POBĚŽOVICE

Město Poběžovice leží na úpatí Českého lesa 15 km severozápadně od Domažlic, v mírně kopcovitém terénu. V okolí převládají polnosti, louky i nehluboké lesy. Poběžovicemi, které jsou poprvé
připomínány ve 2. polovině 14. století a městem se stávají v 16. století, protéká potok Pivoňka.
Dominantou města je hrad a zámek, který je pokladnicí historických událostí města. V Poběžovicích působilo mnoho významných osobností: Bedřich Smetana, Jan Brokoff, Alfred Offner, František Purghart a další.
V 19. století zakoupil Poběžovické panství rod Coudenhove-Kalergi. Hrabě Heinrich Coudenhove-Kalergi působil jako vyslanec v Japonsku, kde se seznámil a oženil s japonkou Mitsuko Aojama a v roce 1896 si ji přivezl
do Poběžovic. Heinrich a Mitsuko měli 7 dětí. Mitsuko byla první trvale žijící Japonkou v Evropě. Její syn Richard
byl zakladatel Panevropského hnutí.
V Poběžovicích žila početná židovská obec, která ale nepřežila nacistickou okupaci. Po roce 1945 došlo k odsunu většiny německého obyvatelstva a město bylo dosídleno Čechy. Zámek spolu s panstvím byl po válce rodině
Coudenhove-Kalergi zabaven a zestátněn. Dnes je v majetku města.
K Poběžovicím přináleží další obce – místní části: Ohnišťovice, Sedlec, Sezemín, Šibanov, Šitboř a Zámělíč.
V současnosti se město stává turistickým cílem nejen kvůli zámku a obnovenému židovskému hřbitovu, ale také
kvůli krásné a neporušené okolní přírodě Českého lesa.
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NAUČNÁ STEZKA TĚŽBA ŽIVCŮ NA POBĚŽOVICKU

Stezka mapuje přírodopisné zajímavosti a hornickou činnost na Poběžovicku, která skončila v 80. letech minulého
století. Je tvořena dvěma okruhy s celkem 14 stanovišti.
Okruh Poběžovice – Zámělič
První okruh naučné stezky začíná na nově vybudované
školní zahradě, pokračuje přes zámecký park směrem
k Otovu a Zámělíči. Je určen pro mladší děti a zaměřen
obecně na informace z našeho regionu.
Délka trasy je přibližně 6 km, tvoří ji 7 stanovišť:
1. Školní zahrada – informace o průběhu projektu,
o tom, jak školní zahrada vznikala, popsány jsou
oba okruhy naučné stezky
2. Zámecký park – obnova parku, jeho historie a jedinečnost, geologická expozice (vzorky hornin z blízkého okolí)
3. Rokle u otovské silnice – blízké přírodní rezervace
a památky
4. Záměličská cesta – invazivní druhy rostlin
5. Křižovatka lesních cest – všeobecná geologie, geologie Země, mykologie
6. U dubu – lesy, jejich typologie, minerály Poběžovicka
(kutisko), podzemí (bezpečnost)
7. Les u Muničáku – přirozený les, péče o les, bezobratlí

Okruh Ohnišťovice – Otov
Druhý okruh naučné stezky začíná na ohnišťovické
návsi. Je určen pro starší děti a je více zaměřen na
historii těžby a zpracování živce, na geologii regionu,
popisuje také způsob rekultivace a revitalizace krajiny
po hornické činnosti.
Délka trasy cca 5 km, tvoří ji 7 stanovišť:
1. Náves Ohnišťovice – informace o obci Ohnišťovice,
o potoce, který tudy protéká, a o pozoruhodném kamenném mostu na něm
2. Ohnišťovice – U krytu – geologie domažlické oblasti,
poběžovický masív a pegmatity
3. Větrný vrch – historie těžby živců, život v podzemí
4. Na vyhlídce – technologie hlubinné a povrchové těžby, lesní ptactvo
5. Otovský lom – rekultivace a revitalizace krajiny
6. Důl Otov Fučná – mineralogie pegmatitů, zpracování a použití suroviny, netopýři
7. U ohnišťovického rybníka – mokřadní ekosystém, život v rybníce a v potoce

Hrad a zámek Poběžovice

Coudenhove-Kalergi Zen zahrada míru

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

ZAJÍMAVOSTI V POBĚŽOVICÍCH A BLÍZKÉM OKOLÍ
Hrad a zámek Poběžovice – Ronšperk
Jádro zámku pochází z poloviny 15. století, kdy zde
stál hrad opevněný hlubokými příkopy a obehnaný
hradbami. V letech 1682–1695 byl upraven na raně
barokní zámek. Vzniklo nádvoří, které lemují arkády
s pavlačemi. Poslední majitelé nechali přistavět pseudorenesanční bránu a vystavět zámeckou věž.
Dnes jsou v zámku nástěnné malby z 15. a 16. století
nebo prostory bývalé hradní kaple. Vzhledem k technickému stavu, není zámek přístupný.
Coudenhove-Kalergi Zen zahrada míru
Kamenná japonská zahrada v Poběžovicích vznikla
v roce 2015 jako připomínka pobytu slavné Japonky
Mitsuko Aoyama Coudenhove-Kalergi a její rodiny
v Poběžovicích. Najdeme ji nedaleko zámku v zámeckém parku.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Kostel stojící uprostřed náměstí Míru byl připomínán
již v 15. století. V dalších stoletích byl přestavován. Je
to svatyně s obdélnou lodí a užším, trojboce zakončeným presbytářem. Z původní dvojice věží, zůstala jen
severní. Východně od kostela stojí socha Svatého Jana
Nepomuckého z dílny Jana Brokoffa a budova fary.
Židovský hřbitov
Židovský hřbitov leží asi 0,5 km severozápadně
od Poběžovic, v remízku v polích po pravé straně
silnice do Drahotína. Nově k němu byla vybudována zpevněná přístupová cesta. Nejstarší náhrobek
z roku 1634 je situován v zadní části hřbitova. Na
hřbitov se vstupuje umělecky kovanou brankou s kamenným portálem, jež nese hebrejský nápis. Péčí
o hřbitov se zabývá místní spolek Abraham.
Poběžovická synagoga, vystavěná v letech 1814–1816,
stávala v jižní části tehdejší židovské ulice, dnes Masarykovy, kde je dodnes torzo mikve.

Židovský hřbitov

Kaple svatého Prokopa
Kaple sv. Prokopa byla postavena v roce 1830 Annou Küttnerovou jako jednoduchá zděná stavba při křižovatce
cest z Poběžovic do Otova a ze Šitboře do Záměliče. Po
2. světové válce nebyla udržována, chátrala a před rokem
1970 byla vandaly zničena. Zůstaly jen zbytky zdí, zasypané sutinami, zarostlé trnkovým křovím a náletovými
dřevinami. Obnovena byla v letech 2013–2014. K vysvěcení kaple došlo v předvečer státního svátku 27. 9. 2014.
Poběžovická lípa velkolistá
Památná lípa velkolistá roste u silnice z Poběžovic
do Hostouně, hned naproti vchodu na hřbitov. Patří
mezi nejmohutnější lípy v Českém lese a je chráněna
od roku 2001. Její stáří je 360 let, obvod stromu činí
785 cm. Kolem lípy procházejí všichni, kdo chodí na
hřbitov zavzpomínat na své blízké. Nedaleko lípy stojí
boží muka. K lípě vede z Poběžovic nová cesta a na
dvou místech zve k posezení a pohledu na krásnou
krajinu Českého lesa v čele s dominující Lysou horou.
Drahotínský les
1,5 km západně od Poběžovic se nalézá přírodní rezervace Drahotínský les s výskytem velmi vzácného
Sleziníku nepravého, který se vyskytuje výhradně na
hadcovém podloží.
Památník Jana ze Šitboře
Jan ze Šitboře, známý také jako Jan ze Žatce nebo Jan
z Teplé byl literát, pedagog, městský písař, městský
notář a správce městské školy v Žatci a protonotář Nového Města pražského. Je autorem díla Oráč z Čech,
které je považováno za jedno ze stěžejních děl pozdně středověké německé literatury. Památník pochází
z dílny plzeňského akademického sochaře Jaroslava
Šindeláře. Odhalení památníku se uskutečnilo v květnu 2018. Nad památníkem najdeme také kostel svatého Mikuláše, jehož obnova po desetiletích chátrání,
započala v roce 2016.
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