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Letošní rok je téměř od začátku velice specifický. Důvodem je pandemie
koronaviru SARS-CoV-2, způsobujícího nemoc covid-19. Od počátku roku do konce srpna se touto nemocí
ve světě nakazilo 25.400.000 lidí,
vyléčilo se 17.711.000 osob a zemřelo 850.640 nakažených. První vlna se světem ještě pořádně neprohnala a už opět rostou počty nově
nakažených téměř ve všech zemích,
kde se zdálo být již vše pod kontrolou a proto se začala pravidla ochrany před nákazou opět zpřísňovat.
Letošní pouť byla organizačně zajištěna v rozsahu, na jakou jsme již
několik dlouhých let zvyklí, ale po
vyhlášení celosvětové pandemie a
zavádění postupně stále přísnějších
omezení, bylo nutno všechna nasmlouvaná vystoupení hudebních
skupin zrušit. Když se největší nápor
koronaviru podařilo dostat na epidemiologicky přijatelnou úroveň, došlo
k postupnému rozvolňování nařízených opatření a v rámci toho se podařilo MKIS a vedení města zajistit
na pouť alespoň dvě kapely. Jednou
byla dechovková Chodovarka a druhou pak rockový Sifon Rock. Obě
postupně zahrály v sobotním odpo-

ledni na nádvoří zámku, kde byl vybudován stan a hasiči se postarali o
občerstvení pro návštěvníky. V Neděli odpoledne pak v rámci Seniorského odpoledne vystoupilo od
15.00 hod. do 18.00 hod. duo My
dva. Poměrně velký počet návštěvníků na těchto akcích pak byl signálem, že rozhodnutí zorganizovat i letos pouť, byť ve velmi omezené formě, bylo správné.
Pouť provázelo několik doprovodných akcí. Zrušený půlmaraton ze
Stadlernu do Poběžovic připomnělo
několik domácích běžců, kteří si jen
tak pro radost z pohybu tuto cca
21,5 km dlouhou trať zaběhli. Jeden
z aktérů a organizátorů akce, Vláďa
Džauri Fábik řekl:

Vážení spoluobčané,
Září se nám pomalu chýlí
ke svému konci a podzim již začíná
vyhrávat nad létem. Bohužel září
s sebou přineslo kromě příjemného
babího léta a velkého množství hub i
zhoršující se situaci v boji proti koronaviru. Nejsem virolog, ani epidemiolog, a proto nebudu hodnotit přijatá
opatření, která se opět v posledních
týdnech zavádějí. Mohu jen doufat a
pevně věřím, že se situace u nás
v Poběžovicích podaří zvládnout stejně tak dobře, jako na jaře. Záleží na
nás všech. Máme již ale oproti situaci před půl rokem náskok. Díky našim šikovným a obětavým spoluobčanům z Poběžovic a okolí mají
všichni dostatečnou zásobu roušek.
S desinfekcí na tom také nejsme
špatně. Hasiči jsou připraveni a již
vědí, co a jak mají dělat, pokud by
se opatření nadále zpřísňovala. Dokonce i informace o vývoji epidemie
v obci se dostávají ke starostům lépe
a snad „přesněji“. Nebudu a ani nemohu předvídat, pokud se podaří
udržet naši školu i školku v provozu,
zda veškeré služby poběží v plném
rozsahu, jako za „normálního“ stavu.
Budeme doufat a dělat vše pro to,
aby dopady byly co možná nejmenší.
Navzdory výše uvedenému jsem moc
rád, že se v září uskutečnilo pár pěkných akcí, kdy se lidé mohli v rámci
možností sejít a trochu se pobavit.
12. září se uskutečnil již druhý ročník
akce s názvem „Hasiči občanům“. Je
moc krásné, že hasiči mimo svojí
hlavní činnost chtějí zpestřit kulturním zážitkem i životy ostatních. Bohužel, díky restriktivním opatřením
na jaře se nepodařilo uskutečnit
dlouho plánované ostránka 1 slavy 140. výročí zalo-

žení Sboru dobrovolných hasičů
v Poběžovicích, a tak jsem moc rád,
že mohli být hasiči alespoň při této
příležitosti oceněni výroční stuhou ke
svému praporu a členové jednotky
medailemi za pomoc v boji proti koronaviru a za příkladnou práci ve výjezdové jednotce. Když jsme u hasičů, musím zmínit, že velká oprava
střechy hasičské zbrojnice bude pro
letošní rok poslední větší akcí, kterou
se nám za přispění dotace Plzeňského kraje podaří dotáhnout do zdárného konce. I přes neustálé opravy a
záplaty již nebylo možné udržet střechu v dobré kondici. Až přijdou podzimní deště, nebo první sníh, nebudou tak hasiči zachytávat vodu uvnitř
garáží, jak tomu bylo v posledních
dobách zvykem.
Další akcí byla komorní vzpomínka
na 5. výročí založení Coudenhove –
Kalergi ZEN zahrady míru. Velkým
zklamáním pro mě bylo, že díky současné krizi tu chyběli hlavní aktéři,
tvůrci zahrady. Do poslední chvíle
nebylo jasné, jestli se vůbec vzpomínka podaří uspořádat. Snad příští
rok bude možné zorganizovat česko
– japonský večer, aby vzpomínka na
založení zahrady byla taková, jaká by
měla být. Se všemi, kteří pomáhali
zahradu společnými silami vytvořit.
Děkuji všem, kteří přišli a společně
5. výročí oslavili. Jsem rád, že účast
nebyla malá, jsme přeci jen město
s japonskou historií a je vidět, že
mnoho lidí je na tuto skutečnost náležitě hrdo.
Co mě ale poslední dobou velice mrzí
je fakt, že stále častěji dostávám
oznámení o nepřiměřeně rychlé jízdě
v úzkých uličkách, obtěžování okolí
nadměrným hlukem (bohužel zejména v době nočního klidu), zplodina-

„Dnešní Panevropský půlmaraton
Covid-19 bych chtěl věnovat dvěma
ženám, které nás bohužel nedávno
opustily, moji mamince, která mě
moc chybí a Laďce Kabourkové, která by dnes určitě běžela. Čest vaší
památce a děkujeme, že jste nám
ze shora fandili. Dále děkuji spoluběžcům Iloně, Markétě, Petrovi,
Kubovi a doprovodu Zorce, samozřejmě sestřičce a Hynkovi za převoz, bylo to super!“

Zamyšlení

K vidění byla a do konce roku bude
v 1. patře bývalé Spořitelny výstava
Obrazy ze Šitboře. Je zde prezentována tvorba celkem 17 profesionálních i amatérských výtvarníků z
Čech i Německa. Podrobněji budete
o výstavě informováni v článku na
str. 5. V obřadní síni MěÚ byla za
hojné přítomnosti pokřtěna nová
kniha Mgr. M. Špačkové Čítanka z
Českého lesa, bližší informace jsou v
článku na str. 3. Na škvárovém hřišti
bylo k mání techno a další hudební
styly pro mladé, v kostele poutní
mše a na školním hřišti pouťové
atrakce s několika stánky v Žižkově
ulici.
Závěrem je možno konstatovat, že
jsme řádně „osekanou“ pouť přežili
a budeme těšit, že v příštím roce se
snad vrátíme více k „normálu.“ VoK

mi, zápachem apod. Je mi
vždy velice líto, pokud nastalou situaci musím řešit za pomoci
Policie ČR. Věřte mi, že to není nic
příjemného. V určitých případech se
věc dá řešit upozorněním, nebo domluvou. Někdy ani to bohužel nepomůže. Chtěl bych proto na nás
všechny znovu apelovat a požádat,
abychom se zkusili vždy v našem
jednání alespoň trochu vcítit do života druhých. Nedělejme si zbytečné
naschvály a zkusme být o trochu více ohleduplní. Pokud nás někdo upozorní, že ho například naše hudba
v nočních hodinách ruší, vypněme ji.
V prašných ulicích jezděme pomaleji.
V autě ten prach necítíme, ale obyvatelé okolních domů musí zavírat
okna, aby se v domácnostech mohlo
normálně dýchat. I na ostatních komunikacích v obci můžeme jet střídměji, abychom nikoho neohrozili. Neberte to prosím jako přílišné „rozumování“. Všichni jsme jen lidé a občas to každému nějak „ujede“ nebo
si prostě neuvědomíme, že můžeme
svým aktuálním počínáním ztrpčovat
život ostatním. Stačí jen malinko a
„sousedské vztahy“ budou o poznání
lepší. Děkuji.
Začíná podzim, ten čas padajícího
barevného listí, čas, který je plný
rozjímání a přemýšlení. Nenechme
se ale unést smutnou náladou, zůstaňme pozitivní. Pokud zůstaneme
v dobré náladě, budeme řešit problémy lehčeji, s nadhledem a mnohem efektivněji. A pokud je nám někdy opravdu ouvej, máme přátele, o
které se můžeme vždy opřít.
Děkuji za pozornost,

Martin Kopecký, starosta

Svatý Václave, vévodo české země, oroduj za nás… jedna věta
z modliteb, či i různých chorálů,
které zaznívaly v různých dobách
po celá staletí. Václav i jeho babička Ludmila skončili rukou vrahů. Toť historický fakt. Vrahové
ale nebyli potrestáni. Snad, že to
byly vraždy ve státním zájmu. Tedy alespoň ta druhá. Ta první –
uškrcení tchyně Ludmily na pokyn
její snachy Drahomíry byla spíše
rodinná záležitost, byť možná
s politickým pozadím. Ale svatý
Václav? Myslel to dobře. Chtěl pro
Čechy mír, a tak posílal tři sta volů do Němec. Vůl byl tehdy velmi
užitečné zvíře, i když se hodil
hlavně do tahu. A hlavně nic si
nevyskakoval. Jenže Boleslavovi
to nestačilo. Ten chtěl svobodu
bez poplatků. Prý nechal Václava
zavraždit po křestní hostině svého
syna. U dveří staroboleslavského
chrámu. Ale možná to byla obyčejná opilecká bratrská rvačka. A
Boleslav nakonec skončil jako pomocník německého císaře, kterému pomohl zvítězit v bitvě nad
Avary na Lechu. Svatým se stal
Václav prý i proto, že uměl odpouštět – třeba svojí manželce,
když mu zahnula, že se věnoval
charitě, že byl politik míru. A zemřel mučednickou smrtí. O tom,
že Boleslav neměl čisté svědomí,
svědčí to, že nechal tělo bratra
odvézt do Prahy a uložit v hlavním chrámu. Ale proč o tom psát
právě dnes? A v Poběžovickém
zpravodaji?
I když i tady zdobí hlavní oltář
v kostele socha sv. Václava. A nedaleko se nachází i Hora Svatého
Václava. Václavové, Vendové,
Vaškové, ale i Venclové z českých
a ani německých zemí nezmizeli.
A kolik českých králů mělo toto
jméno Václav – Víceslav – viz
Jirásek Staré pověsti české, měli
přinést do Čech více slávy. A Boleslav? Že by bolest? Obojí patří k
životu. Něco za něco. Václav má
svátek 28. září. Tedy v den, kdy
prý byl zavražděn, a to u dveří
chrámu, kam se chtěl jít ráno pomodlit a které prý byly schválně
zavřené. Bohužel, 28. září, či spíše noc z 28. na 29. má i velmi
tragickou příchuť. O nás bez nás.
Svatý Václav měl asi jiné starosti.
Mnichovská dohoda, mnichovská
zrada. A starobylé Poběžovice či
kdysi módní Ronšperk zmizely
z mapy ČSR. Ale prý pravda vítězí! A tak jsou Poběžovice zase
v Čechách. A svatý Václav snad
konečně fandí těm pravým. 28.
říjen je Státní svátek – Den české
státnosti. Proč státnosti? Stačí se
podívat na mapu Evropy. V každé
době je tu český stát poznat. Ať
jako království nebo součást jiné
říše… Jen mám někdy obavy, že
stačí změnit písmeno a ze státu je
stádo. Tak od toho ať nás chrání
svatý Václav i dnes. I kdyby měl i
nadále posílat těch sto volů do
Němec.
Marie Špačková

Výběr z usnesení 41. jednání RM Poběžovice, ze dne 24. 8. 2020
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RM schvaluje Rozpočtová opatření č. 05/2020 v předloženém znění.
RM povoluje kácení vzrostlých stromů v zámeckém parku dle předloženého seznamu.
RM schvaluje finanční příspěvek na pouť v místní části Sedlec ve výši 4.739,-Kč dle předložených dokladů.
RM schvaluje Smlouvu o dílo na akci „Oprava střechy hasičské zbrojnice Poběžovice“ se
společností ANS - Střecha s.r.o., Masarykova 621, 344 01 Domažlice za celkovou cenu
díla 893.047,00Kč (bez DPH) a pověřuje starostu jejím podpisem.
RM bere na vědomí žádost nájemníků bytového domu Masarykova 202 Poběžovice a nesouhlasí s omezením vjezdu motorových vozidel na pozemek p.č. 899 v k.ú. Poběžovice u
Domažlic.
RM schvaluje finanční příspěvek pro Osadní výbor Sedlec na plánované stavební úpravy
Hasičské zbrojnice Sedlec ve výši 7.500,-Kč.
RM nesouhlasí se zapojením Města Poběžovice na reedici publikace Domažlicko společnosti Reklama Fryček, Na Výsluní 680, 331 41 Kralovice.
RM doporučuje ZM schválit zpracovaný Program regenerace MPZ Poběžovice na období
2020-2026.
RM schvaluje záměr pronajmout část pozemků p.č. 116/29, p.č. 116/34, druh pozemku
ostatní plocha a p.č. 1502/1, druh pozemku orná půda vše v k.ú. Poběžovice u Domažlic
o celkové výměře cca 90m 2 za účelem zřízení zahrady a pověřuje tajemníka MěÚ Poběžovice jeho zveřejněním dle zákona č. 128/2000 Sb, o obcích.

Fotohistorie - Živcový mlýn

Historie Poběžovic je opravdu bohatá. Bohatá je i
ta historie mlýnská. Dnes Vám přinášíme fotografii mlýna na živec – před a po ničivém požáru roku 1953. Mlýn založil v roce 1897 místní rodák ze
židovské rodiny Sigmund Mandler. Původní pohon
vodním kolem byl po roce 1906 nahrazen parním
strojem.

Netradičně tradiční Panevropský
COVID půlmaratón

Ani letošní koronavirové omezení nás, několik
běžců, neodradilo od Panevropského půlmaratónu. Tradiční trasu jsme zvládli v pohodovém
tempu a zážitek z běhu překrásnou přírodou našeho kraje ještě umocnilo překvapení, které nás
čekalo v cíli. Tímto bych ráda za nás všechny
„ilegální“ běžce chtěla moc poděkovat panu starostovi, p. Jitce Molnárové a jejím pomocníkům
za pěkné přivítání. A za rok … zase na shledanou!
Ilona Říhová

Panorama
událostí

Po ročním zdržení, zaviněném zdlouhavým
procesem vydání stavebního povolení ze
strany Odboru výstavby MěÚ Domažlice a
následným vynuceným vzdání se dotace
PK, se letos občané žijící za potokem v
Zámělíči dočkali. Konečně se v měsíci
červenci realizoval projekt vyasfaltování
komunikace v této části obce. Asfaltový
koberec dostala páteřní komunikace i
příjezdové cesty k jednotlivým nemovitostem. V rámci této akce byl řešen i odvod
povrchových vod v dotčené části obce.
Poděkování patří v této souvislosti Plzeňskému kraji za poskytnutí dotace v celkové
výši 300.000.-Kč.

Ko m i n i c t v í výškové práce
Rozhon
¨Kominictví

Čištění komínů a revize za „lidové ceny.“
¨Výškové

práce

Cokoliv, kam se neodstane technika…
(opravy střech, montáže, aj. opravy).
¨Studny

Opravy, čištění.

¨

Rizikové kácení stromů
Vladimír Rozhon

Tel.: +420 728 466 054
e-mail: vlada.roz@seznam.cz
Více info na facebooku:
Kominictví - Výškové práce Rozhon

Školní rok jsme zahájili 1. září 2020 po dlouhé
pauze, kdy byly školy vyhlášením Mimořádného
opatření MZ ČR uzavřeny. Složení zaměstnanců
školy zůstalo až na výjimky téměř nezměněno.
Do řad pedagogů se vrátila po rodičovské dovolené Martina Hlavsová, pracovní poměr ukončila
díky odchodu do důchodu Dana Haasová.
V průběhu srpna jsme připravili školu dle pokynů
MŠMT, stanovili pravidla, abychom co nejvíce
minimalizovali možnost rozšíření koronavirové infekce. Na webových i facebookových stránkách
školy jsou tato pravidla nebo odkaz na ně zveřejněny, děkujeme všem za jejich respektování.
Naši prvňáčkové to mají bohužel letos složitější
už od zápisu do 1. třídy. Toho se nemohli účastnit, zapisovali je jen zákonní zástupci. Proto jsme
se rozhodli alespoň jejich první den ve škole zachovat bez většího omezení a mohli se tak tohoto významného okamžiku v životě dětí zúčastnit i
rodiče. I když v rouškách, ale doprovodili své
žáčky na první školní hodinu. V budově školy se
o doprovod prvňáčků 1. září postarali žáci 9. třídy. První třídu s 25 žáky vede Mgr. Alena Zítková, která nové školáčky přivítala společně
s panem starostou Martinem Kopeckým a ředitelem školy Ing. Petrem Lehnerem.
Dalšími třídními učitelkami jsou na 1. stupni Mgr.
Hana Teplá ve 2. třídě, Mgr. Jana Hrabětová ve
3. třídě, Mgr. Helena Tanková ve 4. třídě a Petra Vaňková, DiS v 5. třídě. Učitelské řady posílila Andrea Sokolová, dalšími vyučujícími, kteří působí na obou stupních školy, jsou Mgr. Romana

Adamcová, Bc. Miroslava Konopová a Mgr. Luboš Hána, který je výchovným poradcem.
Třídním učitelem 6. třídy se stal Mgr. David Vavřík, 7. A vede Mgr. Miloslava Pekárová, 7. B Mgr.
Jaroslava Kapicová, 8. třídu Mgr. Jana Vicianová
a 9. třídu Mgr. Božena Kreslová. Na 2. stupni
dále působí Bc. Martina Hlavsová.
Školní družina pracuje ve 3 odděleních pod stejným vedením i letos. Vedoucí vychovatelkou ŠD
je Michaela Bedyová, která vede 2. oddělení, v
1. oddělení působí Alena Tauchmannová, ve 3.
pak Ivana Konopíková.
Také asistentky pedagoga se nezměnily, v asistentské práci pokračují Jitka Krčmářová, Věra
Pleskačová, Magda Pflugová, Martina Vavříková,
Jana Leitnerová a částečně Andrea Sokolová.
I provozní sektor školy je ve stejném složení, náročný úklid a dezinfekci prostor školy zajišťují
Jitka Bejčková a Petra Housarová, vedoucí školní
kuchyně je Mgr. Romana Adamcová, obědy vaří
tým ve složení Miroslav Lehner, Zuzana Marečková a Agáta Jarinová, místo školníka a v zimním období i topiče zastává Josef Nový.
Škola dále pokračuje v projektové práci, do prosince realizujeme projekt „Podpora vzdělávání
v ZŠ Poběžovice 2“ z tzv. „šablon II“, na něj navazuje od ledna projekt se stejným názvem
s číslem 3. V rámci šablon máme školní asistenty, speciálního pedagoga, doučujeme, realizujeme kluby, vzděláváme se.
Se ZČU spolupracujeme na projektu „Vzděláním
k úspěchu bez bariér“, jehož cílem je zajistit op-

V ulici Žižkova jsou postupně připojována
kanalizační potrubí, nově položených
přípojek z jednotlivých kolmých ulic na
hlavní sběrač C, který je veden právě pod
touto ulicí. Výsledek rozsáhlých prací, při
nichž byly v ulicích, přilehlých k ulici
Žižkově nově položeny všechny domovní
přípojky a hlavní vedení kanalizace až do
sběrače je již patrný. Nátok balastních vod
do čistírny odpadních vod se natolik snížil,
že nic nebrání tomu, aby na poběžovickou
kanalizaci byla napojena i kanalizace
budovaná v Šitboři. Čistírně odpadních vod
se citelně „ulevilo“ a bude tak moci i při
napojení kanalizace ze Šitboře dobře
fungovat. Pokud by k této poměrně
rozsáhlé a finančně náročné akci nedošlo,
nedostalo by město povolení k napojení
Šitboře na městskou kanalizaci a hrozilo by
vrácení dotace, získané na vybudování
kanalizaci v Šitboři.
VoK
timální rozvoj žáků se SVP pro jejich snadnější
zapojení do dalšího vzdělávání i později do pracovního procesu.
Se SOU Domažlice realizujeme projekt „Podpora
odborného vzdělávání v Plzeňském kraji“, který
podporuje zejména budoucí uplatnění našich žáků na trhu práce.
Společné akce a vzájemná spolupráce pokračuje
s mateřskou školou a MKIS Poběžovice.
Z rozvojového programu „Podpora výuky plavání
v základních školách“ jsme opět získali finanční
prostředky na plavecký výcvik, naši žáci budou
mít tak i letošní plavecký kurz zcela zdarma. Proběhne v říjnu tohoto roku v rekonstruovaném
domažlickém bazénu.
Začátek výuky bude letos hodně opakovací,
zejména v jazycích a matematice budeme navazovat na učivo z března, procvičovat, prohlubovat, vysvětlovat…Vás, rodiče, prosíme, abyste
vedli své děti k důsledné domácí přípravě. Všichni společně musíme pracovat na tom, aby naši
žáci zvládli vše potřebné.
Držme si palce, abychom tento školní rok prožili
všichni ve zdraví, mohli do té naší školičky chodit
a učit se bez komplikací. Přeji všem hodně zdraví, pohody i radosti z našich dětí a ze školní práce.

Mgr. Marie Pittnerová
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Vážení čtenáři, vážené čtenářky,
O poběžovické pouti byla pro veřejnost otevřena výstava „Obrazy ze
Šitboře“.
Výstavu zorganizoval Spolek Mikuláš v Šitboři ve spolupráci s MKIS
Poběžovice na podporu záchrany
kostela sv. Mikuláše v Šitboři.
Celkem vystavuje 17 profesionálních i amatérských umělců, převážně z Čech. Řada z nich je ze
skupiny „Muška“, jíž vede akad.
malíř Jaroslav Šindelář, který také 2
obrazy vystavuje. Dva hostující umělci jsou z Německa. Vystaveno je
téměř 60 kreslených obrazů různých technik, 10 plastik kamenných, či keramických, 10 uměleckých fotografií a několik dalších exponátů z lisovaného papíru, či ze
sádry. Prvotní impuls k této výstavě
dalo loňské kamenosochařské sympozium „Kameny pod věží“. Místo
sochařského sympozia natolik inspirovalo přítomné umělce a jejich
malířské kamarády, že v době sochařského sympozia a celý následující rok několikrát navštívili Šitboř a
Poběžovice a zachytili atmosféru

V sobotu 19. září ráno se na volejbalovém kurtu v Poběžovicích sešlo
celkem 7 tříčlenných týmů nohejbalistů z Poběžovic i širšího okolí.
Na pořadu byl za ideálního, sice již
chladnějšího, ale slunečného počasí, nohejbalový turnaj, pořádaný
místními nohejbalisty.
Hrálo se systémem každý s každým
na dva vítězné sety. Případný třetí
set se hrál zkrácený na pět bodů. V
9.00 hodin vše vypuklo, aby po
téměř šesti hodinách byly vyhlášeny výsledky.
Pauzírující týmy měly k dispozici
výborné občerstvení p. Rolla a
Pittnera a takové grilované koleno,
klobáska, či teplá polévka působily na sportem vysílené borce přímo zázračně... nebo
že by to bylo točené
pivo jako křen? Zkrátka nikdo nehladověl,
ani nežíznil a zásoby
se postupně „likvidovaly“ až do brzkého
nedělního rána.
Na konci turnajového
maratonu, který přinesl několik velmi kvalitních zápasů s krásnými výměnami, se z vítězství radoval tým HB

Letošní prázdniny byly o dost jiné
než ty předcházející. Do jejich průběhu se promítaly dopady šíření koronavirové pandemie a s ní spojená
vládní opatření. Většina školou povinných dětí a teeanagerů od března
žila distanční výukou, která byla jak
pro ně, tak pro jejich rodiny úplně
novou zkušeností. Všichni se museli
adaptovat na domácí výuku, elektronickou formu komunikace a zejména
ztrátu osobního kontaktu s vrstevníky i pedagogy. Na půl roku se výrazně změnil denní režim v životě
školáků, mnohým prázdniny tak trochu začaly už na jaře, neboť neměli
dostatečné kompetence, ale také
dostatečné vybavení pro zvládání
inovativních školních nároků v online
podobě.
Diakonie Západ na tuto situaci zareagovala již v začátcích vyhlášeného
nouzového stavu a uza-
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míst tak, jak ji v daném okamžiku
vnímali. Výsledek jejich návštěv
mohou zájemci zhlédnout na této
výstavě do 13. 12. 2020, v patře
budovy na náměstí Míru č.p. 55
(bývalá spořitelna).
V předvečer zpřístupnění výstavy
proběhla vernisáž za přítomnosti
řady vystavujících a hostů.
Zhruba tři čtvrtě hodiny trvající vernisáže se zúčastnilo 60 hostů.
Vernisáží slovem provázel člen
Spolku Mikuláš Ivo Dubský. Ocenil
víceletou podporu MK ČR, Českoněmeckého fondu budoucnosti a města Poběžovice při záchraně kostela
sv. Mikuláše v Šitboři. Také poděkoval za víceletou podporu Spolku
Mikuláš ze strany Plzeňského kraje
a města Poběžovice. Velmi vhodné,
líbivé a procítěně zahrané hudební
vstupy barokních skladeb provedli
učitelé LŠU paní Ivana Havrusevičová a pan Michal Poul a žák téže
školy Pavel Vejvančický. Účastníky
pozdravil pan Martin Kopecký, starosta města. Vyjádřil potěšení nad
aktivitami spolku, řadou pozitivních
změn Šitboře za poslední roky,

ocenil práci vystavujících a zamyslel
se nad nadčasovostí myšlenek a
odkazu Jana ze Šitboře. Za vystavující umělce promluvil akad. malíř
Jaroslav Šindelář. Hlavním tématem
jeho vystoupení bylo zamyšlení se
nad rolí umění-kumštu v lidském životě, nad uměleckým vnímání světa
a formách jeho ztvárnění. O smyslu
lidského konání a života. Na závěr
byla slavnostním přípitkem pana
starosty Martina Kopeckého, Jaroslava Šindeláře a čestných hostů
Ing. arch. Jana Soukupa a PhDr. Jiřího Stočese Ph.D. i všech přítomných výstava zahájena.
Hned první den konání si výstavu
s velkým zájmem prohlédli paní
doc. PaedDr. Ilona Mauritzová,
Ph.D., poslankyně parlamentu ČR a
paní Mgr. Radka Trylčová, členka
Rady Plzeňského kraje pro oblast
životního prostředí a zemědělství
v doprovodu pana starosty Martina
Kopeckého. Oběma dámám se výstava velmi líbila, což uvedly i
v zápisech v knize návštěvníků. Také jsme přivítali na výstavě návštěvu německých rodáků ze Šitboře. I

jim se výstava líbila stejně, jako
velký pokrok prací při záchraně
kostela. Velice nás těší, že učitelé
místní základní školy zařadili návštěvu výstavy jako součást předmětu výtvarné výchovy. Ze zápisů
v knize návštěvníků je zřejmé, že i
žákům se výstava líbí.
Organizátoři děkují za podporu,
kterou poskytl Plzeňský kraj a město Poběžovice.
Dobrovolné vstupné bude využito
na záchranu kostela sv. Mikuláše
v Šitboři.
Návštěvu lze domluvit na MKIS. Přijďte se podívat.

Stavebniny Poběžovice, který prošel turnajem bez porážky. Na druhém místě se umístil tým „seniorů
z Plzně“ Mrštěnky a třetí příčku obsadil tým Poběžovic.
Pořadatelé
touto
cestou děkují všem
sponzorům: HB Stavebniny, Zitterbart-projekty a stavby, fa Maxit, Jiří Hegr-JSK Auto,
Filip Páral-klempířství,
JUDr. Lipenský, Hotel
Hubertus-p. Korecký,
p. Miroslav Macháček,
CHVAK, a.s., Domažlice, pí. Krtová, p. Pavel
Buchberger, Autošelly.
Organizátorům patří díky za skvělý sportovní
a společenský zážitek.

V sobotní odpoledne 19. 9. 2020 se
sešla více než stovka zájemců o
upravenou věž zříceniny hradu Starý Herštejn, aby byla přítomna jejího oficiálnímu „předání“ veřejnosti.
V 15.00 hodin zahájil akci místopředseda Místní akční skupiny
Český les a starosta Bělé n.
Radbuzou, Ing. Libor Picka.
Připomněl krátce historii přípravy a realizace této unikátní
stavby, kdy z jediné dochované věže hradu zbylo jen torzo, které se někteří starostové okolních obcí a několik organizací rozhodlo opravit a zpřístupnit veřejnosti jako vyhlídkové
místo. Nelehké bylo zajistit realizátora stavby, protože o tento druh
práce nebyl mezi stavebními firmami zájem. Nakonec se podařilo zajistit firmu Sladký&Partners, s.r.o. z
Prahy, která se tohoto velmi obtížného úkolu ujala. Po několikaměsíčním úsilí je dnes veřejnosti symbolicky předáno dokončené dílo, které
bude sloužit turistům.
Poté pronesli krátké řeči další řečníci, zastupující subjekty nějakým
způsobem zúčastněné na této akci.
Vesměs zhodnotili význam stavby
ze svého pohledu a poděkovali
všem sympatizantům a některým

úřadům za podporu, bez níž by byla
i tak složitá realizace stavby zřejmě
nemožná.
Na věži bylo opraveno vypadané
zdivo ve spodní části na jižní straně,
věž byla dozděna do výše nejvyššího bodu starého zdiva,
vnitřek věže byl zpevněn betonovou stěnou, do které je
uchyceno kovové točité schodiště a nahoře připevněna
kolem dokola mosazná plechová deska s vypálenými
ukazateli a popisky míst nalézajících se v okolí. Je škoda,
že nebylo instalováno na západní
straně před vstupem do věže zábradlí, protože toto místo je svým
strmým, cca 10 metrovým srázem
mimořádně nebezpečné. Bohužel
CHKO Český les nepovolila zkrátit
více vzrostlých buků na východní a
severovýchodní straně valu, takže
pohled do Česka je velmi omezen.
Přesto bude upravený Starý Herštejn určitě cílem mnoha turistických vycházek.
VoK

VoK

vření škol. Svým klientům nabídla
podporu při zvládání domácí výuky,
pracovníci i dobrovolníci doučovali
v online podobě, ale také pomáhali
zprostředkovat listinné podklady pro
výuku. Aktivně byly hledány zdroje
pro vytvoření zásob počítačové techniky určené na bezplatné výpůjčky
do rodin, kde toto vybavení schází a
nejsou potřebné finanční zdroje pro
jeho pořízení. Aktuálně má Diakonie
Západ k dispozici více než 50 kusů
techniky, která postupně putuje do
jednotlivých rodin s cílem podporovat digitální gramotnost ohrožených
dětí a umožnit řádnou domácí výuku
v případě nařízení karantény či omezení provozu škol.
Další aktivitou, kterou Diakonie Západ zareagovala na dopady koronaviru, byly letní příměstské tábory
určené dětem a teenagerům. Přímo
na Domažlicku byly tyto tábory reali-

zovány službou Archa pro rodiny
s dětmi a Kluby pro děti a mládež –
Fontána a Uličník. Pracovníci těchto
služeb připravili pro účastníky pestrý
program, který zahrnoval zážitkové a
zábavné aktivity s cílem podpořit
volnočasové vyžití, a to např. formou
výletů s cílem seznámit se s lokalitou
Chodska a místními specifiky. Zároveň byly příměstské tábory takovou
malou přípravkou na návrat školní
výuky ve standardní podobě, hravou
formou byly s dětmi procvičovány
základní školní znalosti, velkou roli
hrálo zvládání určitého režimu, komunikace s dalšími členy skupiny či
s autoritami. Program byl koncipován tak, aby bavil a zároveň rozvíjel
sociální a komunikační dovednosti,
což ve svém důsledku snižuje míru
rizik, se kterými se děti a mladí lidé
ve svém životě setkávají.
Nedílnou součástí činnosti našich so-

Ivo Dubský, Spolek Mikuláš

ciálních služeb od doby vyhlášení
nouzového stavu byla podpora klientů v alternativních podobách práce,
jakými byly zejména online konzultace, virtuální chaty, ale také aktivizační a vzdělávací statusy na sociálních
sítích. Běžnou součástí práce se tak
u našich pracovníků stává online komunikace s klienty, ať dětskými, tak
i dospělými. V rámci výše uvedených
aktivit bylo na Domažlicku podpořeno na 50 dětí a dalším dětem se
v letošním roce ještě podpory dostane, a to zejména díky finanční podpoře od Nadace České spořitelny a
Česko-německého fondu budoucn.
Bližší informace o rozsahu služeb Diakonie Západ můžete najít na webových stránkách www.diakoniezapad.cz, facebookových stránkách Diakonie Západ či jednotlivých služeb.
Najdete zde nejen rozsah odborné
pomoci, kterou můžete využít, ale
také informace, jak se stát pracovníkem, dobrovolníkem či podporovatelem našich služeb.

V sobotu 12.9.2020 se navzdory sílící koronavirové nákaze téměř v
celém Česku uskutečnila slavnost
140 let trvání Sboru
dobrovolných hasičů v
Poběžovicích. Na oslavě se nečekaně objevila i Japonka paní Masumi Bötcher-Muraki,
čestná občanka města,
která věnovala a věnuje velké úsilí pro zvelebení místního zámku,
kde žila jedna z prvních Japonek v Evropě,
pí Micuko Aoyama. Srdečně si s ní pobesedoval starosta města
p. Martin Kopecký. Po
odpolední pohádce pro
děti a vystoupení dechové hudby Chodovarka se ujal slova starosta města Poběžovice, aby přiblížil historii SDH v Poběžovicích, připomněl záslužnou a nebezpečnou práci jeho členů v minulosti i dnes, kdy musí zasahovat
stále častěji. Podtrhl zvláště dnešní
význam sboru, který zasahuje ne-

jen při požárech a povodních, ale
řeší první pomoc při dopravních nehodách, zajišťuje průjezd komunikací po silných větrech
s polámanými stromy.
V letošním roce strávili
členové sboru mnoho
hodin prováděním dezinfekce veřejných budov a venkovních prostor v souvislosti s
pandémií koronaviru.
Členové
SDH
jsou
prostě všude tam, kde
je třeba rychle a účinně zasáhnout a pomoci
zajistit bezpečnost občanů. Navíc jsou aktivní i v oblasti kulturní a
společenské. Dnes by
se bez jejich aktivního
zapojení mohla konat
jen málokterá společenská, sportovní, či
kulturní akce. Za to vše, co pro občany nezištně dělají si zaslouží
opravdové uznání nás všech. Jako
malý výraz tohoto uznání byla členům SDH při této příležitosti předána pamětní vyznamenání.
VoK

Dne 13. října 2020
uplynou 3 smutné roky,
co nás navždy opustil

pan

Miroslav Ulman
z Poběžovic.

Dne 28. 9. 2020
by se dožil 69 let.

Dne 16. září 2020
uplynulo již 14 let, kdy nás
nezodpovědný řidič navždy
připravil o naši
nenahraditelnou

Janičku

Kotlanovou
z Poběžovic.

Stále vzpomínají manželka
Jaroslava, Jaruš a Mirek
s rodinami a ostatní příbuzní.
Dne 12. října 2020
uplynou 2 roky, kdy nás opustil

pan

Jan Škarda.

Všem, kdo jí měli rádi
za tichou vzpomínku děkují
zarmoucení rodiče,
sestra s rodinou, babička,
nejbližší příbuzní a kamarádi.

Kdo žije v myslích svých
drahých neumřel,
jenom je daleko.
Mrtev je ten,
kdo byl zapomenut.
Dne 21. září 2020
vzpomeneme 12 let, kdy nás
navždy opustil

Stále vzpomínají manželka
Anna, syn a dcery s rodinami.
Vážení čtenáři, vážené čtenářky,
Dne 29/8/ proběhl v parku v Šitboři
velmi pěkný koncert „V barvách Semaforu“.
Organizoval ho Spolek Mikuláš ve
spolupráci s MKIS Poběžovice.
Zpěváci Dáša Zázvůrková a Petr
Macháček za hudebního doprovodu
Jakub Šafr Trio ve složení - klávesy
Jakub Šafr, kontrabas Jan Greifoner, klarinet a saxofon Ruda Musil předvedli program plný „energie,
humoru a skvělé muziky“. Nezůstali
nic dlužni tomu, co bylo na plakátech avizováno. Předvedli řadu
krásných písniček z dílny Jiřího Suchého i dalších autorů spojených
s divadlem Semafor. Svým výborným a osobitým přednesem většinou velmi známých písniček strhli
120 nadšených diváků natolik, že
se spontánně přidávali ke zpěvákům a hledištěm zněla řada písniček nejen z jeviště, ale i z hlediště.
Atmosféra koncertu dala většině diváků pod provizorními přístřešky
MKIS zapomenout na nepřízeň počasí.
Koncert byl „věnován“ podpoře záchrany kostela sv. Mikuláše v Šitbo-

Rodinné a komunitní
Montessori centrum Pelíšek
vás zve na besedu
se Zdeňkem Procházkou

Život podél Pivoňky.

Koná se dne 6.11.2020 od
17.00 hodin v Pelíšku.
Rezervace místa nutná
zprávou na FB nebo SMS na tel.
776 277 330.
Vstupné 50.-Kč.

POBĚŽOVICKO –

ři.
Děkujeme všem divákům, kteří na
dobrovolném vstupném věnovali na
tento účel celkem 10.580.-Kč. Budou využity při dalších etapách záchrany kostela.
Již se těšíme, že 13. 12. 2020 se
setkáme s Dášou Zázvůrkovou a
některými z hudebníků na vánočním koncertu v kostele v Poběžovicích.

Václav Kohout
z Mnichova.

Dne 20. října 2020
vzpomeneme
30. smutné výročí,
kdy od kdy nás navždy odešel
náš milý tatínek, dědeček
a pradědeček pan

Josef Forst
z Poběžovic.

Stále vzpomínají a nikdy
nezapomenou manželka
Jaroslava, dcery Jaroslava
a Vendula s rodinami a sestra
a bratr s rodinami.

Ivo Dubský, Spolek Mikuláš

Stále vzpomínají dcera
a syn s rodinami.

ROK 2020
Poběžovice:
říjen: 7.10., 21.10.,
listopad: 4.11., 18.11.,
prosinec: 2.12., 16.12.,
30.12.
Ostatní obce:
říjen: 6.10., 20.10.,
listopad: 3.11., 17.11.,
prosinec: 1.12., 15.12.,
29.12.

pan

Dne 28. 9. 2020 uplyne
již sedmý smutný rok, kdy
nám bez rozloučení odešel,
tragicky zahynul, náš milovaný

Není smrti tam,
kde byl život vyplněn prací,
láskou a obětavostí.
Dne 26. září 2020 uplynulo
12 let, kdy nás navždy
opustila paní

Amálie Prokopová

Mgr. Martin Rozhon, MBA

dne 16. května 2020 jsme
si připomněli 47. výročí
úmrtí pana

Stále vzpomíná
zarmoucená rodina.

Stále vzpomínají
dcera Hana, vnuk Josef
a vnučka Eva s rodinou.

Václava Prokopa.
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