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Zamyšlení
Do krásných prostor kostela Nanebevzetí Panny Marie v Poběžovicích
v letošním roce svolávaly a zvaly
posluchače kostelní zvony.
Noc kostelů, v Poběžovicích zahájila vedoucí kulturního střediska Dominika Adamcová, která zmínila, že
v Poběžovicích oslavují teprve půlkulaté výročí a to 5. rok konání akce. Asi tři desítky posluchačů seznámila s připraveným programem
a přivítala první účinkující – Komorní orchestr Junior ze Základní
umělecké školy Staňkov.
Půlhodinový program souboru, ve
kterém mladí hudebníci poslucha-

úspěšně vede.
Dalším bodem programu byl dámský pěvecký sbor Canzonetta. Posluchači byli svědky úžasného vzájemného souznění jedenáctihlasé-

potleskem.
V době mezi vystoupeními mohli
návštěvníci využít možnosti prohlídky kostela nebo navštívit krásné prostory fary a shlédnout připravenou výstavu ornátů (mešních
rouch), kterou připravili poběžovičtí farníci.
Hřebem pátečního večera bylo vystoupení sopranistky Jany Veberové za klavírního doprovodu Táni
Vaněčkové. Krásný a velice emotivní projev paní zpěvačky vyvolal
nejednomu posluchači mráz na zádech a sklidil zaslouženě bouřlivý
potlesk návštěvníků.

čům nabídli instrumentální podobu
několika světově známých melodií,
včetně zpívané písně od skupiny
Beatles, přesvědčil všechny posluchače o velkém talentu žáků, a
především o jejich chuti a radosti
hrát. Poděkování patří panu Janu
Votrubovi, který žáky motivuje a

ho ženského sboru i jeho naprostého souladu s klavírním doprovodem. Radost ze zpěvu v průběhu
celého, téměř hodinového vystoupení, vyzařovala z každé účinkující
dámy, takže posluchači prožili velice příjemný kulturní zážitek, který
po každé skladbě ocenili vydatným

Noc kostelů byla pořádána za podpory Římskokatolické farnosti Poběžovice a pana faráře Libora Bučka.
Pořadatelka děkuje všem návštěvníkům, účinkujícím a organizátorům této neobyčejné a krásné akce.
MKIS

Vážení čtenáři, řada z Vás se osobně zúčastnila slavnostního odhalení památníku Jana ze Šitboře dne 12/5/2018
na návsi v Šitboři. Moc Vám za Vaši účast děkujeme. Mnozí jste se možná o tom, jak odhalení památníku proběhlo, dozvěděli od známých či z nějakých veřejných informačních zdrojů.
V průběhu slavnosti vystoupila řada řečníků. Několik jich hovořilo déle něž bylo plánováno, také překlad do
němčiny pro naše početné hosty z Německa si vyžádal značný čas. Z důvodu zhoršování počasí a vyčerpání plánovaného času na oficiální projevy se dva řečníci vzdali svých projevů, aby pan Mons. František Radkovský,
emeritní biskup Plzeňský mohl v plánovaném čase vystoupit a památníku požehnat. Proto volíme cestu uveřejnění těchto projevů v periodiku Poběžovicko. Jedná se o „Slovo představitele Ackermann Gemeinde z Bamberku“ a o „Poděkování Spolku Mikuláš, z.s.“
Věříme, že si tyto články také přečtete a tím si doplníte celkový obraz o slavnostním odhalení památníku Jana ze
Šitboře.
Spolek Mikuláš

V roce 1946 bylo v Mnichově založeno Společenství německých katolíků z Čech, Moravy a Slezska.
Nesl nás duch prózy „Oráče
z Čech“ Jana ze Šitboře nebo Teplé, nebo Žatce. Tato próza pro nás
tehdy nebyla jen epochálním literárním dílem. Proto jsme si dali název
Ackermann-Gemeinde
(Oráčovo sdružení – pozn. překl.).
V této básni se Oráč z českých krajů, jak si sám říká, pobuřuje nad
smrtí, rozerván bolestí ze ztráty
své milované ženy a ptá se po
smyslu tak nesmyslně se jevící
smrti své mladé ženy. Smrt – vědoma si své moci – oráče odkazuje
do jeho mezí. Zastupuje starý zá-
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kon světa, podle kterého každý,
kdo se narodí, je dost starý, aby
zemřel. Zde se nám ve vzájemném
duševním soupeření Oráče se smrtí
znázorňuje před očima velikost a
urozenost člověka, ale také jeho
nicotnost a ubohost. Ale ani smrt
nemá poslední moc, nemá poslední slovo.
Společně Oráč se smrtí předstupují
před Boha, věčného, velikého, silného. Ten nakonec vyřkne svůj ortel: oba upomíná toho, že se velebí
zosobenou mocí: člověk má své
štěstí a smrt má svou moc pouze
propůjčenou od Boha.
Reinhold Schneider k tomu píše ve
svém doslovu k Oráčově básni:

„Člověk z této rozepře vychází vědom si toho a v pokoře: zůstává
mu modlitba za mrtvé a péče o své
pole a svůj vinohrad, které jsou
mu propůjčené, stejně jako domovina a doba žití. Má právo hosta,
právo polovičaté. Je oráčem na poli, které mu nepatří“.
Tyto myšlenky nám pomáhaly nést
utrpení vyhnání, ale byly i popudem, abychom se v duchu evangelia snažili o porozumění s českým
lidem. Společně s naší sesterskou
organizací v České republice „Sdru
-žení-Ackermann-Gemeinde“ se zasazujeme za usmíření obou národů
a za soužití ve Střední Evropě.
V polovině

pokračování na str. 2.

Mladí a staří. Rodiče, prarodiče a
děti. A stále nové začátky. To
platí nejen v rodině, ale i ve
společnosti. 20.6. proběhla vernisáž výstavy věnované čestnému občanovi Poběžovic, Ing.
Františku Purghartovi. Výstavu
nepořádalo město jako takové
(ač by mělo mít o takové osobnosti, jakým byl Ing. Purghart
eminentní zájem), ale Pelíšek.
Hlavní zásluhu o uspořádání měla Eva Vondrašová, vnučka Jiřího
Pelikána. Komunikovala s různými archivy, hlavní Purgahrtovu
práci věnovanou Poběžovicím,
Pivoňské hory a podhůří (rukopis
v SOA H. Týn) zapůjčil právě archiv. Při instalování výstavy výrazně pomohly i pracovnice
MKIS Poběžovice v čele s Dominikou Adamcovou. Vzácnými
hosty byly dcera Ing. Purgharta,
Mgr. Věra Votápková a její dcera
a také rodačka z Poběžovic, paní
Zaprajová, rozená Sýkorová. I
když o jejich pozvání se zasloužil
hlavně pan Pokorný, jejich bývalý spolužák. Účastníků vernisáže
nebylo mnoho. Vlastně zde byli
hlavně ti, kteří chodívali i na akce pořádané už zaniklým Občanským sdružením Dobrohost. Bohužel, i tady je jeden ze zakopaných psů. Toto sdružení vydalo
v roce 2009 zatím jedinou (byť
ne zcela profesionální) publikaci
o dějinách Poběžovic. A i v ní byl
kromě jiného zdrojem informací
i výše jmenovaný rukopis. A
mladí přítomní publikaci ani neznali. Byla rychle a dávno vyprodána. Snahy o dotisk – eventuálně třeba o novou verzi, díky
nedostatku financí, nevyšly.
Výstava v Pelíšku prý je hlavně
určena mladým. Navštíví ji žáci
zdejší ZŠ. Kéž si alespoň někteří
z nich uvědomí, že Poběžovice
nejsou jen „nějaká díra“, ale že i
díky své historii a lidem, kteří tu
žili (a samozřejmě i díky nedoceněné přírodě), stojí zato v Poběžovicích žít.
Bohužel – ne vždy k tomu vedou
všechny cesty. Viribus unitis.
Společnými silami…
To už mělo platit i za císaře pána. Škoda, že o výstavu a o pana Ing. Purgharta neprojevilo
větší zájem i vedení města. Bohužel to nebylo poprvé. Když byla v místním kině výstava věnovaná panu Jiřímu Pelikánovi, také o ní ne každý věděl. Byly doby, ač ne zdaleka vždy dobré,
kdy součástí vedení města bývala kulturní komise. Pravda, měla
i nechvalný úkol – kontrolovat,
zda je vše, co se děje, OK podle
tehdejší ideologie. Ale na druhou
stranu by i v současnosti třeba
dokázala lépe zviditelnit a koordinovat kulturní a společenský
život a pomoci všem jednotlivcům, spolkům i organizacím se
výrazněji prezentovat. A ještě
něco: začínat vždy od svého

Výběr z usnesení 93. jednání RM Poběžovice, ze dne 21.5.2018

§ RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, uzavřenou s firmou ARCHUM architekti
s.r.o., Praha, na zpracování Územního plánu Poběžovice, kterou se z důvodu dodatečného zařazení prvků regulačního plánu navyšuje celková cena díla o 90.000.-Kč bez DPH a
pověřuje starostu jeho podpisem.
§ RM schvaluje cenovou nabídku firmy DI ESSE CZ na dodání elektromateriálu (52.015,41
Kč vč. DPH), montážních prací (4.209,51 Kč vč. DPH) v kotelně bytového domu č.p.
116, v ulici Pohraniční stráže, cenovou nabídku topenářských prací při výměně stávajícího kotle (91.850.-Kč bez DPH) a souhlasí se zahájením prací.
§ RM schvaluje nákup nové hliníkové úřední desky na budovu Městského úřadu Poběžovice s tím, že její kapacita se navýší na 30 stran formátu A4.
§ RM přiděluje s účinností od 1.6.2018 volný byt č.1 o výměře 55,62 m2, v budově č.p. 55
na náměstí Míru v Poběžovicích.
§ RM souhlasí s realizací projektu „Živej autobusák 2,“ Klubem Uličník pro děti a mládež,
Domažlice, jehož náplní je pokračování v natírání zábradlí u autobusového nádraží v
Nádražní ulici v Poběžovicích s tím, že město Poběžovice k při této práci poskytne potřebnou součinnost.
§ RM bere na vědomí žádost Křesťanského centra Poběžovice, Slovanská 214, Poběžovice
o pronajmutí nebytových prostor za účelem křesťanských bohoslužeb a setkání a konstatuje, že město Poběžovice v současnosti nemá k dispozici vhodné nebytové prostory
k pronajmutí.
§ RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Plzeňského kraje v rámci
programu „Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje pro rok
2018,“ s přidělenou částkou 10.000.-Kč, účelově vázanou na koupi digitálního fotoaparátu pro potřeby MKIS Poběžovice a pověřuje starostu jejím podpisem.
§ RM nesouhlasí s vystoupením Ing. Viktora Krutiny, kandidáta do Senátu za Pirátskou
stranu, v průběhu jednání Zastupitelstva města Poběžovice.
§ RM souhlasí s provedením překopu části komunikace v Dolní ulici u rodinného domu č.p.
152, za účelem výměny části kanalizační přípojky s tím, že dotčená část komunikace
bude žadatelem, p. Jiřím Blatským uvedena do původního stavu a průběžně v něm udržována po dobu přirozeného hutnění výkopem nakypřeného materiálu.

dokončení ze str. 1. devadesátých let jsem se
při jednom zasedání Ackermann Gemeinde
v Litoměřicích seznámil s panem Ing. Josefem
Hyzlerem. Vyprávěl mi, že se zasadil za zachování zámku v Poběžovicích a podnítil, aby se Ackermann Gemeinde nějak prezentovala v Šitboři,
rodišti autora Oráče. Rovněž Prof. Dr. Emil Skála
z Karlovy univerzity v Praze mě jako bývalý obyvatel Poběžovic naléhavě žádal, abych se zasadil
za to, aby v Šitboři malým pomníkem bylo vzpomenuto tohoto básníka evropského formátu.
V roce 2013 jsme proto navázali kontakt
s panem starostou Říhou a také podali žádost o
povolení. Bohužel tato zůstala bez odezvy. Pak
jsme to zkusili ještě jednou na jaře roku 2015.
Rovněž bez reakce. V červenci 2015 pak byl založen Spolek Mikuláš. Tento spolek se rovněž
zajímal o tento pomník. A najednou přišlo povolení. A Spolek Mikuláš převzal zřízení pomníku a
snaží se o to, aby nyní v Šitboři byla celá obec s

Dámy a pánové,
nejprve bych chtěl poděkovat organizátorům této akce, představitelům města Poběžovice panu
starostovi Hynku Říhovi a paní starostce Birgit
Höcherl ze Schönsee za přípravu této akce. Tato
slavnost se koná především díky velkému osobnímu nasazení pana starosty Hynka Říhy.
Rád bych připomenul, že Spolek Mikuláš, který
tento památník vybudoval, má svůj hlavní účel
záchranu kostela Sv. Mikuláše. Akce připomínající Jana ze Šitboře jsou doprovodným programem při záchraně tohoto kostela.
Chtěl bych proto poděkovat panu ing. architektovi Janu Soukupovi, který pro nás hned po založení spolku zpracoval „Projekt záchrany kulturní památky - kostela Sv. Mikuláše v Šitboři“, který je výchozím dokumentem celého procesu záchrany kostela. On nás jako první přivedl na
myšlenku spojit záchranu kostela s připomenutím osobnosti Jana ze Šitboře. A vytrvale pomáhá jak radou, tak zpracováním prováděcích
projektů na postupnou obnovu kostela. Také se
podílel na projektu umístění tohoto památníku a
řešení jeho okolí.
Náš největší dík patří panu starostovi Hynku Říhovi a zastupitelům města Poběžovice, kteří naše snahy o záchranu kostela podporují a postupnou záchranu kostela realizují.
Zvelebení okolí památníku je dílem Služeb města
Poběžovice a nová zastávka je darem firmy Střechy ZAKO z Poběžovic. Děkujeme.
Další dík patří panu Josefu Štemberkovi z NP
Šumava, který nám umožnil použít jako informační nosič dvojjazyčné otevřené album, které
před památníkem vidíte a také nám pomohl při
doladění textů.
Poděkovat chceme panu PhDr. Jiřímu Stočesovi
PhD. ze Západočeské univerzity v Plzni, který
zpracoval textový i obrazový obsah informačního alba a připravuje s námi další akce zaměřené

velkorysým plánem během několika let obnovena.
S údivem, ale také s velkou radostí stojím před
tímto úžasným pomníkem, který převyšuje pomník v Žatci. Ing. Hyzler a Prof. Skála by byli
velmi spokojeni. I mě těší, že jsem se toho směl
dožít.
Byli jsme smutni z toho, když jsme po našem
vyhnání museli sledovat, jak pod komunistickým
režimem naše domovina upadá. A nyní nás těší,
že se to změnilo. Brzy vymizí poslední ruiny,
zvláště nás těší, že si mikroregion Dobrohost postavil za úkol renovaci svých sakrálních památek. Tím se do obrazu krajiny duchovně vrací
kousek Evropy. A na závěr bych chtěl nám, Čechům a Němcům, popřát dobrou společnou budoucnost v Evropě.

Franz Bauer
Čestný předseda Ackermann Gemeinde

na připomenutí osobnosti , díla a odkazu Jana ze
Šitboře na základě historicky ověřených dat.
Poděkování patří německým rodákům Šitboře a
hlavně jejich představiteli panu Franzi Metschlovi. Ti sledují se zájmem naši činnost a podpořili
sbírkou jak výstavbu památníku, tak přispěli na
obnovu věže kostela, která bude v nejbližší době
pokračovat.
Těší nás, jak pozitivní odezvu mělo postavení
památníku u našich německých sousedů a hostů
a jak je vývoj v Šitboři v posledních dvou letech
zaujal. Spolek Mikuláš už připravuje další akce,
které budou s postupem záchrany kostela a s
osobností Jana ze Šitboře spojeny.
Zastupitelům města Schönsee děkujeme za to,
že se již dvakrát stali naším partnerem při přípravě dalších našich projektů zaměřených na popularizaci Jana ze Šitboře.
Poděkovat chceme také zástupcům Plzeňského
kraje, zvláště paní JUDr. Marcele Krejsové za
podporu při poskytnutí dotace, která doplnila
chybějící prostředky a umožnila zhotovení památníku.
Také bychom chtěli poděkovat anonymnímu dárci, který nám na začátku našich úvah o vybudování památníku pomohl takovou částkou, že se
naše úvahy změnily z otázky, zda vůbec a jaký
památník dělat, na otázku, kde sehnat zbytek.
Dodal nám tím odvahu v našem záměru pokračovat.
Závěrečný dík patří autorovi památníku, panu
akademickému malíři a sochaři Jaroslavu Šindelářovi, který se zabýval návrhem památníku se
středověkým námětem více než 2 roky.
Výsledek jeho práce i ostatních, kteří se na celé
akci podíleli, je opravdu podařený. Doufám, že
se mnou souhlasíte.
Děkuji za pozornost

vlastního začátku není vždy nejlepší. I mladí by si
měli uvědomit, že každý strom či stromek roste
z nějakých kořenů.

Marie Špačková

Tak zní přesný název rukopisu, jehož autorem je
Ing. František Purghart a jehož originál (?) je uložen ve Státním okresním archivu Horšovský Týn.
Je to vlastně první novodobá česky psaná publikace o dějinách Poběžovic a jejich nejbližšího
okolí. Součástí rukopisu jsou i zeměpisné údaje o
oblasti této části Českého lesa. Kromě historicky
ověřených informací, zde najdeme i nejstarší pověsti. Velkou pozornost badatelů by si měla zasloužit i část věnovaná samotnému popisu Poběžovic z dob počátků 20. století, zvláště pak ta věnovaná ulici, v níž žily hlavně židovské rodiny. Důležitou kapitolou jsou i dějiny Pivoně, která
v době Purghartova působení v Poběžovicích byla
nedílnou součástí majetku rodu Coudenhove Kalergi.
Ing. František Purghart patří k novodobým „buditelům“. Spolu s dalšími Čechy přišel do Poběžovic
po vzniku Československa. Jako jeden z prvních si
uvědomil, že pro skutečný návrat této poněmčelé
oblasti do Čech, je důležité připomenout i její minulost.
Ale věnoval se i tehdejší současnosti. Patřil
k organizátorům českého společenského života.
Bohužel, události počínající rokem 1938, zcela
změnily jeho život. Nejen, že musel z Poběžovic
jako většina Čechů odejít, ale začal mít starosti i o
svoji rodinu, neboť jeho manželka byla židovského původu. Díky jeho statečnosti – s manželkou
se nerozvedl i za cenu ztráty vlastní kariéry, rodina přežila. Po válce se do Poběžovic, a to na necelé tři roky, vrátil. I tehdy byl duší nově se rodícího českého kulturního dění. Zbytek svého života
pak pobýval v Rokycanech, kde se i nadále zabýval svým koníčkem – regionální historií. Zemřel
30. ledna 1984, bylo mu nedožitých 81 let.

MŠ

Panorama
událostí

Na budově Městského úřadu v Poběžovicích stále pokračují práce na nové fasádě
objektu. Stará omítka byla ze západní a
severní strany skopána a zdi byly opět nově nahozeny kvalitnější omítkou. Všechny
rohy včetně okenních, jsou zpevněny proti
snadnému oklepnutí. Následně bude na
omítku natažena síťovina a štuk, aby
mohlo dojít ke konečnému barevnému nátěru budovy, v souladu s požadavky pracovníků památkové péče.

Pracovníci služeb města Poběžovice pokračují v budování zpevněných ploch podle
zadaných podmínek. Po budově č.p. 202 v
Masarykově ulici a sídlišti Pohraniční stráže, přišlo na řadu rovněž sídliště Budovatelů. Zde budou nově vytvořeny tři zpevněné plochy.
VoK

Ivo Dubský, Spolek Mikuláš
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V průběhu měsíce května byly firmou BONITA dokončeny práce na
výstavbě dětských hřišť v částech
Poběžovic. Děti v Ohnišťovicích,
Zámělíči, Šitboři, či Sedleci tak
mohou využívat možností, které
jim nová dětská hřiště poskytují.
Jednotlivé herní prvky se obec od
obce liší podle toho, jak je vybrali
členové osadních výborů jednotlivých částí Poběžovic. O dopadové
plochy pod nebezpečnými částmi
hřiště se postarali pracovníci Služeb města Poběžovice, kteří prostor vyhloubili, zavezli „kačírkem,“
a ten následně urovnali. Ještě budou dopadové plochy pracovníky
města ohraničeny opracovanými
kládami, aby nedocházelo ke zby-

tečnému vynášení jemného kameniva do okolní trávy.
Celý projekt výstavby dětských
hřišť byl částečně financován Plzeňským krajem formou dotace z
Programu stabilizace a obnovy
venkova Plzeňského kraje 2017.
ve výši 250 tis. Kč.
VoK

Česko-německá divadelní prezentace cesty do historie, projekt
“Schwanenmostek
LabutíBrückl
1938: Příhraniční kultura revisited”
vzpomíná na téměř zapomenutou
dobu.
15. července v 11:00 pod širým nebem na místě zaniklé
obce Mostek u obce Rybník.
Jaké bylo soužití Němců a Čechů,
křesťanů a židů na území blízko
hranic před rokem 1938? A jak
vnímají mladí lidé události spojené
s útěkem židů?
Tyto a podobné otázky budou součástí česko-německého dokumentárního divadelního projektu, který
bude od 10. července probíhat ve
Waldmünchen a na Domažlicku.
Osm českých a osm německých
studentů budou pod vedením 3
zkušených lektorů zkoumat krajinu, dobové fotografie, mapy a deníky, navštíví synagogu ve Kdyni,
setkají se s historikem Zdeňkem
Procházkou nebo spisovatelem
Bernhardem Setzweinem. Zaměří

se na historii regionu v době první
republiky a jejího konce, například
na Poběžovice a také zapomenutou vesničku Schwanenbrückl (Mostek).

“Na práci na Domažlicku se velice
těším. Krajina i historie tohoto regionu nám poskytují nejen velkou
inspiraci, zároveň je tento příhraniční region velice vhodným místem pro setkávání. Cílem akce je
oživení vzpomínek, připomenutí
faktů, kultury a života v regionu
před rokem 1938, tedy 80 let po
tomto roce plném změn. Věřím, že
divadelní představení nám umožní
uchopit téma jiným způsobem způsobem plným metafor,” říká
Marcus Reinert, divadelní pedagog
a bavorsko-německý vedoucí projektu.
Mladí lidé své poznatky, pocity a
historické události vtisknou do divadelního představení, na které se
můžete přijít podívat přímo na
místo bývalé vesnice Schwanenbrückl (Mostek) u obce

Poběžovická firma Střechy ZAKO,
jejímž jedním jednatelem je zakládající člen Spolku Mikuláš, z.s.,
předseda osadního výboru v Šitboři
a současně člen Rady města Poběžovice, pan Václav Kohout se rozhodla aktivně přispět ke zvelebení
okolí kolem nově osazeného pomníku Jana ze Šitboře.
Jejím příspěvkem byla výroba nové
dřevěné autobusové čekárny, která
byla oproti staré instalována o kousek blíže středu obce, na základech, které připravili pracovníci
Služeb města Poběžovice.
Firma tuto svou stavbu v hodnotě
77.670,70 Kč bez DPH věnovala
městu Poběžovice bezúplatně a výrazně tak přispěla ke zlepšení
vzhledu šitbořské návsi, neboť stará, plechová zastávka již byla notně poznamenána časem.
Severní část obce má nyní pod
kostelem svatého Mikuláše upravený prostor s novým pomníkem a u
silnice stojí zbrusu nová autobuso-

vá čekárna. Navíc ještě naproti
přes silnici bylo vybudováno dětské
hřiště, jehož zbrusu nové herní
prvky dotváří utěšený vzhled severní části návsi.
Vedení města tímto oficiálně děkuje uvedené firmě za velmi hodnotný dar, který mimo jiné ukazuje, že
pokud funguje obousměrná komunikace a spolupráce mezi městem
a jeho občany, přináší to užitek
všem.
VoK

Ve dnech 1.6. až 3.6.2018 se konalo již poosmé námi oblíbené víkendové chytání. V pátek jsme si
postavili stany, připravili si dřevo
na oheň a začali si užívat pobyt v
přírodě. Bavili jsme se chytáním
ryb, poznáváním rostlin a živočichů
žijících u vody. Večer jsme si opékali špekáčky a užili si

posezení u ohně. V sobotu ráno
jsme si dali snídani v přírodě. Na
oběd jsme se vydali již tradičně do
Hory svatého Václava, kde nám
ochotně připravili chutné jídlo.
Cestou zpět do našeho stanového
městečka jsme si opakovali rybářský řád a poznávali rostliny.
Počasí nám přálo a až do večera
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Jak to bude v budoucnosti s lékárnou v Poběžovicích, která je již 3
měsíce zavřená s nápisem z technických důvodů zavřeno?
Dne 5.6.2018 jsem potkal lékárníka
pana Pham. Mgr. Jaroslava Chloupka, tak jsem se zeptal, kdy se bude
otevírat. Pan lékárník mi odpověděl, že on v žádném případě nebude zde lékárníkem a také řekl, že
lékárna neodpovídá po stavební
stránce lékárenským předpisům.
Pokud vím, je majetkem města Poběžovice.
Proto se ptám, co bude s lékárnou
a kdy se otevře? Co bude s nemocnými občany, kteří si potřebují
vyzvednout léky nebo si budou
muset pro ně dojíždět do vzdálených lékáren?

Nebo se chcete do dějin města Poběžovic zapsat tím, že lékárnu zrušíte, oproti občanu p. Hrubému,
který v roce 1901 v č.p. 269 otevřel první lékárnu v Poběžovicích
(Ronšperku)? Viz obrázek.
Nebo dostaneme zase mnoho slibů, jako v případě městských komunikací, které jsou čím dál horší?

Rybník, v neděli 15. července
v 11.00 hodin.
Vstupné je zdarma.
K místu představení bude zajištěna
autobusová přeprava: z Waldmünchenu (z hlavního nádraží) v

o dopravu prosíme o registraci na:
schwanenmostek@gmail.com.
Čojč kulturní síť Čechy-Bavorsko,
která tento projekt organizuje, má
dlouholeté zkušenosti s interkulturní činností.
Představení vytváří sami mladí lidé
pod vedením profesionálů takovým způsobem, aby jim rozuměli
jak Němci, tak Češi. Důraz je kladen na vizuální složku, aby bylo
možné vyjádřit se i beze slov. Zároveň za pomocí jazyku “čojč” česky, německy a smíšeně - staví
Čojč mosty porozumění.
Účastníci projektu spolu stráví 7
dní, jejich základnou bude Vzdělávací centrum pro mládež Waldmünchen, nedaleko česko-německých hranic.
Projekt podporuje Evropská unie,
Cíl EÚS, Stiftung EVZ v programu
“Europeans for Peace” a Koordinační centrum česko-německých
výměn mládeže Tandem v programu “Společnými vzpomínkami ke
společné budoucnosti”.

10:15 hod. a z Rybníku (od obecního úřadu) v 10.45 hod. Zájemce

Občan Poběžovic Josef Böhm.

jsme si užívali rybolovu a her. Večer jsme opět poseděli u ohně a
vzpomínali na minulé pobyty.
V neděli ráno jsme si pomalu začali balit věci a čekali na příjezd rodičů. Chtěli bychom touto cestou
podkovat našim vedoucím za jejich
práci a trpělivost. Bez nich by se
takové akce nekonaly. Chceme ta-

ké poděkovat sponzorům - obci
Česká Kubice a městu Poběžovice,
za věcné dary panu Alešovi z obchodního domu Pivoňka.
Pro naše vedoucí ještě jednou díky
a už se těšíme na tábor, který pro
nás zorganizovali již potřetí, a na
který odjíždíme za měsíc.

Vážený pane Böhme,
děkuji za Váš dotaz, ohledně uzavření místní lékárny.
Ujišťuji Vás, že vedení města nastalá situace velmi tíží, protože si
je plně vědomo dopadu tohoto
omezení především na starší občany, kteří jsou při cestování plně
odkázání na veřejné dopravní prostředky a cesta pro léky do vzdálené lékárny je pro ně celodenní záležitostí.
Musím však bohužel konstatovat,
že zajistit pro místní lékárnu lékárníka, který by splňoval odborné
podmínky pro prodej a vydávání
léků je stejně, jako v případě dětského lékaře, záležitost velmi složitá. Stávající lékaři a lékárníci,
kterých je v republice jak víme
velký nedostatek, mají v současnosti „nadstav“ klientů a nemají
zájem o to dojíždět do ordinace, či
lékárny v Poběžovicích.
V tomto duchu již proběhlo několik
jednání ať už s vedením domažlické nemocnice nebo přímo s lékaři
a lékárníky, ale jediným výsledkem

je, že někteří lékaři by byli ochotni
„převzít“ nové klienty, ale s tím, že
budou dojíždět za nimi do jejich
stávajících ordinací. Střídavé dojíždění lékařů, či lékárníků do Poběžovic je pro ně prostě nepřijatelné.
Podobný problém zřejmě v budoucnu nastane i v případě ukončení praxe praktického lékaře
MUDr. Plichty. Pokud je v České
republice průměrný věk praktických lékařů více než 60 let, je zřejmé, že mladí lékaři dávají přednost lukrativnějším nebo prestižnějším pozicím a o práci praktických lékařů v malých obcích je naprosto nulový zájem.
Je to spolu s rušením pošt, poboček bankovních domů, neprosperujících obchůdků, hospod, dopravního spojení apod. součást trvalého vylidňování malých obcí,
což je celostátní problém.
Vedení města přesto bude vyvíjet
maximální snahu alespoň v omezené míře zde tyto služby pro občany zachovat.
Starosta města

Děti z rybářského kroužku

Žáci 9. ročníku naší školy již 3. rokem velmi dobře spolupracují s o
jeden rok staršími žáky partnerské
školy Mittelschule Neunburg v.
Wald.
V poměrně krátké době zvládli celou
řadu zajímavých projektů, které byly přínosné nejen po stránce jazykové, ale obohatily i jejich život
v oblasti kultury a historie.
Jedním z takových projektů byl i
projekt FOTOSAFARI, kde obsadili
1. místo v soutěži několika škol
z obou stran hranice, a odměnou za
to jim byl šek na 300,- euro. Přáním
našich kamarádů i vedení tamější
školy bylo město Mariánské Lázně,
kam jsme se společně v počtu 35
žáků a 4 pedagogů vydali právě
dnes, 14. 05. 2018.
Naším cílem byl park miniatur BO-

HEMINIUM, zpívající fontána, promenáda
v
místním
parku
s ochutnávkou oplatek a dále hlavní
třída se základními informacemi o
vzniku města, jeho léčivých pramenech a zajímavých budovách. Mnozí
z nás viděli vše poprvé, někteří
z nás si leccos zopakovali, ale každému přinesl tento slunečný den
celkové uspokojení a radost z toho,
že jsme si ho užili.
Vedení obou škol patří poděkování
za vzájemnou finanční podporu pro
děti potřebnou na jízdné i vstup.
Věříme, že další třídy, které převezmou partnerství po těchto žácích,
jež v tomto školním roce na obou
školách končí, budou stejně úspěšné a vzájemná spolupráce je
v mnohém obohatí.

Jako každý jiný rok, i letos proběhla školní akce první třídy „Pasování
na čtenáře.“ Dne 5.6. 2018 se v
první třídě ZŠ Poběžovice sešli rodiče dětí a pozvaní hosté pan starosta Mgr. Hynek Říha, ředitel školy
pan Ing. Petr Lehner, paní zástupkyně školy Mgr. Marie Pittnerová,
paní Mgr. Hana Teplá, vedoucí
MKIS slečna Dominika Adamcová.
Nesměla
chybět
paní
Alena
Tauchmanová, která se prvňáčkům
věnuje odpoledne v družině a předsedkyně SRPŠ paní Michaela Bedyová, která dětem jako obvykle
donesla malé dárečky.
V 10.00 hodin dopoledne zahájili

žáci celou akci vystoupením, jehož
součástí bylo představení všeho, co
se během školního roku naučili.
Básničkami a milými říkankami se
pochlubili znalostí celé abecedy,
dovedností počítat a zlepšením ve
slušném chování i kamarádství. Nechyběla krátká dramatizace pohádky, zpívání a tancování. Před samotným čtením slíbili, že budou
pečlivými čtenáři a že se kniha stane jejich dobrým přítelem.
Po vystoupení následovala ukázka
jejich čtenářské dovednosti na známém i neznámém textu a slavnostní pasování panem ředitelem na
čtenáře. Děti obdržely již zmíněné

dárečky od SRPŠ a město Poběžovice věnovalo každému čtenáři knihu. Následovaly gratulace od hostů.
Děti celý program zvládly na jedničku. Po dlouhém nacvičování,
které nás stálo mnoho úsilí a trpělivosti, předvedly výkon, který působil bezprostředně a mile. „Rytířský“
stav čtenáře si právem zaslouží.
Teď už nám zbývá jen dětem popřát, aby jim pečlivost, snaha a
touha po vzdělání zůstala co
nejdéle.

Odpolední exkurze 31. 05. 2018 byla zaměřená na prohlídku Letiště
Václava Havla, zejména na přistání,
odbavení a odlet letadel. Zúčastnili
se jí chlapci osmé třídy naší školy.
Prohlídka začala bezpečnostní kontrolou a potom jsme nasedli do autobusu. Projížděli jsme trasu 2, která vedla prohlídkou exteriérů letiště
v části Jih a Sever. Viděli jsme u
Terminálu 1 a 2 odbavení letadel
před startem (navádění letadla, vý-

stup cestujících, kontrola letadla,
vykládání zavazadel, příprava ke
vzletu a popojíždění ke startovací
dráze) a poté pokračovali ke Cargo
zóně a k místu odmrazování letadel. Průvodcem nám byla vysvětlována řada technických záležitostí a
zejména zajímavostí a příhod
z provozu letadel na letišti
v Ruzyni. Dostali jsme také informace o největším dopravním letadlu Airbus A380 Emirates, které létá na pravidelné lince
z Dubaje. Na Terminálu 1 přistává dle
letového řádu každý
den v 12:40 a odlétá
v 15:15 hodin. To
jsme si také prohlédli
ze všech stran a
z autobusu fotografovali. Výklad byl do-

plněn o činnost Záchranné požární
stanice a zhlédnutí požární techniky.

Rodinné a komunitní Montessori
centrum Pelíšek v Poběžovicích
úspěšně zakončilo svůj první „školní rok“ a pomalu začalo chystat
svůj prázdninový provoz, který bude zcela odlišný. Již 20. 6. Pelíšek
úspěšně zahájil svoji první autorskou výstavu s názvem (Ne)
známý František Purghart a jeho dílo, za laskavé podpory MKIS
Poběžovice. Kdo nestihl vernisáž,
má možnost výstavu navštívit každý den vždy od 9:00 do 17:00 a to
v doprovodu zaměstnankyň MKIS
či Pelíšku. K vidění je i originál tzv.
Purghartovy kroniky, jež zapůjčil
Státní oblastní archiv Domažlice.
Od 2. 7. 2018 pak bude v Pelíšku

POBĚŽOVICKO –

Mgr. M. Šebestová

přichystána putovní výstava Život
a doba spisovatele Karla Čapka, kterou laskavě zapůjčil Památník Karla Čapka ve Strži. Vstupné
na výstavy činí 30,- Kč, děti zdarma. Obě výstavy budou k vidění do
konce července. V srpnu již bude
Pelíšek opět patřit dětem, neboť se
rozjedou příměstské tábory a přípravný týden pro předškoláky. Tábory jsou již zcela zaplněné, na přípravný týden jsou stále volná místa.
Prožijte příjemné léto, mějte se
útulně a v září se Vám opět přihlásíme s naší nabídkou pravidelných
odpoledních aktivit.

Eva Vondrašová, Erika Benediktová

Dne 2. července 2018
uplyne 16 let od chvíle, kdy
nás opustil náš manžel
a tatínek,
pan

Odešel jsi tam,
kam chodí každý sám,
jen dveře vzpomínek
jsi nechal dokořán.
Kdo Tě znal vzpomene,
kdo Tě měl rád nezapomene.

z Poběžovic.

Dne 25.6.2018 uplynulo
12 let od chvíle, kdy nás
navždy opustil

Jan Brix

pan

Václav Frček.

Za vzpomínku děkují
manželka a dcery s rodinami.

Mgr. Helena Tanková,
třídní učitelka

Stále vzpomínají synové
a dcery s rodinami.

Kdo v srdcích žije, neumírá…
Dne 19. června 2018
uplynulo 7 smutných let,
kdy nás navždy opustil

pan

Ing. Zdeněk Fišer
z Poběžovic.

Ing. Marie Kabůrková

ROK 2018
Poběžovice:

červenec: 4.7., 18.7.,
srpen: 1.8., 15.8.,
29.8.,
září: 12.9., 26.9.,
říjen: 10.10., 24.10.

Stále vzpomínají manželka,
dcera a syn s rodinou.
NIKDY NEZAPOMENEME!
Čas plyne jako sen,
vzpomínky se vrací každý den.

Dne 21.6.2018 uplynulo
6 smutných roků, kdy nás
navždy opustila paní

Božena Schwarzová
z Poběžovic.

Ostatní obce:

červenec: 3.7., 17.7.,
31.7.,
srpen: 14.8., 28.8.,
září: 11.9., 25.9.,

Dne 25.5.2018 se konaly rybářské
závody dětí z rybářského kroužku
Poběžovice.
Děti soutěžily v teoretických znalostech a rybolovné technice „plavaná.“
Poznávání ryb, rostlin a živočichů
proběhlo v rybářském domku a chytání „na plavanou“ na rybníku „Eber
-ťák“. Zúčastnilo se 18 dětí, z nichž
soutěž dokončilo 14. Jako hosté, mimo soutěž, se zúčastnili Josef Bílý a

Stále vzpomínají rodiny
Karbanova a Schwarzova.
Laura Kubíková.
Děti si užily krásného počasí, po
skončení závodů a sečtení všech bodů na ně pak čekaly hodnotné ceny.
Touto cestou chceme poděkovat
sponzorům, obci Česká Kubice a
městu Poběžovice.

Za organizátory akce Anna Duffková
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