z II. světové války je
počátkem

května

instalována

pod

hradem už po několikáté a vždy je
mocným lákadlem zejména pro děti a
mládež.

Výstava v Galerii bratří Špillarů

Vítání ptačího zpěvu
27. vítání ptačího zpěvu se uskutečnilo v neděli 7. května v 5.30 hodin
v Hanově parku. Letos je za ptáka roku vyhlášen datel černý. Akci připravily pro
domažlické zájemce Česká společnost ornitologická a odbor životního prostředí
Městského úřadu Domažlice.
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Havárie v Dukelské ulici
Ve čtvrtek 18. května před devatenáctou hodinou vyděsila občany
v Dukelské ulici hlasitá rána. V jednom z tamních domů se do objektu zřítil krov,
čímž došlo k sesunutí celé budovy. Na místo havárie dorazili profesionální i
dobrovolní hasiči, a protože nebylo jisté, jestli v sutinách někdo nezůstal,
povolali hasiči i psovody se psy, specializovanými na vyhledávání osob
v troskách. Naštěstí byl objekt v době havárie prázdný.

Univerzita třetího věku
Za účasti starosty Domažlic Miroslava Macha převzali tento měsíc
v obřadní síni radnice osvědčení o studiu absolventky a absolventi již 9. ročníku
Univerzity třetího věku, jejíž chod zajišťuje Gymnázium J. Š. Baara. Letošní
ročník studovalo 92 účastníků, kteří vyslechli přednášky z astronomie,
z praktické chemie a seznámili se také s vývojem českého právního systému.

Dvě muzejní akce
Muzeum Chodska připravilo v Chodském hradu dvě zajímavé akce.
❖ Křest nového vydání knihy "Dudáci a vlčí hlavy", čtvrtek 18. května od 17
hodin.

Kniha vyšla za podpory Plzeňského kraje, Okrašlovacího a

sportovního sdružení Český les, města Kdyně a Domažlice. Při křtu
vystoupil národopisný soubor Mráček.
❖ FILMOVÝ KLUB: Bitva o Alžír, pátek 19. května ve 20:15.

Zemřela paní Olga Hejná
Ve středu 24. května zemřela v Domažlicích ve věku 89 let Olga Hejná,
ilustrátorka, sochařka a spisovatelka.
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Olga Hejná se narodila 13. března 1928 v Olomouci. V létech 1945 –
1950 vystudovala sochařství na Akademii výtvarných umění v Praze u K.
Pokorného a J. Laudy. Od roku 1947 spolupracovala s rozhlasem. Pro pořad
určený nejmenším posluchačům, Hajaja, který sama vymyslela, napsala více než
sto pohádek. Půvabná vyprávění ovlivňovala několik generací dětí laskavou
poetičností i krásou českého jazyka. Byla také autorkou více než dvou
desítek dětských knih, některé z nich ilustrovala. Věnovala se i malbě akvarelem
na papírech, které vrstvila do reliéfů. V 70. letech ji zaujala tvorba drobných
sošek ze skleněných korálků navlékaných na měděný drátek. Korálky získávala
od výrobců, ale nakupovala i staré, vyrobené koncem 19. století. Zhotovila
kolekci zvířátek, brouků, motýlů a sfing, které jsou z části v majetku Galerie
bratří Špillarů v Domažlicích, zčásti Městské galerie v Litoměřicích. Jedna sfinga
se nalézá dokonce v Muzeu skla v New Yorku. Uspořádala řadu výstav zvláště
v Praze, Dobříši, Nové Pace, Starých Hradech apod. Účastnila se také společných
výstav v Německu, ČR a v USA.
Manželem Olgy Hejné byl akademický sochař Miloslav Hejný.
V devadesátých létech se manželé Hejní přestěhovali z Prahy do Domažlic.
A právě domažlické Galerii bratří Špillarů věnovali velkorysý dar, obsáhlou
kolekci bronzových a hliníkových reliéfů pana Miloslava Hejného. Jedná se
o portréty jeho přátel umělců -

hudebníků, houslařů, spisovatelů nebo

výtvarníků. Darovaný soubor činil celkem třicet kusů v celkové hodnotě
převyšující 300 tisíc korun.

Jubileum Pavla Faschingbeura
V sobotu 27. května oslavil se svými přáteli významné životní jubileum,
osmdesátiny,

Mgr.

Pavel

Faschingbauer,

přednosta

Okresního

úřadu

v Domažlicích od jeho vzniku v roce 1991 až do zrušení těchto úřadů v roce
2003.
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Noc v muzeu
V pátek 26. května
2017 večer

se

Muzeum

Chodska připojilo k celostátní
MUZEJNÍ NOCI. Pro zájemce
připravilo v Chodské hradu dvě
vernisáže:
výstavy "ARCHITEKTURA JAKO
TVAR" - výtvarné práce žáků ZŠ
Msgre B. Staška a výstavy skláře MgA. Jiřího Suchého "HOT GLASS AND
PAINTING". Od 19 hodin hrála v muzeu Dudácká muzika Národopisného
souboru POSTŘEKOV. Její vystoupení doplnilo čtení povídky "O postřekovských
husách", Večer přilákal do muzea i zájemce, kteří jinak muzejní akce
nenavštěvují.
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ČERVEN
Otevření věže
Od 1. června zahájil domažlický farní úřad letní provoz domažlické věže.
I přes to, že vyšplhat na věž je téměř sportovní výkon, shlédnou každoročně
Domažlice a jejich okolí z ptačí perspektivy stovky návštěvníků města.

Autobus na Čerchov
Až do 30. září bude od 1. června o sobotách, nedělích a svátcích na
Čerchov opět vyjíždí sezonní autobusová linka. Kromě kol a elektrokol
přepravuje i terénní koloběžky. Kapacita je pět kol. Autobus zastavuje v České
Kubici, Babylonu, Domažlicích, Caparticích a na Čerchově, na německé straně
spojuje Furth i. W. a Waldmünchen. Z Poděbradovy ulice v Domažlicích vyjíždí
v 9.41 a 14.45 hodin. Jezdí už pátou sezonu, loni jej využilo 3434 cestujících a
137 kol.

Voňavý krámek
Voňavý Krámek Pod Hradem otevřela od 1. června v Hradské ulici č. 94,
na místě uzavřené prodejny postřekovského kanafasu paní Olga Hrubá.
Zákazníkům nabízí dárkové zboží, bylinky, čaje, kávu, ořechy, sušené ovoce.
Krámek se teprve rozjíždí, jeho zákazníci si pochvalují, že něco takového
Domažlice dávno potřebovaly.
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Jubileum J. P. Holého
V úterý 6. června se dožil osmdesátky učitel, regionalista, vlastivědný
pracovník a odborný publicista Jan Prokop Holý. Narodil se 6. června
1937 v Domažlicích jako první ze čtyř dětí manželů Holých. V Domažlicích žil až
do požáru rodinného domku, který zdědil po rodičích v Jiráskově ulici.
V současné době bydlí v Hostouni.

Bezcitný čin
Fenu a osm štěňat pohodil kdosi v kartonové krabici na cestu
v zahrádkářské kolonii nedaleko jezdeckého areálu ve Waldhegerově ulici.
Majitel zvířata jednoduše nechal napospas osudu. Chlupáči měli štěstí. Na
upozornění občanů převzala fenku i se štěňaty městská policie a umístila je
v záchytných kotcích Na Valše. Tam značně zanedbané pejsky ošetřili a
postupně předali novým majitelům. Zájemců o štěňata se po zveřejnění případu
přihlásilo dost. Odložení psů se stalo terčem ostré kritiky občanů jak v debatách
ve městě, tak na sociálních sítích.

Křest knihy Zdeňka Procházky
V úterý 27. června v 17 hodin se v atriu Muzea Chodska konal křest knihy
Zdeňka Procházky Trpký příběh kostela sv. Bartoloměje v Pořejově, aneb jak
jsem "zničil" kulturní památku a o dalších výzkumech“.

Noc kostelů
V letošním roce se NOC KOSTELŮ se konala v pátek 9. června.
Římskokatolická farnost připravila program v kapli sv. Jana Nepomuckého a
v arciděkanském

chrámu.

Stěžejním

bodem

programu

v evangelickém

Sborovém domě Jana Roha byl koncert křesťanské skupiny Exusia.
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Baldovská pouť a pářka
10. června se na Baldově konal
už

7.

ročník

Baldovská

hudebního

pářka,

letos

festivalu
rozšířený

o církevní slavnost, Baldovskou pouť,
kterou

na

Římskokatolická

Baldově
farnost

pořádá
Domažlice.

Dopoledne věnovali pořadatelé dětem,
následovala mše svatá a pak už dostali
slovo muzikanti.

Kde všude se může spát.
Prazvláštní místo ke spánku si vybral čtyřiapadesátiletý občan Slovenské
republiky. Ustlal si vedle „tankodromu“, bývalé tankové cesty pod benzinovou
pumpou v Kozinově ulici. Usnul tak tvrdě, že ho náhodní kolemjdoucí považovali
za mrtvého a volali na tísňovou linku městské policie. Hlídka domažlických
strážníků spáče vzbudila a po vysvětlení situace mu doporučila k odpočinku
bezpečnější místo, na které muž skutečně odešel. Inu, když je člověk opravdu
unavený, vyspí se všude. I na tankodromu.

Zajímavý prospekt
Prospekt Naučné stezky V Zelenovském údolí vydaly městské lesy.
Tiskovina je to sličná, líbí se a určitě přiláká do přírodního parku Zelenov a na
jeho naučnou stezku mnohé návštěvníky. Celý okruh stezky měří necelých 10 km
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a na chůzi není nikterak náročný, hodí se proto buď celý nebo jeho část i jako cíl
výletů rodin s dětmi.

Výstava v Galerii bratří Špillarů

Nové wellness studio
Penzion Viola otevřel ve svém objektu Wellness studio Viola. Zájemcům
v něm nabízí poradenství v oblasti tradiční čínské medicíny, homeopatie,
Bachovy květinové esence, masáže klasické i relaxační, analýzy tělesné skladby.

Setkání seniorů
Už po dvanácté se konalo setkání seniorů z Domažlic a z Furth im Wald.
To letošní se uskutečnilo ve společenské místnosti Domova pro seniory v ulici
Prokopa Velikého. Přítomné pozdravili starostové obou partnerských měst
Miroslav Mach a Sandro Bauer i šéfky seniorských domů Vendula Klimentová a
Brigitte Klappenberg.

Pumptracková dráha zprovozněna
V pondělí 19. června byla oficiálně zprovozněna pumptracková dráha
v Palackého ulici, vedle cyklostezky na Babylon. Zájem dětí, i těch odrostlejších
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byl velký. Stále však trvají pochybnosti, jak budou umně vyvedené hliněné vlny
vypadat, přijdou-li silnější deště. Celá stavba totiž stojí na mokřadu.

Boží tělo

Foto ŘK Farnost Domažlice

V neděli 18. června dopoledne se uskutečnila Slavnost Těla a krve Páně,
lidově Boží tělo. Tradiční průvod prošel náměstím, se zastávkami u čtyř oltářů,
do klášterního kostela.

Nový propagační leták Chodských slavností
Městské informační centrum nabízí návštěvníkům letáček, propagující
dvě významné kulturní akce: jedna strana letáku je pozvánkou do Domažlic na
63. Chodské slavnosti – Vavřineckou pouť (11. – 13. 8.), na druhé straně chrlí
oheň proslulý furthský drak a zve na Der Drachenstich, Skolení draka, do Furthu
(4. – 21. 8.). Leták vznikl z iniciativy výboru pro spolupráci s partnerskými městy.

Kulturní léto 2017
Brožurka Kulturní léto, kterou každoročně vydává městské kulturní
středisko, vyšla letos v pozměněné grafické podobě. Nová grafika je díky

137

použitému typu písma a zvětšením písmen čtenářsky příjemnější, odpadly tak
stížnosti některých uživatelů na nerozluštitelný text. Uspořádaněji působí i
titulní stránka (obálka) publikace. Autorem grafiky Kulturního léta 2017 je
zaměstnanec MKS Michal Karolyi. Brožurka se základními údaji ve třech jazycích
vyšla v nákladu 7000 exemplářů.

Koncert pod hradem
Koncert trampské kapely
HOP TROP se setkal se zájmem
mladých i starších ročníků. Jen ti
starší

si

stěžovali

na

výši

vstupného (250 Kč). Mladým,
zvyklým

na

koncertů

vysoké

hvězd

hudby,

ceny

populární

připadalo

naopak

vstupné dost levné. Vida, v čem
všem

se

mohou

projevit

„generační rozpory“.
Přítomní vyslechl mimo
známé

skladby

Silver

Hill,

Obchodník s deštěm, Tři kříže, atd. i vodácké písničky, které vznikly spoluprací
souboru se Zdeňkem Šmídem.
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ČERVENEC

Na doprovodném prázdninovém multižánrovém festivalu HUDBA POD HRADEM
vystoupili v pátek 7. července ZRCADLA, JAJANAS, MICHAL PROKOP TRIO
v sobotu 8. července MARIEN, TONYA GRAVES, PALICE.
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Zprávy z Furthu ve Zpravodaji
Červencové číslo Domažlického zpravodaje přineslo zajímavou novinku.
V rámci spolupráce s partnerským městem Furth im Wald navrhl výbor pro
spolupráci s partnerskými městy, aby zpravodaj informoval i o kulturních akcích
konaných ve Furthu. Zastupitelstvo města s návrhem souhlasilo, a tak
červencové číslo už kulturní zprávy od sousedů přináší.

Bohemia Jazzfest
Letošní ročník Bohemia Jazzfestu na domažlickém náměstí zahájili
v sobotu 15. července po půl šesté odpoledne dánští Mathias Heise Quadrillon.
Podle hodnocení pořadatelů je v našem městě o festival stále značný zájem.

Rockové kurzy
Koncert v domažlických Alejích zahájil v pátek 14. července letošní už
jedenadvacáté Rockové kurzy a Letní uměleckou dílnu. Posluchačům se
představila pop-rocková kapela Ted složená z bývalých účastníků kurzů a RK
band, což je hudební uskupení lektorů kurzů.

Slavnost na Baldově
V letošním roce proběhla úprava okolí baldovského památníku. Autor
pomníku – kalicha, věnovaného husitskému vítězství nad V. křižáckou výpravou
v bitvě u Domažlic roku 1431, sochař Fiala, vybudoval u památníku posezení,
kamenné lavičky, do kterého zakomponoval i původní základní kámen, nalezený
před dvěma léty při úpravách podstavce památníku z roku 1929. Při instalaci
základního kamene v pondělí 3. července objevil náhodou schránku, ve které
byly uloženy dva výtisky místních novin Posel od Čerchova, drobné mince,
podepsaná zakládací listina a obálka s vyobrazením návrhu pomníku. Originální
listiny byly značně poškozené, město proto nechalo vyrobit kopie a sochař
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schránku s kopiemi původních dokumentů, současnou zprávou a regionálními
novinami uložil zpět do základního kamene. (Někteří občané jsou ovšem
přesvědčeni, že kámen měl být ponechán tam, kde byl, tedy v podstavci;
současné umístění považují za nedůstojné.) Nově upravený prostor u památníku
byl veřejnosti předán na komorní slavnosti ve čtvrtek 6. července v 10 hodin
dopoledne.

Posezení na Baldově.

Foto Domažlický deník

Výsledky literární soutěže
V pátek 30. června se v zasedací síni domažlické radnice konalo za
přítomnosti starosty města Ing. Miroslava Macha vyhlášení vítězů literární
soutěže Gymnázia J. Š. Baara DOMOV NOSÍME V SOBĚ. Tříčlenná porota
soutěže udělila dvě první místa, která získali Frank Bartoš a Jakub Anderle,
druhé místo uděleno nebylo a třetí příčku obsadila práce autorky Vu Hong Anh.
Všichni ocenění byli žáky šestého ročníku osmiletého studia.

Burkini
Letní koupací sezónu rozvířila kauza burkin, koupacího oděvu muslimek,
zahalujícího celou postavu i hlavu mimo obličeje. Hojně se diskutuje o tom, zda
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je něco takového v bazénech přípustné. Diskuse zasáhly i naše město, občané se
ptají, zda také v našem bazénu by se ženy takto oblečené směly koupat.
Provozovatelé plaveckých areálů se shodují na tom, že přímo burkini, které jsou
vyrobeny ze speciálního elastického materiálu, nemusí být problém. Problém je
spíše v rozdílných koupacích, tedy společenských, zvyklostech. Řada občanů,
včetně obyvatel našeho města tvrdí, že do bazénu, kde by se koupaly zahalené
ženy, v životě nevstoupí. Většina bazénů v Plzeňském kraji přání občanů
nedovolit koupání v burkinách respektuje a tento nestandartní koupací oblek
zakazuje.

Představení pod hradem
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SRPEN

11. – 13. srpna 2017
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Střípky ze slavností
Už počátkem července natáčela Česká televize propagační spot
o Chodských slavnostech. Řada záběrů se měla natáčet z ptačí
perspektivy pomocí dronů. Počasí ale tomuto záměru nebylo příznivě
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nakloněno, vál silný vítr, pršelo, režisér spotu David Rauch musel proto
všelijak improvizovat. Natáčelo se v okolí města i v historickém jádru
města.

Starosta města Miroslav Mach uvítal na radnici hosty slavností. Byli
mezi nimi mimo jiné místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR Jan Bartošek, ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová, kandidát
na prezidenta republiky Jiří Drahoš, náměstkyně hejtmana Plzeňského
kraje a další.

Sobotní mši na Vavřinečku celebroval Bohuslav Švehla, farář České mise
v Mnichově, nedělní mši pak sloužil P. ThLic. Krzystof Dedek, generální
vikář plzeňské diecéze.

Na letošní pamětní medaili slavností je na rubu tradičně zobrazen znak
města, na líci je tentokrát muzikant v kroji s vozembouchem. Že je ona
postava podobná řediteli domažlického městského kulturního střediska
asi není náhoda.

Hlavním mediálním partnerem slavností byla opět Česká televize.
Ostatní mediální partneři: Český rozhlas Plzeň, Domažlický deník, Radio
Proglas.
Mimo mediální partnery podpořilo slavnosti ještě devět dalších
partnerů.

Letos se do programu slavností po třech létech vrátila oblíbená jízda
mezi Domažlicemi a Furthem historickým vlakem, taženým parní
lokomotivou Šlechtičnou. Předloni „pára“ nemohla jezdit kvůli
mimořádnému suchu – hrozil vznik požáru od jiskry z komína. Loni zase
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nedošlo k dohodě s německou stranou. Jízdu zajišťovaly České dráhy a
Iron Monument club.

Podle policie byly letošní slavnosti, co se týká veřejného pořádku
mimořádně klidné. Policie řešila jen drobné přestupky.

Radnice kulturní památkou
Národní památkový ústav prohlásil 1. srpna 2017 budovu domažlické
radnice za kulturní památku. Honosná novorenesanční stavba z konce 19.
století, kterou si město postavilo na místě staré radnice a několika přilehlých
domů, je mimo některé zajímavé architektonické detaily i dokladem rostoucí
ekonomické síly českého měšťanstva v té době.

Od kdy jsou Domažlice památkovou rezervací.
Na městskou kroniku se prostřednictvím emailu obrátil jeden občan, po
matce s kořeny v Domažlicích, žijící už dlouhá léta v zahraničí. Do Domažlic prý
zavítal letos o pouti (rozuměj o Chodských slavnostech) se synem a vnoučaty,
aby rodina poznala místo, kde kdysi část jejich předků žila. Mimo jiné navštívili i
infocentrum, kde pán dostal různé materiály o Domažlicích. Když si je už doma
pročítal, zarazil ho údaj, že Domažlice byly vyhlášeny památkovou rezervací
v roce 1975. Pamatuje si prý vyprávění své matky, podle kterého byly Domažlice
rezervací už mnohem dřív. Tak jak to je. Neznají snad Domažlice svojí historii
nebo si jí neváží? Zda si vážíme nebo nevážíme svého kulturního dědictví musí
posoudit někdo jiný než městská kronika. Ovšem matka pana tazatele měla
pravdu. Historické jádro Domažlic je opravdu rezervací mnohem déle, než od
všude zmiňovaného roku 1975. Městkou památkovou rezervací bylo prohlášeno
rozhodnutím vlády ze dne 11. července 1950 spolu s dalšími 29 českými městy,
například s historickým jádrem sousedního Horšovského Týna. V roce 1975 byl
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tak vyhláškou ministerstva kultury, pokud se konkrétně Domažlic týká, vlastně
pouze upřesněn a potvrzen už existující stav. Protože ale platný je vždy poslední
dokument, tedy vyhláška z roku 1975, předchozí vládní rozhodnutí se už
neuvádí a snad se na ně i pozapomnělo. V tom smyslu zněla odpověď tazateli,
který ani po létech v cizině na vyprávění své maminky o jejím rodišti
nezapomněl.

Zemřel Robert Gilbert
V pátek 11. srpna 2017 zemřel ve věku 102 let čestný občan Domažlic
pan Robert Gilbert, který se v roce 1945 účastnil osvobozování našeho města.
V americké armádě aktivně sloužil od května 1942.

Jízda veteránů
V sobotu 19. srpna se konal již 43. ročník jízdy spolehlivosti veteránů.
Startovalo v ní na 140 historických strojů, vyrobených od roku 1910 do roku
1955.
Nejstarším autem bylo auto už zaniklé americké značky HUDSON z roku
1910. Z tohoto roku vyjelo na trať celkem 6 aut a 7 motocyklů. Trať jízdy
spolehlivosti byla dlouhá 85 kilometrů a vedla po silnicích I. a II. třídy v okolí
Domažlic.

Cirkus HUMBERTO v Domažlicích
Od středy do neděle 23. až 27. srpna hostoval v našem městě cirkus
HUMBERTO. V mezinárodním programu předvedl mimo výkonů artistů také
zebry, koně, medvědy, velbloudy, lamy, africké slony. Svůj stan rozbil cirkus na
Sokolišti.
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Problémy kolem másla
Nejen Českou republiku, ale celou Evropu postihlo letos prudké zvyšování
cen másla. U nás podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) činila v srpnu
průměrná cena 250 gramů másla 52,31 Kč, meziročně o 45,2 procenta více než
v loňském roce. V prosinci, kdy se v tuzemských domácnostech tradičně peče
vánoční cukroví, bude prý podle bookmakerů kostka másla ještě dražší,
nejpravděpodobněji bude stát kolem 70 korun. Pesimistické předpovědi
nezůstaly bez vlivu ani na nákupní chování i v našem městě. Když čas od času
měly řetězce máslo ve slevě, docházelo v prodejnách k nebývalým frontám,
dokonce i k hádkám a strkanicím. Někteří zákazníci nakupovali máslo po
desítkách kostek. Že prý ho budou uchovávat v mrazáku. Nakonec zdejší Albert
a Penny musely přistoupit k omezení počtu kusů prodaného zlevněného másla
na osm kostek na osobu.

Provideři internetu se předstihují v nabídkách
Když je něčeho moc, je to příliš, říká staré úsloví a má pravdu. V našem
celkem malém městě se sešlo hned několik provozovatelů internetu, kteří se
doslova předhánějí v nabídkách. Některé jsou opravdu originální. Tak dostaly
domažlické domácnosti do schránek nabídku České sítě, která shodou okolností
v Domažlicích vznikla. Jde o akci 55+ ve které všichni zákazníci starší padesáti
pěti let dostanou každý měsíc takovou slevu, kolik je jim let. Nabídka to může
být lákavá až na to, že senioři v ČR obvykle o internet už příliš nestojí nebo na
něj prostě nemají peníze. A domažličtí patrně nejsou výjimkou. Leda by
prostřednictvím babičky a dědy získávali levný internet mladí. I to je možné.
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ZÁŘÍ
Chodské panenky na Floridě
Zářijové číslo krajského měsíčníku Plzeňský kraj přineslo zajímavou
informaci. Panenky v krojích z Chodska a Plzeňska obdivují lidé až na americké
Floridě. Vystavuje je veřejná knihovna ve Fort Myers Beach z iniciativy pana
Johna Honnera, který propaguje Plzeňský kraj pomocí internetové televize.

Výstava v Chodském hradu

Zajímavou výstavu připravilo pro
svoje

návštěvníky

Muzeum

Chodska.

Bývalý pracovník muzea, dnes již na
odpočinku, PhDr. Jan Vogeltanz se už od
mládí zabývá studiem vojenských uniforem od dob Bílé Hory (bitva na Bílé Hoře
roku 1620) po 1. světovou válku. V tomto oboru je uznávaným expertem.
Protože je zároveň zručným kreslířem, vlastní i řadu kreseb uniforem, ze kterých
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sestavil kolekci pro výstavu v muzeu. Na snímku převzatém z výstavy je mladý
Jan Vogeltanz v jedné z historických uniforem.

Poetické divadlo v muzeu
V úterý 12. září v 19 hodin uvedlo v Muzeu Chodska plzeňské Poetická
divadlo divadelní hru M. Štráfeldové Odpolední čaj u Loosů, příběh ze života
známého architekta Adolfa Loose a jeho ženy Claire.

Vzpomínková pouť
V sobotu 16. 9. se konala tradiční Vzpomínková pěší pouť z Klenčí do
Furthu, kterou už druhý rok poznamenalo špatné počasí. Díky tomu se na pěší
putování po trase, kterou popsal Jindřich Šimon Baar ve své Chodské trilogii,
vydala jen stovka turistů. Převažovali turisté z Německa.

Přednáška České křesťanské akademie a knihovny
Ve čtvrtek 14. září se v refektáři augustiniánského kláštera uskutečnila
přednáška Mgr. Et Mgr. Tomáše Zdechovského Mír v Evropě.

Den bez aut
Chodsko žije, spolek pro kulturu a rozvoj připravil pro mezinárodní den
bez aut v malém sále MKS veřejnou diskusi se zastupiteli města na téma
doprava ve městě. V rámci Dne bez aut proběhly také dvě výstavy, výstava
historických bicyklů, výstava tematických výtvarných prací žáků ZUŠ Jindřicha
Jindřicha Domažlice, a cykloprojížďka městem. Spolek Chodsko žije není
jediným, kdo se snaží o řešení předimenzované dopravy ve městě. Tato
problematika trvá už od počátku devadesátých let, kdy takřka přes noc
mnohonásobně vzrostla frekvence aut ve městě, dokonce i v jeho historické

151

části, které si jiná města od přehnaně vysokého náporu motorových vozidel
pečlivě chrání. Po celé více než čtvrtstoletí veškeré snahy o řešení tohoto
ožehavého problému ztroskotávají.

Zajímavá pohlednice
Městské
informační centrum nabízí
zajímavou a velice pěknou
pohlednici

Baldovského

návrší s několika stavbami
z tamní sochařské stezky.
Autorem fotografií je farář
domažlické římskokatolické farnosti pan Miroslaw Gierga, pro něhož je
fotografování koníčkem, graficky pohlednici zpracovala Alena Marcelová,
studium Orima.

Den s Domažlickými lesy
V sobotu 9. září uskutečnily Domažlické městské lesy v Zelenovském
údolí Den s Domažlickými městskými lesy. Pro zájemce připravily lesy opravdu
bohatý program. Po slavnostním zahájení u Výukového a rekreačního centra
Zelenov si návštěvníci mohli projít naučnou stezku, kde byly zejména pro děti
připraveny zajímavé úkoly, aby hravou formou poznávaly les a seznámily se
také s jeho obyvateli. Nechyběly ani povozy tažené koňmi a na Strakovském
rybníku se mohli zájemci projet na loďce.

Skončila přestavba jeslí
V Benešově ulici skončila přestavba bývalých jeslí na Domov se zvláštním
režimem. Domov má sloužit pacientům s lehčím stupněm Alzheimerovy choroby
a stařecké demence. Má kapacitu 24 osob. V současné době se nakupuje
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vybavení. Domov bude součástí Městského centra sociálních služeb. Celkové
náklady na přestavbu i vybavení domova odhaduje město na 28 milionů korun.
Na vlastní rekonstrukci budovy dostalo město dotaci ve výši 10 milionů korun.

Výstava v Galerii bratří Špillarů
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Svatováclavská jízda
V sobotu 30. září se uskutečnila Svatováclavská jízda. Kavalkáda koní
vyjela v 11 hodin dopoledne z Chrastavic s cílem domažlické náměstí. Na
náměstí přijelo na osmdesát jezdců a deset vozů, tažených koňmi. Přivítali je
zástupci města, připraven byl i kulturní program.

Svatováclavská jízda 2017

foto: webové stránky města
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ŘÍJEN
Toulky zlatem podzimu
Na neděli 1. října připravili turisté tradiční vycházku rodičů s dětmi
Toulky zlatem podzimu. Ve stanovený den bylo ale dost špatné počasí, účast
proto byla nízká. Přišlo jen 29 osob, z toho 11 dětí. S organizací jako vždy
pomohli domažličtí skauti. Cíl byl tentokrát na basebalovém hřišti na „cvičáku“.

Protipovodňové opatření na „cvičáku“
Rada města schválila zadání zakázky na zpracování zadávací
dokumentace a organizace zadávacího řízení na realizaci projektu „Vodní
nádrže Na cvičáku“ za cenu 35 tisíc korun. Jde o první krok k realizaci další části
z řady protipovodňových opatření v okolí města. Soustava by měla obsahovat
devět nádrží a bude sloužit k zadržení vody v krajině. Celkové náklady jsou
vyčísleny na 6,8 milionu korun.

Pochod Kozinovo krajem
V sobotu 14. října se uskutečnil orelský Pochod Kozinovo krajem. Orlové
připravili tři trasy 11, 17 a 23 kilometrů. Řadu lidí zaráží prý podivný tvar jména
Kozina – místo spisovného Kozinův nezvyklé Kozinovo. Nicméně pořadatelé
považují tento název za tradiční. Odkazuje totiž do minulého století, kdy se
v našem městě mluvilo místním nářečím a tvar Kozinovo byl zcela běžný.
Správný tvar Kozinův snad znalo jen pár lidí.
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Sprejeři získali vlastní plochu
Nízkoprahový Klub Fontána pro děti a mládež Diakonie Českobratrské
církve evangelické Západ chce pomoci městu a minimalizovat výskyt
nelegálních graffiti v Domažlicích. Pracovníci klubu spolu se svými s klienty
proto vytvořili ze starého plotu vedle budovy, kde sídlí, legální plochu, kam si
může kdokoliv přijít zasprejovat. Doufají, že se tím ve městě se sníží výskyt
obrázků či nápisů na fasádách, zdích a plotech. Plocha na graffiti vznikla
z projektu Domažlickej legál, který byl podpořen z programu ČSOB pomáhá
regionům.

Koncert k výročí Martina Luthera
V letošním roce, přesně 31. října, uplynulo 500 let ode dne kdy Martin
Luther vyvěsil na dveře kostela ve Wüttenbergu svoje teze, kterými začala
německá reformace. Protestantské církve proto vyhlásily letošek za Lutherův
rok. V rámci tohoto výročí se v domažlickém Sborovém domě Jana Roha
Českobratrské církve evangelické uskutečnily v říjnu dvě akce. V neděli 15. října
se zde od 17 hodin konal koncert duchovní hudby – plzeňský komorní sbor De
profundis na něm představil Lutherovu písňovou tvorbu. Ve čtvrtek 28. října
přednášel ve sborovém domě od 18 hodin profesor Jaroslav Vokoun o Lutherově
díle.

Developeři chtějí ve městě stavět
Ve městě je hlad po bytech. Je jich tu totiž málo. Stávající bytový fond
nedokáže uspokojit všechny zájemce o koupi bytu a nové bytové domy se ve
městě nestaví. Proto i v Domažlicích, jako ostatně všude, ceny volných bytů
prudce rostou. Tak nabídková cena za panelový byt o velikosti 43 m² na sídlišti
Kozinovo Pole podle regionálního tisku aktuálně činí 1,2 milionu korun.
Prodávající bytu 3+1 s balkónem na sídlišti Palackého požaduje téměř
2,3 milionu korun. Proto také kolem Domažlic krouží developeři – zájemci
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o výstavbu nových bytových domů. Město s některými z nich jedná například
o podmínkách výstavby bytových domů na sídlišti Kozinovo Pole ve Švabinského
ulici nad kotelnou. Dalšími lokalitami, kde by se stavět mohlo, jsou areál
bývalých kasáren v Petrovické ulici a proluka vedle prodejny nábytku v Husově
ulici. I o ně mají developeři zájem.

Výlet na Čerchov
Na státní svátek ve čtvrtek 28. října uspořádali domažličtí turisté v rámci
celostátní akce Měsíc věží a rozhleden výlet na Čerchov. Za zapojení do akce,
které se v Plzeňském kraji zúčastnilo 6 turistických odborů a celorepublikově 15
odborů, obdrželi turisté poděkování předsedy Klubu českých turistů (KČT)
Plzeňského kraje a ústředí KČT v Praze.

Výstava v Galerii bratří Špillarů
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LISTOPAD
JUNIORFEST
Jubilejní 10. mezinárodní filmový festival pro děti a mládež JUNIORFEST
probíhal ve dnech 4. až 11. listopadu. Hlavním festivalovým centrem se letos
staly Domažlice. Slavnostní zahájení se uskutečnilo v sobotu 4. listopadu ve
velkém sále MKS. Provázel jím herec Vladimír Polívka, v sále zasedla celá řada
významných osobností českého filmu, například známý režisér Václav Vorlíček.
V zahajovacím programu se představily žákovský orchestr a pěvecký sbor Duha
ZUŠ Jindřicha Jindřicha Domažlice přednesem několika populárních melodií
z dětských filmů.

Poděkování starosty
Starosta města Ing. Miroslav Mach poděkoval v prosincovém čísle
Domažlického zpravodaje žákům a učitelům Základní umělecké školy Jindřicha
Jindřicha Domažlice za vynikající uměleckou reprezentaci našeho města při
slavnostním zahájení 10. ročníku JUNIORFESTu. Do programu JUNIORFESTu se
zapojilo i Muzeum Chodska vědomostní hrou Poznej historii Chodska.

Studánka se uložila ke spánku
V sobotu 4. listopadu zamykali domažličtí turisté Českou studánku.
Uložit studánku k zimnímu spánku přišlo kolem 250 turistů. Hosty akce byli
starosta Domažlic Ing. Miroslav Mach, starosta Furth im Wald Sandro Bauer,
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jednatel Domažlických městských lesů Ing. Jan Benda a předseda Waldverein
Furth im Wald Walter Spiess.

Křest knihy v Galerii bratří Špillarů
Přeplněná výstavní místnost, kde doslova
nebylo k hnutí, návštěvníky zaplněná chodba
i schody do patra, takový byl obrázek
Galerie bratří Špillarů v úterý 7. listopadu už
před sedmnáctou hodinou. Desítky lidí nejen
z Domažlic, ale i z celého Horního Chodska
přišly na křest knihy Miloše Novotného
nazvané Jaroslav Špillar, malíř Chodů.
S výjimkou jedné monografie jakákoli práce
o Jaroslavu Špillarovi dosud chyběla. Krásně
graficky upravená publikace, s množstvím
dokumentárních fotografií a s kvalitními reprodukcemi všech Špillarových
nejznámějších obrazů zaujala i přes to, že textu by odborník kunsthistorik
možná leccos vytknul. Úzká odbornost ale nebyla cílem knížky a navíc, její autor,
domažlický rodák Miloš Novotný, majitel pražského grafického studia Citadela,
umí své práce uvádět do světa s náležitou slávou. Na křest „Špillara“ tak přišli i
draženovští praporečníci s chodským praporem (Miloš Novotný o nich a
o chodském praporu vydal útlou brožurku). Zajímavou vložkou bylo vystoupení
dudáka Antonína Konrádyho, návštěvníky pobavilo „dudácké duo“ Konrády –
Novotný (pan Novotný samozřejmě na dudy hrát neumí). Ačkoli se křest knížky
tak trochu vymykal vžitým zvyklostem, anebo možná právě proto, byli všichni
spokojeni a knížka měla ke svým čtenářům dobrý start. Nespokojeni byli jen ti
zájemci, kteří už se do galerie jednoduše nevešli a museli odejít.
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Poetické divadlo v muzeu
Plzeňské Poetické divadlo přivezlo tentokrát návštěvníkům svých
vystoupení v Muzeu Chodska pořad židovských anekdot a písní Pan Roubíček
znovu vypravuje. Akce se konala 28. listopadu v 19 hodin.

Dvě akce v Chodském hradu
Každoroční vystoupení Cimbálové muziky Jožky Severina se v Chodském
hradu uskutečnilo v pátek 10. listopadu.

V neděli
pořádalo

12.

Muzeum

listopadu
Chodska

ve

spolupráci s Městskou radou seniorů
města Domažlice a spolkem Chodsko
žije

od

9

hodin

v prostorách

chodského hradu Martinský jarmark
lidových řemesel. Muzejníci připravili i
řemeslnickou dílnu pro děti.

Nelegální ubytovny jsou opravdu problém
Nelegální ubytovny, zejména ty v Havlíčkově ulici a v budově bývalého
Svazarmu, přinášejí městu i policii stálé problémy. Neexistuje přesná evidence
lidí, kteří ve městě žijí, vzrůstá drobná i násilná kriminalita, problémy
jsou s odpadky, které nemají nepřihlášení lidé legálně kam dát. K řešení
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problémů souvisejících s ubytovnami se často volána městská policie, která ale
nemá potřebné pravomoci zjišťovat, kdo v objektech bydlí, to může jen
cizinecká policie. Podle vyjádření starosty města Ing. Miroslava Macha stát
přehazuje povinnosti na města, ale nedává jim k tomu nástroje. Městská správa
je schopna problémy řešit, ale nesmí. Navíc, jak starosta také uvádí, byl zrušený
institut přechodného bydliště, ubytovaný se na městě nemusí nahlásit, takže
město vlastně ani neví, kdo všechno v něm bydlí.
Rozzlobení občané, kteří na problémy nelegálních ubytoven neustále
poukazují, se asi musí smířit s tím, že vyřešit tuto, a mimochodem značně
lukrativní, formu podnikání, může jen změna zákonů.

Parkování na sídlištích
Počty osobních aut ve městě neustále rostou. S klesajícími cenami
ojetých vozů, které začínají už někde na 20 tisících korun, není dnes už opravdu
výjimkou, že v jedné rodině má svoje auto každý její dospělý člen. Situace
s parkováním je komplikovaná na všech sídlištích. Nejhůře je na tom druhé
nejstarší městské sídliště, Kavkaz. Tady problémy rostou a rostou a rozzlobení
občané žádají nápravu. Ta ale tak, aby byly uspokojeni všichni, možná není.
Sídliště se stavělo v době, kdy po Domažlicích jezdilo sotva pár desítek aut. Jak
výrazně se situace změní po půlstoletí nemohl v té době nikdo předpokládat.
Parkovacích ploch je zde minimálně. Město se situaci řešit snaží. Dopravním
zmatkům nepomohlo ani zjednosměrnění některých ulic, naopak přineslo další
problémy. Situaci kolem parkování a průjezdnosti ulic na Kavkaze projednávalo i
zastupitelstvo města. Starosta na něm zastupitele upozornil, že výsledkem
projektu, který město zadalo a který se zpracovává, bude skutečnost, že na
sídlišti parkovacích míst ještě ubyde. Studie totiž musí akceptovat všechno, co
předpisy vyžadují. Řešením, jistě velice nepopulárním, ale k němuž nakonec
stejně asi dojde, bude zpoplatnění parkování na veřejných plochách.
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Končí soutěž o alobalovou kouli
Letošní jubilejní 25. ročník soutěže o alobalovou kouli, populární i
v našich školách, je zároveň posledním ročníkem této soutěže. K jejímu
definitivnímu ukončení přispělo patrně i podezření, že některé děti, aby se
v soutěži dobře umístily, nakupovaly nepoužitou alobalovou folii, kterou pak po
úpravě buď odevzdávaly jako použitou nebo z ní do soutěže modelovaly různé
výrobky.

Výstava v Chodském hradu
Výstava „Půjdem spolu do Betléma“ se konala ve
spolupráci s partnerským městem Ludres. Její návštěvníci
si mohli prohlédnout betlémy doslova z celého světa.
Vernisáž výstavy byla ve čtvrtek 23. listopadu od 17
hodin v Chodském hradu. K výstavě muzeum připravilo
vánoční dílnu. V muzeu byla pro malé i velké také
připravena

vědomostní

CHODSKA“.
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hra

„POZNEJ

HISTORII

PROSINEC
Výstava v bance
Další z výstav v ČSOB Domažlice na náměstí Míru čp. 4 představila
návštěvníkům fotografie Vratislava Baštáře. Vernisáž se konala v pátek 1.
prosince od 16 hodin.

Konec prostituce na území města
Na svém prosincovém zasedání zastupitelé přijali novou vyhlášku,
týkající se prostituce. Ta nahradila dosud platnou vyhlášku z roku 2006, která
prostitutkám vyhradila pro jejich „působení“ místo na Valše, před Záchytnou
stanicí psů. Nová vyhláška prostituci na katastru města zcela zakazuje. Na
nevhodnost postávání prostitutek na Valše poukazovali rodiče, kteří se svými
dětmi chodí navštěvovat psy v záchytné stanici, kritizovala je i policie. Snad tedy
s „veřejnou“ prostitucí bude ve městě konec. Znalci problému ovšem poukazují
na to, že prostitutky už nemají důvod postávat na silnicích. Zájemci si prý
děvčata objednávají mobilem přímo na ubytovnách.

Dopisy solidarity
„Lidskoprávní organizace Amnesty International připravila na období
kolem 10. prosince, který je dnem lidských práv, akci Maraton psaní dopisů.
Ručně psané dopisy jsou adresovány lidem zodpovědným za věznění, utlačování
nebo mučení tří vybraných obětí bezpráví – Mahadine z Čadu, Ni Ju-lan z Číny a
Clovise Razafimalalu z Madagaskaru. V Domažlicích psaní dopisů zorganizoval
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Klub přátel skautingu ve středu 13. prosince v 17 hodin ve skautské klubovně
v Zahradní ulici.

Charitativní jarmark
Už čtvrtý Charitativní jarmark pro spolek Ucho, pečující o postižené děti,
se konal ve velkém sále MKS. Jarmark navštívilo několik stovek lidí, kteří
nakoupili dárkové předměty za celkem 116 690 korun. Je to v dosavadní historii
jarmarku rekordní částka. Vybrané prostředky po odečtení nákladů použije
spolek na svoji činnost a na pokrytí nákladů Centra Ouško ve Kdyni, které
poskytuje sociální službu pro děti s mentálním a kombinovaným postižením a
pro děti s narušenou komunikační schopností.

Nabídky pracovních míst
V ČR je v některých oborech nedostatek pracovních sil. Nezaměstnanost
nás rozhodně netrápí. I občané našeho města dostávají do svých schránek řadu
nabídek na práci. Zaměstnance hledají podniky v okolí, od Klatov po Plzeň.
Třeba firma MURR ELEKTRONIK z Plzně nabízí svým novým pracovníkům
autobusovou dopravu z Domažlic do Plzně zdarma a náborový příspěvek. Práce
se najde i přímo ve městě. Česká pošta hledá doručovatelky, restaurace Dubina
kuchaře, servírky a číšníky, nové pracovníky hledají zdejší supermarkety a téměř
každý týden přicházejí nové nabídky. Kdo chce, práci si v této době opravdu
najít může.

Rychlé občerstvení
Už i naše město postihla vlna „kebabmánie“. V historickém jádru města
obnovil prodej KEBAB (prodej zahájil už 1. března) na náměstí Míru v čísle 140.
V historickém jádru města máme tedy už dva kebaby, dva „mekáče“, prodejnu
hotové pizzy a v přilehlé Staškově ulici výrobnu a prodejnu baget. Na město
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velikosti Domažlic je toho „rychlého občerstvení do ruky“ opravdu dost,
samozřejmě s výjimkou turistické sezóny.

Bylinná lékárna spolku Chodsko žije
workshop, ve kterém se zájemci (či spíše zájemkyně) učili umíchat krém,
bylinkové smoothie a ochutnali domácí sirupy)

DOMAŽLICKÝ ADVENT A VÁNOCE
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některé vybrané akce
Sobota 2. prosince
od 9.00 do 12.00 hodin v Domě dětí a mládeže Domino
MIKULÁŠSKÁ DÍLNA výroba postavičky čerta, anděla, čertích růžků,
pro starší korálkování - sněhová vločka
od 16.00 hodin na pódiu u stromečku na náměstí v Domažlicích
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Účinkují: sbory a sólisté ZUŠ Jindřicha Jindřicha Domažlice
neděle 3. prosince 2017
od 19.00 hodin v augustiniánském kostele
VÁNOČNÍ KONCERT UČITELŮ ZUŠ Jindřicha Jindřicha Domažlice
pondělí 4. prosince 2017
od 18.00 hodin v prostoru Kulturního centra - Pivovaru Domažlice koncert
PŘEDVÁNOČNÍ ZASTAVENÍ S CANZONETTOU
pátek 8. prosince 2017
od 20.15 hodin v Muzeu Chodska v Domažlicích
T. Malick STROM ŽIVOTA - promítání filmového klubu
sobota 9. prosince 2017
od 9.00 do 12.00 hodin v Domě dětí a mládeže Domino VÁNOČNÍ DÍLNA Betlém, pohyblivý anděl

Letošní domažlické vánoční zastavení – převzato z webových stránek MKS

středa 13. prosince 2017
od 17.00 hodin na pódiu u stromečku na náměstí v Domažlicích VÁNOČNÍ
ZPÍVÁNÍ KOLED s Českým rozhlasem Plzeň
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Po oficiálním programu „Country Vánoce", ve kterém vystoupili Hynek a Patrik
Hradecký, pěvecké sbory domažlických základních škol a sólisté privátní školy
populárního zpěvu Lídy Nopové, následovalo společné zpívání koled v přímém
přenosu, který ohlásil ponocný Roman Holub.
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pátek 15. prosince 2017
19.00 hodin v Muzeu Chodska v Domažlicích
KOZINA - scénické čtení z nerealizovaného scénáře Z. Šmída, pod vedením Dany
Žákové ze ZUŠ J. Jindřicha Domažlice
pondělí 18. prosince 2017
od 17.30 hodin ve velkém sále MKS Vánoční koncert
Vystoupili žáci Základní umělecké školy Jindřicha Jindřicha Domažlice
čtvrtek 21. prosince 2017
od 18.00 hodin v arciděkanském kostele XXV. CHODSKÝ VÁNOČNÍ KONCERT
Chodský soubor Mrákov a Dětský chodský soubor Mráček
neděle 24. prosince 2017
od 16.00 hodin na pódiu u kašny na náměstí
VÁNOČNÍ PŘÍBĚH - ZKOUŠKA ANDĚLSKÉ DOSPĚLOSTI
Pořádali: Římskokatolická farnost Domažlice, spolek Fandíme rodině a Město
Domažlice ve spolupráci s MKS v Domažlicích a ZUŠ J. Jindřicha Domažlice
úterý 26. prosince 2017
od 19.00 hodin v arciděkanském kostele
ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ JAKUBA JANA RYBY
Pěvecký sbor Čerchovan, komorní orchestr Musica Tusta a sólisté
Dirigent: Marek Vorlíček

Vánoční zpěvohra VYPEČENÁ VÁNOČNÍ SUITA

převzato z webových stránek MKS
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Počasí
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LEDEN
Hned v prvních lednových dnech jsme zažili to pravé zimní počasí - mráz,
ledovku a sníh. Husté sněžení, zejména 4. a 5. ledna, doprovázené silným
větrem, zkomplikovalo situaci především na silnicích regionu. Tvořily se
sněhové jazyky, které silničáři nestačili odstraňovat. Nezvyklý mráz sevřel celou
Českou republiku v noci na 7. ledna. Nejnižší teploty naměřily meteostanice na
Šumavě, v Rokytské slati mínus 34,6 stupňů Celsia. U nás ve městě ukazovaly
teploměry nejvyšší mráz na sídlišti rodinných domků u jezera, v sobotu 7. 1.
ráno –21 °C, jinde ve městě byl mráz mírnější, kolem -17, -18 °C. Silné mrazy se
udržely ještě i další dva dny. V následujícím týdnu teploty vzrostly, ve čtvrtek
12. ledna přišla obleva, přes den byly +3 °C, v noci +2 stupně. O týden později,
18. ledna, zasáhl Česko orkán Friederike. Našeho regionu se dotkl naštěstí jen
okrajově, i tak ale nadělal škody víc než dost. Na horách foukal vítr sílou až 160
km/hod., u nás přes den až 45 km/hod, což podle Beaufortovy stupnice síly
větru je hodnota pro silný vítr. Nejcitelnější škody zaznamenaly ve svých
porostech městské lesy. V době od 18. do 23. ledna se noční teploty
pohybovaly od -15 do -17 °C, denní nepřesáhly -1 stupeň Celsia.

Podle meteorologů došlo letos v lednu poprvé za
posledních 50 let na území České republiky
k rozsáhlejšímu

promrzání

půdy.

V některých

oblastech půda promrzla do hloubky více než půl
metru (viz mapka, hodnoty promrzání jsou udávány
v centimetrech; pro lepší orientaci, na kterém
místě mapy se nacházejí Domažlice viz výřez
z mapy správních celků ČR vlevo).
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V posledním lednovém týdnu mrazivé počasí pokračovalo, denní teploty
se pohybovaly v rozmezí -6 až -3 °C, noční kolísaly od –10 do –18 °C.

ÚNOR
První dny února přinesly, ve dne mírné oteplení, v noci ještě přetrvával
mráz. Nejteplejším dnem první dekády byla sobota 4. února, kdy přes den
teplota vzrostla až na +9 °C. Ve druhé polovině února se i noční teploty
přehouply přes nulu. Nejteplejším dnem byl v našem městě čtvrtek 23. února,
kdy přes den bylo až +15 °C, noční teplota vzrostla až na +7 °C.
Únorem nám vlastně odešla zima. A sníh, nepočítáme-li první dva týdny
v lednu, zase téměř žádný. Už v loňském roce se v regionu projevoval
nedostatek vody, povrchové i spodní. Nebude-li v dalších měsících vydatněji
pršet, může se situace postupně stát kritickou.
Na Zubřinu už opět přiletěly její pravidelné předjarní návštěvnice,
divoké kachny. V zahradách ve městě už počátkem měsíce rozkvetly sněženky,
krokusy a některé okrasné stromky a keře.
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BŘEZEN
Už pravý předjarní měsíc. Denní teploty se v první polovině měsíce
pohybovaly mezi osmi až dvanácti stupni Celsia, noční od dvou do šesti stupňů.
Poslední záchvěv zimy jsme ve městě zaznamenali v sobotu 11. března, když
ráno teploměry ve městě ukazovaly –2° C. Druhá polovina měsíce začala
vyššími teplotami. Nástup jara byl sychravý, 19. až 24. dubna bylo počasí
uplakané, v sobotu 18. dubna celý den pršelo, déšť doprovázel dost silný vítr.
Občas slabě pršelo i v dalších dnech, ve středu 22. března byl celodenní vytrvalý
déšť provázen i poklesem teploty na +6 °C. V posledním březnovém týdnu
denní teploty vystoupaly až na + 20 °C, v pátek 31. března dokonce až na 24 °C.

DUBEN
Duben začal příslibem pěkného počasí, v sobotu 1. dubna jsme naměřili
denní teplotu 23 °C. Vůbec v sobotu padaly na mnoha měřících stanicích
teplotní rekordy. K nám nejblíže na měřící stanici ve Staňkově, kde sobotních
23,2 stupně Celsia o rovné dva stupně převýšilo dosavadní rekord z roku 1990.
V neděli 2. února večer jsme ve městě zažili první jarní bouřku. Začala ve 20.10
hodin a trvala až do 22 hodin. Doprovázel ji silný déšť (ne ovšem přívalový) a
ochlazení. V následujících pěti dnech bylo stále pod mrakem, denní teploty 11
až 13 stupňů, občas drobný déšť. V sobotu 8. dubna vzrostla denní teplota na
17 °C, v neděli na 21 a v pondělí 10. dubna na denních 23 °C. Následující den
jsme zažili zase jednu teplotní houpačku, na které už jsme si v posledních létech
zvykli, teplota v úterý 11. dubna poklesla na 14 °C. V dalších dnech pak bylo
polojasno, denní teploty od 10 do 13 °C, ranní se pohybovaly kolem +4° C.
Ve třetím dubnovém týdnu jsme zaznamenali návrat paní zimy.
V pondělí 17. dubna od rána pršelo, v době od 12 do 16 hodin sněžilo. Sníh
ovšem hned odtával. V úterý 18. dubna sněžilo hned od rána, celý den,
v poledne padala na město ledová krupice. Sněžení provázel vítr a pokles teplot
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ve středu 19. 4. až na +4 °C denní a +1 °C noční. „Středeční průměrná teplota,
která byla v Praze 2,3 stupně, byla oproti dlouhodobým normálům o více než
osm stupňů nižší, než je v tuto dobu obvyklé. Odpovídala tak spíše konci
února“, uvedla ke středeční teplotě Dagmar Honsová z hydrometeorologického
ústavu. Návrat zimy nepřepadl jen Česko, zaznamenávají ho i jinde v Evropě –
Rakousko, Německo, Švýcarsko. Nejvíce se „zimního počasí“ děsí ovocnáři. I
u nás zahrádkáři naříkají. Ale co se nám zdá nenormální, bývalo prý před
takovými šedesáti, sedmdesáti léty docela normální. Na mrazy v dubnu prý byli
lidé zvyklí a na zahradách se kvůli nim „topilo“, rozdělávaly se ohně, aby
nezmrzly rozkvetlé stromy. Kouř z ohňů prý vytvářel při zemi clonu, která mráz
mírnila. Alespoň tak se to podle vyprávění pamětníků dělalo v našem městě.
A zase jedna houpačka – ryze Domažlická, ale jinde to asi bylo stejné.
V noci ze čtvrtka 20. 4. na pátek 21. 4. až -5 °C, v noci z 21. 4. na 22. 4. v 1
hodinu po půlnoci +6 °C. Ovšem už další dny ranní teploty opět poklesly, ve
středu 26. dubna bylo přes den +5 stupňů a v noci +1 stupeň, celý den padal
sníh s deštěm. 28. dubna celý den pršelo. V posledních dvou dubnových dnech
bylo polojasno, vál dost silný vítr.

KVĚTEN
Květen už byl výrazně teplý měsíc. Hned první máj se povedl. Bylo 19 °C,
celý den svítilo sluníčko. 2. a 3. května pršelo, denní teploty 15 °C. 4. května
kolem Domažlic přešla v 16 hodin bouřka, ale na město se nedostala, jen
párkrát slabě zahřmělo. V dalších dnech bylo polojasno s občasným slabým
deštěm. Od 11. května nastoupilo výrazně teplé počasí. Denní teploty se držely
na 23 °C, noční 10 – 13 °C. 15. května nás v pravé poledne navštívila bouřka,
doprovázená dost silným deštěm, trvala ale jen krátce. Ve druhé polovině
měsíce bylo vesměs jasno, denní teploty už výrazně letní, od 28 °C ve čtvrtek
18. května až k tropickým 31 °C v úterý 30. května.
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ČERVEN
Suchý a horký měsíc. Zaznamenali jsme v něm 7 dní, kdy rtuť
v teploměrech vyšplhala na 30 °C nebo i výše: 3. 6., 15. 6., 20. 6., 21. 6., 22. 6.,
23. 6., 29. 6. Nejstudenějším dnem měsíce byla neděle 4. června, kdy denní
teplota „sklouzla“ z 30 °C předchozího dne na pouhých 19 °C. Ale už následující
den bylo opět 24 °C a pod dvacet stupňů už denní teplota neklesla v žádný den
v měsíci. Noční teploty se pohybovaly od 10 do 17 °C. Ve čtvrtek 22. června
jsme zhruba od desáté hodiny večer mohli na obloze pozorovat „blýskavici“,
blesky jako při bouřce, ovšem bez hřmění. Chvílemi se zdálo, jako by obloha
doslova hořela. Blýskalo se na jižní, východní i západní straně. Podle vysvětlení
Českého hydrometeorologického ústavu šlo o bouřkové blesky, které k nám
dorazily z Německa nejprve na severozápad a v průběhu noci se prohnaly celou
republikou. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) zaznamenal v té době
nad naším územím zhruba 82 tisíc blesků.
V pátek 30. června konečně po delším suchém období zapršelo. Déšť byl
dost silný, ale na zem, vyprahlou předchozími vedry, to asi stejně nestačilo.

ČERVENEC
Červenec byl horkým a v našem regionu mimořádně suchým měsícem.
První dva dny sice bylo příjemných letních 22 a 23 °C, ale už v týdnu od 3. do 9.
července denní teploty neklesly pod 30 °C, ve středu týdne dokonce dosáhly až
na 33 °C. V následujícím týdnu se denní teploty pohybovaly v rozmezí mezi 23
až 25 °C, ale už týden od 17. do 23. července byl opět horký, a to mimořádně.
Ve středu 19. 7. dosáhly odpolední teploty 35 °C a noční neklesly pod 18 °C.
Jinde byly v tomto týdnu alespoň současně s vedry bouřky s vydatnými
dešti, nebo alespoň pršelo. Ovšem u nás byla Sahara. V Domažlicích nespadla
ani kapka. V posledním červencovém týdnu se poněkud ochladilo, v pondělí a
v úterý 24. a 25. občas zapršelo, či jak říkaly naše babičky a prababičky hezkou
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domažličtinou „drobet škrejpalo“, ale pořádný déšť to nebyl. V neděli a
v pondělí 30. a 31. července už opět bylo přes den 32 °C a jasno. 30. 7. večer
v 19.45 se zatáhlo, od západu přišla bouřka, ale déšť byl opět jen slaboučký.
Český hydrometeorologický ústav vydal v souvislosti se suchým a
horkým červencem mapu sucha v půdním profilu. Je z ní jasné, že Domažlice a
okolí jsou ohroženy výjimečným až extrémním suchem.

(K určení polohy Domažlic na mapě viz v lednu uvedený výřez z mapy správních celků ČR. Autor
podkladů k mapě: Český hydrometeorologický ústav))

„Je naprosto zřejmé, že ČR dramaticky vysychá a bohužel to nebude pouze
krátkodobý výkyv. Problémy se suchem se stávají reálnou hrozbou. Nerovnoměrné
srážky a nedostatek vody, která se neudrží v krajině trápí v posledních letech nejen
zemědělce a vodáky, ale začínají je pociťovat i lidé, kterým vysychají studny“, dodávají
k mapě meteorologové. Mají pravdu. Nemluví ale o příčině této nepříznivé situace.
Když odhlédneme od celosvětových problémů – kácení deštných pralesů a podobně a
zůstaneme jen u nás na našem Chodsku, tedy: už naši dávní předkové znali pořekadlo,
že voda dělá vodu. Voda se k vodě vrací. Tuhle starou moudrost znal v 17. století
patrně i Woff Maxmilián Lamingen nebo ji znali jeho rádci. Proto na vyprahlém a
nepříliš úrodném Chodsku začal zakládat rybníky. Právě odebírání půdy na rybníky bylo
jednou z příčin, proč se Chodové proti vrchnosti bouřili. Jakub Krčín v Jižních Čechách,
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postižených podobně jako Chodsko, založil velkorysé rybniční hospodaření. A Jižní
Čechy, jak je z mapy patrné, tolik nedostatkem vody netrpí. Další příčinou je
nedostatečné členění krajiny. V Domažlicích i na Chodsku ještě žijí pamětníci toho, jak
mezi poli bývaly různé remízky, miniaturní hájky, třeba jen s pár stromy, potůčky,
strouhy …. To vše zadržovalo v krajině vodu, a to vše už nemáme. A tak bude možná
nucen přijít nějaký další Lomikar, aby zachránil zdejší krajinu před žízní.

SRPEN
Úterý 1. srpna bylo v našem městě nejteplejším dnem v roce.
Odpoledne jsme naměřili 37 °C a po celou noc 19 °C. Také v dalších dnech, až
do 11. 8. denní teploty neklesly pod 26 °C. V dalších dnech se mírně ochladilo
na příjemné letní teploty 23 – 26 °C. Výjimkou byly pátek 25. a sobota 26. srpna
kdy teploty vystoupily opět na 30 °C.
V pondělí 7. srpna večer ve 20.20 hodin začalo maximum zatmění
Měsíce. Trvalo do 21:18. Stín Země zakrýval pravý spodní okraj Měsíce, který
byl lomem světla v atmosféře zabarven do hněda.
Ve čtvrtek 31. srpna celý den pršelo. Byl to jen drobný déšť, ale díky i za
něj, po období sucha se země alespoň zvlhčila.

ZÁŘÍ
Také září začalo deštěm, v pátek 1. 9. celý den drobně pršelo, denní
teplota vystoupila na 14 °C. V následujících dnech převládalo příjemné babí
léto, denní teploty se pohybovaly mezi 18 až 22 stupni, občas zapršelo, ovšem
spíše symbolicky, ale zdejší zahrádkáři tvrdí, že každá kapka dobrá. V neděli 10.
září se po sobotě, kdy bylo až 21 °C přes den, ochladilo na 15 °C. V dalším
zářijovém týdnu a až do konce měsíce se pak denní teploty udržovaly mezi 14
až 17 stupni. V předposledním zářijovém týdnu častěji pršelo. Celé září bylo
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vcelku příjemným měsícem, dá se říci že takovým, jaký býval v časech kdy
počasí ještě tolik nevyvádělo.

ŘÍJEN
V prvním říjnovém týdnu počasí ničím nepřekvapilo. Teplotně až do 12.
října počasí odpovídalo roční době, včetně častějšího deště. Od pátku 13. října
začaly denní teploty stoupat, v sobotu 14. října se přehouply přes 20 °C. A
začaly padat teplotní rekordy. Jeden hned v sobotu, když na Mostecku naměřili
letní teplotu 23,7 °C, což byla zároveň nejvyšší teplota naměřená v ten den
v ČR. Podle meteorologu dorazila v polovině října do republiky „nebývalá vlna
tepla“. Letní teploty skončily v úterý 17. října. U nás jsme nejvyšší denní teplotu
znamenali právě v tento den – odpoledne až 23 °C. Počínaje 18. říjnem teploty
poklesly k 15 stupňům, 18. a 19. října začaly ranní mlhy a smog, který trápil
zejména níže položené části města a držel se samozřejmě i kolem hlavního tahu
městem od Masarykovy, přes Komenského a Kozinovu ulici až k Havlovicům. Od
pondělí 23. října pak už nastoupilo pravé říjnové počasí s teplotami mezi 9 až 11
stupni přes den. Poslední dva říjnové dny byly ještě o něco chladnější. V neděli
29. října zasáhla střední Evropu cyklóna Herwart s větry, dosahujícími
v nárazech síly orkánu. Bouře byla podle meteorologů druhou nejničivější po
orkánu Kyril z roku 2007. V Česku si vyžádala čtyři lidské životy, ve všech
případech byl důvodem smrti padající strom. Také v našem městě „pokácel“
vichr několik stromů, ale jinak způsobil naštěstí jen menší škody. Jinde bylo
hůře, v Praze například strhl střechu Průmyslového paláce.
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LISTOPAD
Listopad vcelku ničím nepřekvapil. Denní teploty se pohybovaly vesměs
v rozmezí od 2 do 5 stupňů. V sobotu 11. listopadu začal padat sníh, ale moc
jsme si ho neužili, protože hned roztával. Nicméně svatý Martin (11. listopadu
je jeho svátek) ukázal tentokrát alespoň dobrou vůli na svém bílém koni přijet.
14. listopadu jsme ráno zaznamenali první letošní mráz, -2 °C. V době od 15. do
21. listopadu se denní teploty držely téměř stabilně na +5 °C, ráno už byly
několikrát přízemní mrazíky. Od 22. do 25. listopadu se oteplilo až na 14 stupňů
v pátek 24. 11., oteplení ale provázely ranní mlhy a opět inverze. Posledních
pět listopadových dní teploty nepřekročily + 3 °C. Jako by se příroda už opravdu
připravovala na nástup paní zimy.

PROSINEC
„Já sním o Vánocích bílých“, zpíval kdysi jeden populární zpěvák. Možná
budeme, a nemusí to být ani tak dlouho, zpívat „já sním o zimě bílé“. Ty
současné zimy jsou totiž spíše hnědé, blátivé, pokud vůbec alespoň zaprší.
Letošní prosinec se skutečnosti posledních let nevymykal. Sníh sice padal a dost
často, ale ještě než dopadl na zem roztál a pokud už dopadl, vydržela sněhová
pokrývka sotva půlden. Po většinu měsíce bylo oblačno až zataženo s častými
přeháňkami deště se sněhem. Denní teploty se v první polovině měsíce
pohybovaly od nuly do pěti stupňů, noční také od nuly do mínus tří stupňů.
V sobotu 9. 12. napadlo asi 5 cm sněhu, držel se ještě i v neděli 10. 12., kdy ho
ještě trochu připadlo, ale hned v následujícím dni odtál. Nižší teploty se udržely
ještě do 22. 12., ale jak bývá v posledních létech dost časté, v sobotu 23. 12. se
vyhouply na 7 °C, na Štědrý den na 8 °C, na Boží hod také na osm stupňů a na
Štěpána ještě o jeden dílek teploměru výš, na 9 °C. Od 27. 12. do 30. 12. bylo
chladněji, jeden až tři stupně, zataženo, déšť se sněhem. A poslední den roku?
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„Letošní silvestr byl nezvykle teplý. Na některých místech naměřili přes 13
stupňů Celsia. Nejtepleji bylo v Dyjákovicích na Znojemsku: 14,2 stupně. Takové
teplo bylo na silvestra jen v letech 1925, 1935 a 1978“, uvedl na svém
informačním webu Český hydrometeorologický ústav. U nás bylo na Silvestra 8
°C.
Noční teploty se po celý měsíc pohybovaly v rozmezí -5 až +4 stupně,
ráno byly občas mlhy, občas smog.
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Zasněžené Domažlice
Kresba Jan Paroubek, konec dvacátých let 20. století (pohled z „Nevoličáku“)
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SEZNAM PŘÍLOH

Přílohy kronikářského zápisu 2017
příloha č. 1:
- Zápisy ze zasedání zastupitelstva města č. 26 - 36/2017
celkem 11 zápisů
- Zpráva o hospodaření města v r. 2017
příloha č. 2:
Domažlický zpravodaj č. 1 – 12
celkem 12 čísel
příloha č. 3:
Město a jeho organizace, sociální služby, kulturní zařízení
• Statistika občanů města 20165
• Rozbor zaměstnanců MěÚ Domažlice za rok 2017
• Městská policie
• Městské lesy
• DTS Domažlice
• Sbor dobrovolných hasičů Domažlice
• Výroční zápis městského centra sociálně rehabilitačních služeb
• Sluníčko Domažlice
• Akce pořádané městským kulturním střediskem
• Galerie Dorka
příloha č. 4:
Školství
• Mateřská škola Domažlice, Zahradní 471
• Základní škola Komenského 17
• ZŠ a MŠ Domažlice, Msgre B. Staška 232 - mateřská škola
• Letáček malých podnikatelů z Nové školy
• Nová škola Domažlice (ZŠ Msgre B. Staška)
• Základní škola praktická
• Gymnázium J. Š. Baara Domažlice
• Vyšší odborná škola, obchodní akademie a Střední zdravotnická škola
• ZUŠ Jindřicha Jindřicha Domažlice
• Dům dětí a mládeže DOMINO
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příloha č. 5:
Volby do Poslanecké sněmovny PČR
-

Sada hlasovacích lístků – 1 x

-

ANO – 3 x

-

KDU-ČSL - 5 x

-

ČSSD – 3 x

-

KSČM – 2 x

-

ODS – 2 x

-

SPD – 2 x

-

Starostové a nezávislí – 5 x

-

Občanská demokratická aliance - 1 x

-

Referendum o evropské unii - 1 x

-

nálepky proti straně ANO - 1 x

příloha č. 6:
Organizace, svazy, spolky
• Jednota Orla Domažlice
• Junák – český skaut
• Chodsko žije
• Sídliště Šumava
• Městská rada seniorů
• Oblastní spolek ČČK
• Svaz tělesně postižených
• Svaz neslyšících a nedoslýchavých - 2 x
• ZO Českého zahrádkářského svazu
• Spolek Beseda Domažlice
• AC Domažlice
• Wolfs Domažlice
• LTC Domažlice
• Plavecký klub Rejnoci Domažlice
• Klub českých turistů Domažlice

příloha č. 7:
Kalendárium – kultura + různé
* Kulturní léto 2016
* Pozvánky na výstavy Jany Hruškové - 2 x
* Pohlednice Sochařská stezka na Baldov
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Vánoce 2017 v Domažlicích
Juniorfest
Cirkus Humberto
Domažlice - Historie a památky - čtyřstránkový letáček
Vítejte na Domažlicku a v Českém lese - interaktivní mapa
Brožura Konkret 2017 - Šest pozic konkrétního umění v západních
Čechách (Vydalo Muzeum Chodska - Galerie bratří Špillarů)
7 pozvánek na výstavy v Galerii bratří Špillarů + pozvánka na setkání
s Annou Krocovou a Slávkou Štrbovou v Plzni
Vítejte na Domažlicku - propagační brožura
Jana Hrušková: Obrazy - skládanka věnovaná dílu výtvarnice
Pozvánka na výstavu Historie motorismu v Chodském hradě
Hudba u stromečku
Noc kostelů Domažlicko
Dračí sluj ve Furthu
pozvánka na vystoupení HOP TROP
Posta varhanám - program koncertu J. Kšici
Dudáci a vlčí hlavy - pozvánka na výstavu v Chodském hradu
Společný letáček na Chodské slavnosti a Drachenstich
Seance, která se zvrtla - článek z časopisu Záhady života o strašidelném
baru v Domažlicích
Plán Domažlic, tříjazyčný
Propagační letáček Naučná stezka v Zelenovském údolí
Oslavy osvobození - leták
Chodské panenky na Floridě - článek z časopisu Plzeňský kraj
Wellness studio VIOLA - propagační leták
akce České sítě 55+
Voňavý krámek pod hradem - vizitka
Nově otevřený kebab

příloha č. 8:
Domažlický servis - únor až prosinec, 11 čísel
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