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Zamyšlení
Na Velký pátek 19.4.2019 jsem se
zúčastnil prvního cyklovýletu k zahájení letošní cyklistické sezóny.
Peloton čítal na 54 účastníků a jela
se trasa Poběžovice - Sedlec Medná - Srby - Nová Ves - Svatá
Anna - Mašovice - Meclov - Ohnišťovice - Poběžovice. Ta byla dlouhá cca 26 km. Někteří borci si ji
prodloužili přes Vlkanov a Šitboř na
rovných 30 km. Místní hasiči se postarali o občerstvení u kostela svaté Anny a účastníci je hojně využívali. Po dojezdu před hasičskou
zbrojnici v Poběžovicích si všichni
opekli vuřty a doplnili ztracené kalorie rovněž občerstvením v tekuté
podobě. Dočkali se dokonce i zeleného piva, které charakterizuje zelenou dobu Velikonoc…
Díky organizátorům - starostovi
Martinu Kopeckému a slečně Dominice Adamcové si více než padesátka občanů opět užila příjemně prosluněné sváteční odpoledne, protáhla svá těla pohybem na čerstvém vzduch v krásné přírodě! Co
víc si přát… Snad aby tato akce nebyla ojedinělá a našla si v sezoně

Vážení spoluobčané,
měsíc duben je skoro za
námi a díky jarnímu počasí bylo
možno započít s pracemi nejen na
zahrádkách, ale i na ostatních částech našeho města. Jistě jste zaznamenali, že začala rekonstrukce
Masarykovy a Slovanské ulice, kde
dochází k výměně vozovky a doplnění, případně rekonstrukci stávajících chodníků s příslušenstvím.
Obdržel jsem k této akci mnoho
dotazů, proč je například vozovka
užší, než byla původní, jak bude

rozmístěno veřejné osvětlení, nebo
proč musí být část chodníků ze žuly. Jen ve stručnosti uvedu, že
oprava vozovky je plně v kompetenci majitele, tedy Plzeňského
kraje, potažmo uživatele SÚS Pk.
Nemám zde prostor citovat výtahy
z norem, ale i takto provedená
úprava vyhovuje požadavkům pro
komunikaci III. třídy. Veřejné
osvětlení bude upraveno a doplněno tak, aby byla vozovka v dané
části lépe osvětlena a nevznikala
tak tmavá místa. Je pravdou, že
část chodníků a obrubníků musí
být v kamenném provedení,
v tomto případě z přírodní žuly. Je
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co nejvíce následovníků… Jak se
mám možnost přesvědčovat, zajímavých tras pro cyklovýlety je tady
v našem regionu poměrně dost jak
méně náročných, tak i těch pro
cyklisté „fajnšmekry,“ kteří milují

to dáno hranicí městské památkové zóny, kde platí striktní pravidla
pro výstavbu, opravy, rekonstrukce a ostatní zásahy do vzhledu
prostředí. Osobně si ale myslím, že
po dokončení rekonstrukce bude
opět jedna část Poběžovic vypadat
o něco lépe a budeme alespoň na
malém úseku komunikace chodit o
něco bezpečněji. Již nyní vám mohu sdělit, že po několika jednáních
se podařilo prosadit opravu mostu
(který je taktéž kompletně ve
vlastnictví Plzeňského kraje), včetně jeho zábradlí. Bylo by
nelogické v okolí mostu dělat nový povrch a most samotný z této akce zcela vyčlenit. Je zde samozřejmě i
jedno mínus, most se sice
opraví, ale není v takovém
stavu, aby se přistoupilo
k celkové rekonstrukci, do
které by se mohl začlenit i
chodník pro pěší. Vedení
města tak nadále bude hledat vhodné řešení lávky vedle
mostního tělesa tak, aby byl zabezpečen zcela bezpečný přechod
tohoto místa. Dodatečně prosím
všechny kolemjdoucí o zvýšenou
opatrnost v okolí stavby a trpělivost v souvislosti s nadměrným
pohybem těžké techniky ve městě.
Děkuji.
V dubnu taktéž proběhlo výběrové
řízení na zhotovitele stavební akce
„Výměna oken a dveří ZŠ Poběžovice. Zastupitelstvo města smlouvu
o dílo schválilo, a tak se již může
započít s přesným zaměřováním a
přípravami. Do konce srpna by
mělo být vše vyměněno a hotovo

„krpály plné kamení.“ Snad se najde někdo, kdo organizačně připraví další jízdu s tím, že toho vuřta a
pivko na konec si každý asi velmi
rád sám zaplatí.
VoK

tak, aby se nenarušil začátek školního roku.
Snažíme se dále získávat i peníze
z dotací. Mám informaci, že zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo
dotaci na opravu komunikací
v Zámělíči ve výši 300.000,- Kč,
máme podepsanou smlouvu s Česko-německým fondem budoucnosti
na dotaci v hodnotě 500.000,- Kč,
za účelem opravy kostela sv. Mikuláše v Šitboři a k této akci ještě
navíc příslib dotace z Ministerstva
kultury ve výši 700.000,- Kč, které
budeme v letošním roce moci v
Šitboři proinvestovat. Zde musím
poděkovat spolku Mikuláš, bez jehož usilovné práce bychom jen
stěží pokračovali dál. Snad i jednou se takto posuneme v opravách našeho zámku, který na svoji
příležitost ještě čeká. I zde jednáme o různých možnostech opravy
střechy a statického zajištění samotných budov.
Co se v tomto měsíci velice nepovedlo, bylo uveřejnění informace,
že se naše lékárna alespoň v omezeném provozu znovu otevře. Bohužel k tomu vlivem různých okolností nemohlo dojít, a proto bych
se chtěl ještě jednou za tuto dezinformaci hluboce omluvit. Samozřejmě pokračujeme dále ve snažení alespoň výdejnu léků v Poběžovicích otevřít.
Závěrem bych vám všem chtěl popřát krásné májové oslavy, veselou zábavu při pálení čarodějnic,
klidné prožití Svátku práce a Dne
vítězství.
Děkuji za pozornost,
Martin Kopecký, starosta města

Asi bude poslední. Zdá se, že je
čas skončit. A třeba bude mít
Poběžovicko novou podobu. Ono
jen se zamýšlet vlastně nestačí, i
když přece jen občas nějaký ten
v něm obsažený nápad či kritika
může někoho, z těch, kteří to
čtou inspirovat. Třeba k tomu,
zda má cenu připomínat si jakákoliv výročí. Brzy po roce 1989
to byla až tak trochu móda Každá sebemenší obec si hledala
cestu, jak se zviditelnit. Žně měli
odborníci zabývající se erby a
vlajkami, i když je často vytvářeli na přání objednavatelů. A tak
vznikaly až neuvěřitelné kreace.
I Poběžovice mají svůj znak, ten
na štěstí vychází z konkrétní historie. A vlajku – té moc nerozumím, zdá se mi až moc jednoduchá.
A slavily originálně i např. divadelní hra o povýšení vsi na městys či založení města Ronšperk.
To se oslavilo slavnostní průvodem – zase se zúčastnili místní
dobrovolníci, kteří představovali
významné osobnosti. Inu město
dělají lidé, kteří v něm žijí. Je
skvělé, že se projevuje mládí –
krásné cyklovýlety aj. Konečně
se dává dohromady mladá a
střední generace, lidé, kteří už
považují zdejší kraj za svůj
opravdový domov. Ale abych nezapřela svoji profesi: 1359 první
zmínka o Poběžovicích, byť jako
vsi aj., devítky, či čtyřky, není
škoda toho nevyužít? A co Významné osobnosti Poběžovicka
(jedna z brožur propagující Poběžovice)? Má alespoň některá
v ní prezentovaných osobností
v Poběžovicích pamětní desku?
Přece jen by se nemělo na skutečné dějiny zapomínat. I když
ve škole měl dějepis málokdo
rád.
Marie Špačková

Ve čtvrtek 11. dubna proběhlo v
obřadní místnosti MěÚ Poběžovice plánované vítání nových
občánků do života. Svou premiéru si při této slavnostní akci odbyl nový starosta p. Martin Kopecký a zvládl to s přehledem.
Matrikářka města pí Alena
Duffková mu představila celkem
deset nových občánků, kteří byli
rozděleni do dvou skupin po pěti
miminkách. Souhrou náhod byla
jedna ryze dívčí a druhá zase
bez výjimky chlapecká.
VoK

Výběr z usnesení 9. jednání RM Poběžovice, ze dne 18.3.2019
 RM schvaluje Smlouvu o zajištění činnosti koordinátora BOZP „Poběžovice, rekonstrukce
Masarykovy a Slovanské ulice,“ uzavíranou mezi objednateli - SÚS Plzeňského kraje,
p.o. a městem Poběžovice a dodavatelem - firmou MANIFOLD GROUP s.r.o., Mikulášské
náměstí 552/17, 326 00 Plzeň, dle které město Poběžovice uhradí část nákladů, spojených s prováděním činnosti koordinátora BOZP ve výši 31.272,20 Kč bez DPH a pověřuje starostu jejím podpisem.
 RM schvaluje Smlouvu o zajištění technického dozoru stavebníka „Poběžovice, rekonstrukce Masarykovy a Slovanské ulice,“ uzavíranou mezi objednateli - SÚS Plzeňského
kraje, p.o. a městem Poběžovice a dodavatelem - firmou DOZOR inženýring s.r.o., Koterovská 574/177, 326 00 Plzeň, Koterov, dle které město Poběžovice uhradí část nákladů, spojených s prováděním činnosti koordinátora BOZP ve výši 96.100.-Kč bez DPH a
pověřuje starostu jejím podpisem.
 RM schvaluje Dohodu o provedení archeologického výzkumu „Poběžovice, rekonstrukce
Masarykovy a Slovanské ulice,“ uzavíranou mezi stavebníky - SÚS Plzeňského kraje a
města Poběžovice a Muzeem Chodska v Domažlicích, podle níž město Poběžovice uhradí
část celkových nákladů na archeologický průzkum ve výši 30.224,38 Kč bez DPH a pověřuje starostu jejím podpisem.
 RM schvaluje Darovací smlouvu Tříkrálová sbírka 2019, podle níž dárce (Diecézní charita Plzeň) daruje obdarovanému (město Poběžovice) částku ve výši 11.810.-Kč na pomoc
lidem v nouzi a pověřuje starostu jejím podpisem.
 RM nesouhlasí se spoluúčastí města na financování vodovodní a kanalizační přípojky na
pozemcích jiných vlastníků, pro stavbu rodinného domu žadatele.
 RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku číslo 85-ZO-089, uzavíranou
mezi Nadací Partnerství, se sídlem Údolní 33, 602 00 Brno a městem Poběžovice, na
realizaci projektu ALEJ POBĚŽOVICKÝCH HASIČŮ, v hodnotě 73.183.-Kč a pověřuje
starostu jejím podpisem.
 RM souhlasí se stavbou lešení na pozemcích města p.č. 466/35, p.č. 233, p.č. 466/40 v
k.ú. Poběžovice, za účelem provedení zateplení obvodových zdí bytového domu čp. 388
v ulici Budovatelů v Poběžovicích, a to v délce 36 m na východní a západní straně domu, po dobu cca 3 měsíců, s tím, že po skončení akce budou pozemky města uklizeny a
uvedeny do původního stavu.
 RM schvaluje poskytnutí odměn poběžovickým sportovcům, kteří byli vyhodnoceni v
rámci ankety Sportovec okresu Domažlice 2018 - finanční odměnu ve výši 3.000.-Kč a
trenéru věcný dar do hodnoty 3.000.-Kč.
 RM schválila udělení plné moci k zastupování města Poběžovice při jednáních s Česko německým fondem budoucnosti, Ministerstvem kultury ČR a Ateliérem Soukup OPL
Švehla, s.r.o., Plzeň a to ve všech záležitostech spojených s opravami kostela svatého
Mikuláše v Šitboři, pro člena spolku Mikuláš z.s., v Šitboři.
 RM schvaluje pořízení mobilní aplikace interaktivní mapa pro vytváření datových záznamů pěších, či cyklistických okruhů s možností jejich následného načtení, ve formě QR
kódů, do mobilních telefonů k využívání pro navigaci turistů terénem mezi jednotlivými
body zájmu.
 RM schvaluje roční účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská školy Poběžovice za
rok 2018 s hospodářským výsledkem –21.210.-Kč.
 RM schvaluje výjimku v počtu dětí v 1. třídě příspěvkové organizace Mateřská škola
Poběžovice, kde došlo k navýšení o 2 děti na celkový stav 26 dětí.
 RM souhlasí s prodejem movité věci přívěsný vozík PPS 12 z roku 1970, který je v evidenci SDH Poběžovice a je dlouhodobě nevyužíván, za prodejní cenu 5.000.-Kč.

Panorama
událostí
Začátkem měsíce dubna byly zahájeny
práce na rekonstrukci částí ulic Masarykova a Slovanská. Jedná se o úsek od restaurace Ronšperk na křižovatku u Vinotéky a navazující kousky ulic na tuto křižovatku. Nepochopitelnou věcí je vynechání
části komunikace na tělese mostu přes Pivoňku. Tento úsek nebude rekonstruován
údajně pro to, že nedošlo k dohodě mezi
SÚS Plzeňského kraje (správce komunikace) a Lesy České republiky (vlastník vodního toku Pivoňka)… Práce by měly být dokončeny do konce měsíce srpna 2019.

Výběr z usnesení 10. jednání RM Poběžovice, ze dne 8.4.2019
 RM schvaluje Protipovodňový plán města Poběžovice, aktualizovaný k 1.4.2019.
 RM na základě vyjádření arboristy p. Lukáše Čermáka a doporučení referentky Odboru
výstavby a životního prostředí MěÚ Poběžovice nesouhlasí s pokácením vzrostlé třešně v
blízkosti bytového domu č.p. 145 v Krátké ulici.
 RM na základě žádosti a vyjádření referentky Odboru výstavby a životního prostředí
MěÚ Poběžovice souhlasí s pokácením vzrostlého smrku na pozemku p.č. 1125 v k.ú.
Zámělíč, který se díky povětrnostním vlivům začal naklánět na nemovitost žadatele č.p.
25 s tím, že pokácení si zajistí žadatel na vlastní náklady a nebezpečí, včetně následného úklidu dotčeného místa.
 RM na základě žádosti a vyjádření referentky Odboru výstavby a životního prostředí
MěÚ Poběžovice souhlasí s pokácením 5 ks vzrostlých bříz bělokorých na pozemku p.č.
1125 v k.ú. Zámělíč s tím, že pokácení provedou žadatelé na své náklady a nebezpečí.
 RM schvaluje záměr města pronajmout pozemek p.č. 1159 o výměře 4840 m2 v k.ú.
Zámělíč.
 RN nedoporučuje ZM schválit záměr města prodat pozemek p.č. 307 o výměře 232 m2 v
k.ú. Poběžovice, neboť prodej nekoresponduje se záměrem vytvoření jednotné zelené
plochy v prostoru za Obchodním domem Pivoňka.
 RM doporučuje Zastupitelstvu města Poběžovice schválit bezúplatný převod pozemku
p.č. 116/28 o výměře 48 m2 v k.ú. Poběžovice z vlastnictví Ministerstva obrany ČR do
vlastnictví města Poběžovice.
 RM bere na vědomí nastalé změny kupujících při prodeji pozemku p.č. 339 v k.ú. Poběžovice a ukládá starostovi předložit tyto změny k novému projednání v ZM Poběžovice.
 RM bere na vědomí podpis dodatku č. 2 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky
elektřiny č. 201700054, uzavřené s firmou ENERGY FOR FUTURE, a.s., s novými cenami
za dodávku elektřiny pro období 1.1.2020 - 31.12.2020 a akceptačního protokolu s cenou za dodávku zemního plynu pro období roku 2020.
 RM ustavuje komisi pro vyhodnocení výběrového řízení na akci „Výměna oken v budově
Základní školy Poběžovice,“ v tomto složení: Martin Kopecký (starosta), Pavel Veselák
(místostarosta), Ing. Petr Lehner (ředitel základní školy), Dominika Adamcová (radní),
Zdeněk Prajzent (referent Odboru výstavby a životního prostředí MěÚ Poběžovice).
 RM souhlasí s účinkováním Dětské farmy Václava Třasáka v průběhu Poběžovických
pouťových slavností 2019.
 RM vzhledem skutečnosti, že objekt poběžovického zámku je v současnosti ve stavu
staveniště, nesouhlasí s jeho využíváním cizími osobami k jakýmkoli účelům.
 RM nesouhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 8.500.-Kč firmě Raná péče
Kuk, z.s., Plzeň.
 RM nesouhlasí s poskytnutím sponzorského daru ZO SPCCH Domažlice.
 RM nesouhlasí s poskytnutím finanční podpory Komunitě pro duchovní rozvoj, obecně
prospěšná společnost, 384 81 Čkyně 197, na akci „Lesy českého státu II.“
 RM nesouhlasí s poskytnutím finančního daru Stodské nemocnici, a.s.

Občany zajímá, proč se komunikace u restaurace Ronšperk zúžila na 5,5 metru,
když tam dosud byla mnohem širší. Jedná
se o silnici státu, spravovanou Správou a
údržbou silnic Plzeňského kraje, takže jakkoli zasahovat z pozice města do průběhu
rekonstrukce je velmi problematické. Budovanou podobu navrhl znalec, projektant, který se drží platných předpisů a nově vybudovaná komunikace bude po
všech stránkách vyhovovat předpisům.
Zúžení v tomto místě je dáno úsporou nákladů a rovněž zdůvodňováno tím, že se
zde provoz na komunikaci zpomalí a při
vjezdu na most bude v tomto směru bezpečnější. Větší bezpečnosti budou požívat
rovněž chodci, kteří budou moci využívat
chodníky po obou stranách komunikace.
Mysleme si o tom co chceme, je to věc,
kterou neovlivníme, tak ji neřešme...
VoK
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Ve čtvrtek 21. 3. 2019 se všechny
děti i zaměstnanci školky přidali k
nápadu Základní školy v Poběžovicích, zapojit se do Ponožkového
dne, u příležitosti Světového
dne Downova syndromu.
O co vlastně šlo? Vyjádřit podporu
takto nemocným lidem mohl každý, kdo si v tento den ráno oblékl
každou ponožku jinou. Nic složitého. Podpořili jsme dobrý nápad a
ještě jsme si užili spoustu legrace.
Díky popleteným ponožkám i naši
nejmenší pochopili, že je den něčím výjimečný, a barevným ponožkám zkrátka patřil celý den.

V březnu proběhl na naší škole již
8. ročník přípravného kurzu pro
budoucí prvňáčky - Miniškolička. Je
každoročně zaměřen na rozvoj
schopností a dovedností, které jsou
pro nástup do 1. třídy podstatné.
Letos možnost navštěvovat školu
„nanečisto“ využilo celkem 17
předškoláků, kteří se přihlásili na
základě spolupráce s Mateřskou
školou v Poběžovicích a Novém
Kramolíně. Společná setkání proběhla ještě před zápisem do 1. třídy - 14.3., 21.3. a 28.3. ve stávající 1. třídě vždy od 16 do 17.30 hodin s paní učitelkou a asistentkou
pedagoga.
Děti se seznámily s prostředím
školy a se způsobem práce v
opravdové školní třídě. Obsahem
lekcí byly seznamovací hry, hry pro
rozvoj paměti, postřehu a pozornosti, grafomotorické cviky pro
uvolnění ruky a správné držení tužky, hry s čísly, počítání do pěti, základní geometrické tvary a pohybové chvilky. Děti se s velkou chutí
zapojovaly do činností, které byly
zaměřeny na posílení rytmu, na
rozvoj zrakového a sluchového vnímání, na hláskovou a slabičnou
stavbu slov, na správnou výslovnost a znalost barev. Jednotlivé aktivity probíhaly hravou formou za

V poslední dubnový den bude SDH
Poběžovice za podpory města stavět májku a organizovat zábavu s
tímto programem:
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Ponožkový den ale není jediným
způsobem, kterým mateřská škola
podporuje, nebo pomáhá nemocným dětem. Jako každý rok jsme
se i letos zapojili do sbírky Fondu
Sidus, který finančně, nebo materiálně podporuje děti, které pomoc
potřebují. Naše účast je letos ale
přece jen trochu jiná. Dostali jsme
možnost doporučit někoho z naší
školky, nebo z okolí, o kom víme,
že by pomoc potřeboval. Těmto
dětem se věnujeme už dlouho, a
tak byl výběr snadný. Pro rodiče
dětí s postižením je často velkou
zátěží financovat několikrát do roka
rehabilitační, nebo lázeňské pobyty, na které nepřispívají zdravotní
pojišťovny, a tak jsme požádali
fond o pomoc s úhradou právě
těchto nákladů. V průběhu měsíce
dubna budou všechna zaslaná doporučení posouzena a fond rozhodne, která podpoří. My ve školce
jsme podpořili zakoupením barevných silikonových náramků, a dál
už jen držíme pěsti!!!

Mgr. Lenka Pekárová

pomoci pestrých metod a pomůcek, a také interaktivní tabule, kterou děti ovládaly velmi dobře. Své
znalosti a zručnost budoucí školáci
zúročili při všech aktivitách i pracovních listech. Učit se ve školním
prostředí je velmi bavilo a většina
přistupovala k nabízeným činnostem s velkým zájmem.
Slavnostní zakončení a předání pochvalných listů a drobných dárků
proběhlo 28.března po skončení
poslední lekce za účasti rodičů,
kterým byla nabídnuta konzultace
ohledně zapojení dítěte do přípravy
na školu v průběhu Miniškoličky,
případně možnosti odkladu školní
docházky.
Přípravného kurzu, jehož fotografie
najdete na stránkách školy, se zúčastnili: P. Vejvančický, J. Chvojková, M. Pittner, N. Malíková, Š.
Hlavsa, L. Helebrantová, B. J. Blatská, R. Kühn, L. Ferková, K. Reitharová, N. Karlová, L. Pukyová,
D. Stróž, P. Langová, K. E. Kačalová, L. Kučera a K. Ferko.
Přejeme všem, kteří se po prázdninách stanou skutečnými školáky,
aby se jim ve škole líbilo a aby byl
jejich 1. školní rok spojen jen se
samými příjemnými zážitky.

UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME
ČESKO - UKLIĎME
POBĚŽOVICE A OKOLÍ!
Akce byla zahájena organizátorkou
úderem 9:00 hodiny ranní. Všichni
přítomní si vyslechli instrukce k úklidu, bezpečnost práce a rozdělili
se na vytipované úklidové trasy.
Každý z uklízejících obdržel rukavice, pytle, pití a tyčinku na posilněnou. Úklid probíhal celkem na 9
trasách. Všechny trasy objížděl
na kole tajemník města, který akci
dokumentoval a zároveň uklízející
zásoboval pytli. Během akce zároveň sbírali místní hasiči železný odpad. Plné pytle pak sesbírali pracovnice informačního a kulturního
střediska a pracovníci technických
služeb města. Akce byla zakončena
u místní hasičské zbrojnice, kde si
každý vychutnal zasloužený špekáček a limonádu. Jsme rádi, že se
každý rok zapojí více a více občanů
a rovněž dětí.
Poděkování patří také panu starostovi Martinovi Kopeckému, Janě
Kochové za organizaci v okolí, dětem
z dětského domova
Staňkov se strejdou
Michalem, referentce Životního prostředí Marii Prančlové, fotografovi panu Kotlanovi - tajemníkovi města, kolegyni Andree Sokolové, paní Lukáškové za poskytnutí
rukavic a ještě jednou všem dobrovol-

níkům!!!

Městské kulturní a informační středisko ve spolupráci s Římskokatolickou farností Poběžovice, panem P. Mgr. Františkem Saláškem
Vás srdečně zvou na Noc kostelů –
noc, která otevírá vzácná posvátná
místa v celé naší zemi.
V letošním roce jsme potěšeni, že
v našem krásném kostele Nanebevzetí Panny Marie uvítáme paní
Radku Fišarovou, muzikálovou
zpěvačku a šansoniérku.
Program Noci kostelů v Poběžovicích:

18:45 – Volání zvonů jako zahájení Noci kostelů
19:00 – Radka Fišarová: Rendez-vous / Písně Edith Piaf,
české a francouzské šansony,
filmové melodie. Doprovází:
akordeon Aliaksandr Yasinski,
kytara Miroslav Linka.
20:15 – Komentovaná prohlídka kostela
21:00 – Čas na rozjímání,
ukončení akce

Sobota 4.5.2019
Pietní akt „Uctění památky obětí II. světové války“.
17:00 hod. hřbitov Poběžovice
Pátek 10.5.2019
„Víš, jak vidíš?“
Zveme Vás na testování zraku zdarma v prostorách kulturního střediska v Poběžovicích a divadelní představení „Brejle.“ Testování bude

probíhat od 10.00 do 16.00 hod.
Od 19:00 hodin můžete navštívit
komedii Jiřího Císlera „Brejle“
v poběžovickém kině.
Sobota 1.6.2019
Zájezd do Prahy – muzikál GALILEO.
Rezervace na tel.:
+420 730 890 861.
Dominika Adamcová

DĚKUJEME VÁM, ŽE POMÁHÁTE ULEVIT NAŠÍ ZEMI OD ODPADU!
REPORT:
Počet účastníků:
80 osob z toho do 18 let: 40 osob.
Sesbíráno celkem: 1240 kg odpadu 15 pneumatik.
Vzkaz všem, kteří nepořádek
připravili:
ODPAD PATŘÍ DO NÁDOB,
KTERÉ SE NAZÝVAJÍ KOŠE,
POPELNICE NEBO DO PROSTOR URČENÝCH NA SBĚR
ODPADU POD NÁZVEM SBĚRNÉ DVORY.
ŘIDIČI A SPOLUJEZDCI: KELÍMEK A JINÉ ODPADKY SE S
VÁMI URČITĚ RÁDY SVEZOU
AŽ DO CÍLE VAŠÍ CESTY, KDE
SE JISTĚ NACHÁZÍ KOŠE NEBO
POPELNICE.
Dominika Adamcová, vedoucí MKIS

Hana Teplá, lektorka kurzu

16.00 Slet čarodějnic u MŠ
16.30 Soutěže pro děti u has. zbr.
17.30 Zdobení májky
18.00 Přijede čaroděj a postaví
nám májku, s hudbou od skupiny
AGNES rock
20.00 Vystoupení FIREFLIES

Dominika Adamcová

Webová stránka města Poběžovice
(www.pobezovice.cz) nabízí občanům města několik zajímavých
možností komunikace.
V pravém sloupci až dole je odkaz
na instalaci bezplatné aplikace V
OBRAZE, která automaticky upozorní prostřednictvím chytrého telefonu na nové informace, které se
na této webové stránce objeví a
dobře řešeno je i zobrazování celé
webové stránky města na displeji
mobilu. Aplikaci je možné využívat
pro více obcí, které si nastavíte.
V levém sloupci pod modrým menu je možnost přihlásit se k odebírání důležitých informací na svoji e
-mailovou adresu. Tato služba
nebyla, díky zavedení GDPR, nějaký čas provozována, ale správce
webu již vše vyřešil v souladu s
platnou legislativou a služba je
opět v provozu.
Občané se mohou rovněž přihlásit
k odběru informací z MěÚ Poběžovice, rozesílaných prostřednictvím
SMS zpráv na jejich mobilní telefony. Stačí nahlásit své jméno a
telefonní číslo, na které chtějí SMS
zprávy přijímat na tel. č. 379 497
281 nebo poslat SMS ve tvaru:
JMENO_PRIJM._SMS_TEL.CISLO
na telefon č. 731 444 933.
VoK

Obehraná písnička
Obehranou písničkou jsou volně pobíhající psi. S výrazně teplejším
dubnovým počasím se jejich počet
v ulicích města zvyšuje. Vedení města proto upozorňuje držitele, aby
zodpovědněji dohlédli na své čtyřnohé miláčky a překazili jim jejich
jarní touhy po volném pohybu na
veřejných prostranství. Jinak totiž
porušují obecně závaznou vyhlášku
a může následovat postih.
VoK

Členky
Sportovního klubu Sport pro všechny
zvou všechny dívky a ženy
(ale i muže) k pravidelnému
cvičení aerobicu,
posilování, kickboxu
a strečinku v tělocvičně ZŠ.
Úterý
20,00 - 21,00 h.
aerobic - cvičitelka Monika
Středa
19,30 - 20,30 h.
cvičení Odrostenek cvičitelka Milena
Pátek
16,45 - 17,45 h.
kickbox + posilování cvičitelka Monika.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Za SPV Jana Kochová

UPOZORNĚNÍ
MěÚ Poběžovice
Místní poplatek za:
odpady
je splatný do
30.6.2019.
Poplatky je možno hradit v
hotovosti v pokladně MěÚ
Poběžovice, nám. Míru 47
nebo bezhotovostním převodem na účet města č.
0762088379/0800
vedený u České spořitelny.
Jako variabilní symbol uveďte
číslo popisné své nemovitosti,
do sdělení pro příjemce účel
platby a za koho je provedena:

Výkup králičích kožek cena dle poptávky.
Info: Po-Pá 9.00-16.00 hod.,
t. 601 576 270, 728 605 840,
www.drubezcervenyhradek.cz

pan

Štefan Jurica
z Poběžovic.

např.:

Jan Novák, Marie Nováková
- poplatek za odpady.

Červený Hrádek
prodává slepičky našeho
chovu typu Tetra hnědá,
Dominant ve všech barvách
a slepičky Green Shell
typu Araukana. Stáří 14-19
týdnů, cena 159-209,- Kč/ks.
Prodej: 12. května
a 9. června 2019
Poběžovice - u vlakového
nádraží – 18.15 hod.

Není smrti,
zůstává stále živý,
kdo spravedlivý byl
a dobrotivý.
Fr. Halas
Dne 22.4.2019 uplynul
první smutný rok, kdy nás
navždy opustil

Vzpomíná rodina,
příbuzní a známí.

ROK 2019
Poběžovice:
květen: 8.5., 22.5.,
červen: 5.6., 19.6.,
červenec: 3.7., 17.7.,
31.7.

Ostatní obce:
květen: 7.5., 21.5.,
červen: 4.6., 18.6.,
červenec: 2.7., 16.7.,
30.7.

Těžko se s Tebou loučilo,
těžko je bez Tebe žít,
láska však smrtí nekončí
v srdci Tě budeme mít…
Dne 1.5.2019 uplyne
17 let, kdy nás opustil

pan

Josef Timura
z Poběžovic.

Stále vzpomínají dcery
s rodinami.

Když šátkem někdo mává,
vždycky se loučí každým dnem něco začíná,
každým dnem něco končí.
Vítězslav Nezval
Dne 15.5.2019 uplyne
2 smutný rok,
kdy nás opustil

pan

Josef Buchel.

S láskou vzpomínají
manželka Jarka a
dcera Jarka s rodinou.

POBĚŽOVICKO

– vydává město Poběžovice, nám. Míru 47, tel. 379 497 281, fax 379 497 211, e-mail: tajemnik@pobezovice.cz,
web: http://www.pobezovice.cz * Periodický tisk územního samosprávného celku * Redaktor: Vojtěch Kotlan * Vydavatel si vyhrazuje právo
na jazykovou úpravu. Názory vydavatele se nemusí shodovat s názory autorů příspěvků. ***** Tisk: Plzeňská knihvazba Domažlice – náklad 750 výtisků - měsíčně * ZDARMA* Uzávěrka pro příjem příspěvků do příštího čísla je 20.5.2019 * Reg. číslo: MK ČR E11530

stránka 4

