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Zamyšlení
Tak nám to v pátek 16. srpna začalo. Kapela DOA ROCK rozjela
svoje přestavení podle programu
sice až v 19.30 hodin, ale to na-

prosto stačilo. Postupně se před
hasičskou zbrojnicí vyrojily desítky
a desítky návštěvníků, kteří si zálibně (většinou s kelímkem pivního
moku v ruce) poslechli všechny
skladby úvodní skupiny a rovněž
skladby kapely následující, kterou
byla TELEFON ROCK a pak i produkce DJ TAZZY. Ještě před půlnocí se to před hlavním pódiem hemžilo mnoha hudbymilovnými návštěvníky. Plné ruce práce měli samozřejmě i všichni výčepní, kteří
se snažili uspokojit především chuťové buňky návštěvníků.
Sobota byla ve znamení 11. ročníku Panevropského půlmaratonu, ve
kterém zvítězil již popáté Jiří Voják
časem 1:14:05. Za ním doběhli

Němci Dirk Hohmann (1:19:55) a
Michael Lang (1:21:12). Překvapením byl na 4. místě Japonec Yamaguchi Nobuyuki. Mezi ženami obhájila loňské prvenství
Němka Brigitte Frenzel
časem 1:34:23. Na druhém místě skončila Lucie
Davidová ze Stříbra v čase 1:35:04 a třetí doběhla Němka Tanja Niewerth
(1:36:09). Pozitivní zjištění je, že ve startovní
listině, která čítala rovných 130 závodníků se
objevilo již 7 běžců z Poběžovic. Zúčastnili se i závodníci z
Postřekova, Drahotína, Meclova, či
Horšovského Týna. Letos závodu
přálo počasí, protože nebylo horko
(teploty kolem 20°C) ani nepršelo.
V podvečer se již začali houfovat
návštěvníci před hasičárnou, aby si
poslechli kapelu Karel Gott Cover
Band. Škoda, že jejich vystoupení
provázelo několik krátkých dešťových přeháněk. Ještě větší počet
diváků přilákala kapela AbbaWorld
revival, která se po jednotlivých
"peckách" dočkala zaslouženého
potlesku. Pak nastoupilo Turbo revival Plzeň a večer zakončila kapela
Benga band. Trochu v sobotu vadilo slabé ozvučení kapel, díky němuž byly jejich produkce jaksi

Vážení spoluobčané,
měsíc srpen se dostal do
své druhé poloviny a to znamená, že
školáci za chvilku usednou opět do
školních lavic. Od začátku nového
školního roku jim pobyt v naší základní škole zpříjemní nově vyměněná okna, která zajistí lepší odhlučnění a vyšší teplotní komfort. Jsem velice rád, že se povedlo vše dokončit
v řádném termínu a nyní nám zbývá
jen dořešit zastínění oken na jižní
straně budovy, které by se mělo
montovat v průběhu září tohoto roku. Budu se asi opakovat, ale za tuto akci patří velký dík Plzeňskému
kraji za poskytnutí dotace ve výši
3.500.000, - Kč a také minulému vedení města, které těsně před skončením svého volebního období tuto
dotaci získalo. Stávající vedení města má tak před sebou další velký
úkol spočívající v hledání dalších
možností, jak získat finanční prostředky na opravu střechy a fasády
této historicky chráněné budovy.
V měsíci srpnu jsme také zvládli
kompletní výměnu osvětlení v budovách městského úřadu, základní a
mateřské školy za osvětlení využívající LED technologii, což znamená
výraznou úsporu nákladů za elektrickou energii při vyšší intenzitě osvětlení. Pokud procházíte kolem budovy
městského úřadu, mohli jste si také
všimnout nové úřední desky, která
je za snížené viditelnosti osvětlena a
přispívá tak k lepší informovanosti
občanů ohledně zveřejňovaných úředních dokumentů.

V rámci jednání Rady města Poběžovice jsme si stanovili také několik
úkolů, které se nám bohužel nepovedlo do konání Poběžovických pouťových slavností splnit, ale můžeme
jejich splnění očekávat v několika
příštích týdnech. Jedná se o opravu
informačních tabulí naproti poště,
kde by mělo dojít k renovaci nátěrů
a dále například konečné umístění
informační desky k ZEN zahradě, zasazení kamene s informační cedulkou ke stromům Olgy Havlové a
umístění destičky k lípě vysazené
k výročí vzniku republiky. Co se týče
dalších úkolů, čeká nás oprava, nebo
spíše výměna okapů a svodů na
všech budovách bývalých kasáren,
oprava velkých děr ve střeše a výměna velkých okenních výplní zámecké věže. Nyní jsou staré okenní
výplně v havarijním stavu a dochází
tak k velkému zatékání a ničení interiéru. Taktéž řešíme havarijní stav
kanalizační přípojky z budovy bývalé
lékárny a propadlé potrubí dešťové
kanalizace pod křižovatkou Drahotínské a Vranovské ulice.
Abych nepsal jen o negativech, již
nyní mohu potvrdit, že se podaří do
konce října vyměnit všechna vrata
hasičské zbrojnice za nová, sekční a
s automatickým otevíráním. Opět
tak ušetříme trochu finančních prostředků na vytápění garáží a osvětlení díky tomu, že část vrat bude prosklená. Navíc zasahující hasiči budou
moci vyjet k události rychleji, neboť
nebudou muset složitě za sebou zavírat vrata a kontrolovat zamčení
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„sterilní.“ Mnoho návštěvníků vydrželo do brzkých ranních hodin. I
tentokrát si výčepní v přilehlých
"krmelcích" nemohli na malou
tržbu stěžovat a velký zájem byl i o
jídla (hlavně steaky) z hasičské
"kuchyně," která byla opravdu výborná.
Neděle proběhla za teplého počasí
ve znamení akce pro děti „Dětská
farma,“ v zámeckém parku, kde
mohly děti soutěžit v různých disciplínách.
Na hlavním pódiu se představily
kapely ZASTODESET, KABÁT REVIVAL PLZEŇ, DIVOKEJ BILL REVIVAL a nakonec ZVLÁŠŇÍ ŠKOLA.
Ve 21 hodin se přihnala prudká
bouře s lijákem, která zničila zastřešení pódia u MKIS a poškodila
dvě auta, ale donutila rovněž mno-

ho promočených diváků k odchodu
domů a proto na vystoupení poslední kapely již byly řady skalních
fanoušků notně prořídlé… I přes
toto problematické zakončení se letošní pouť vydařila.
VoK

hasičské zbrojnice.
Kdo zavítal na přelomu
prázdnin do Šitboře, uviděl nově
opravenou fasádu horní části věže
kostela sv. Mikuláše v celé své kráse. Taktéž v obnoveném parku vyrostlo pod šikovnými rukami sochařů
mnoho zajímavých soch, které se
vážou svojí tématikou k dílu nejslavnějšího rodáka Jana ze Šitboře, Oráč
z Čech. Díky práci spolku Mikuláš a
ostatních šitbořských občanů jsme
mohli závěr sochařského sympozia
zhodnotit na Českoněmecké slavnosti, která se uskutečnila na počátku
srpna ve velmi přátelském duchu.
Děkuji organizátorům za vytvoření
takové příležitosti, kdy se o Šitboři
nemluví jen v našem kraji, ale dostává se do podvědomí občanů
v celé naší republice, a dokonce i
daleko za hranicemi.
Srpen se nesl taktéž ve znamení Poběžovických pouťových slavností,
kterými opět celé naše město žilo díky rozličným hudebním produkcím
na dvou scénách, doprovodnému
programu v parku a již 11. ročníku
Panevropského půlmaratonu. Věřím,
že každý si našel svoji chvilku během připraveného programu a užil si
ji, jak se patří. Mě nezbývá nic jiného než poděkovat všem těm, bez
kterých by se slavnosti nedaly uspořádat, nebo minimálně ne v takovém
rozsahu. Velký dík proto patří kolektivu Městského kulturního a informačního střediska s vedoucí Dominikou Adamcovou za hlavní organizaci
slavností, dále bych chtěl velice po-

dokončení na str. 4.

Ohnišťovice, Šitboř, Šibanov,
Sedlec, Sezemín a ZÁMĚLÍČ.
Místa s inspirujícími názvy, stejná a přece jiná. Stejná v tom, že
tu odpradávna žili zemědělci,
dřevorubci, řemeslníci, spojení
s tím, co jim zdejší příroda nabízela k obživě. A také v tom, že
na konci 20. století přestaly být
vesnicemi a staly se místními
částmi města Poběžovice.
A v čem jiná? Třeba co se týká
prvních písemných záznamů o
jejich existenci.
Ohnišťovice - nejstarší písemný
záznam z roku 1186, patřily vyšehradské kapitule v Praze. Archeologové nalezli blízko vsi i
zbytky osídlení, kde se vyskytuje
keramika připomínající, že tu byli Slované už v době prvních Přemyslovců. Šitboř – Ješutův Bor
či Újezd: 1248. Zde stál jeden
z prvních kostelů, kam směřovali
lidé i ze Zámělíče a Poběžovic.
Po vzniku augustiniánského kláštera na Pivoni i jedno z míst
odkud augustiniáni šířili osvětu a
kde byl i jeden ze zdrojů jejich
příjmů. K državám pivoňského
kláštera patřila i dědina Zámělíč
(1379). Ves Sedlec (po Čechách
je co do názvu vsí i městeček na
desítky) - 1348. Byla to dědina
usedlých sedláků, o jejichž renty
– robota, peníze, naturálie, se
dělila vrchnost z Hostouně či Štítar. A později i z Horšovského
Týna. Ale jinak – zemědělci zde
byli usedlí už od dob bronzových
– viz mohyly v okolních lesích. A
Šibanov a Sezemín? Vsi v lesích,
spojené se sklářstvím a dřevorubectvím, které pivoňští augustiniáni považovali za své nejméně
od roku 1586.
A co tato místa spojuje ve 21.
století? Tedy kromě již výše zmíněných Poběžovic. Ze všech bylo
v letech 1945 – 46 odsunuto
obyvatelstvo německé národnosti, a to díky špatné ideologii
a špatné politice. Lidé odjeli či
byli „odjeti“, jejich majetek zůstal. Noví dosídlenci (ne ti
z rabovacích gard z první vlny),
ale budoucí sedláci, kteří státu
za svůj nový domov řádně zaplatili, doufali, že vše půjde, jak
byli zvyklí u svých rodičů a prarodičů. Rok 1948 přinesl ale i
sem základní změny. Žádné soukromé hospodaření! JZD, státní
statky… alespoň jedno dítě do
zemědělství. Jenže ve městech
byla snazší obživa. A větší platy.
A průmysl potřeboval lidi. Kdo
mohl, změnil bydliště. A hlavně
bývalá selská stavení už neměla
dědice. A co by dědili? Prázdné
chlévy, stodoly, stavení bez
ústředního topení? Lepší je byt
v paneláku. Nebo vilka ve vesničce mé střediskové. Obce se
začaly vylidňovat. Velkou tečku,
alespoň co se týkalo jejich jakés
takés samostatnosti, udělal pak
rok 1960. Slučování! JZD a MNV.

Výběr z usnesení 16. jednání RM Poběžovice, ze dne 8.7.2019

§ RM schvaluje záměr pronajmout dané pozemky a části pozemků v k. ú. Ohnišťovice za
cenu v daném místě a čase obvyklou.
§ RM schvaluje záměr pronajmout dané pozemky a části pozemků v k. ú. Zámělíč za cenu
v daném místě a čase obvyklou.
§ RM schvaluje odborné ošetření a pokácení napadených a nebezpečných stromů v Poběžovicích - dva jedinci Jírovec maďal a v Zámělíči - jeden Dub letní a pověřuje referentku
Odboru ŽP MěÚ Poběžovice p. Prančlovou odborným a organizačním zajištěním tohoto
zásahu.
§ RM bere na vědomí informaci o vozidle umístěném v rozporu s ochranou životního prostředí a pověřuje referentku Odboru ŽP MěÚ Poběžovice p. Prančlovou, aby zajistila
jeho odklizení v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, popř. v souladu se
zákonem č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích.
§ RM souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru od Women for Women, o.p.s.,
v rámci projektu Obědy pro děti pro školní rok 2019/2020.
§ RM pověřuje starostu jednáním s firmou TIOS PLUS, s. r. o. Domažlice o novém systému zabezpečení a monitoringu budovy MěÚ a MKIS Poběžovice.
§ RM jmenuje komisi pro výběrové řízení na dodavatele vrat a stavební práce v rámci
projektu Odstranění havarijního stavu - výměna vrat v HZ Poběžovice ve složení: Martin
Kopecký (starosta), Pavel Veselák (místostarosta) a Dominika Adamcová (radní).
§ RM schvaluje pronájem nebytových prostor v budově č. 2 na pozemku p.č. 6/11 v k. ú.
Poběžovice pro ………………. Předmětem nájmu je místnost o výměře 19,8 m 2 s měsíčním
nájemným ve výši 30,-/m 2 a pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o nájmu.
§ RM souhlasí s renovací kovových vývěsek na náměstí Míru a s výměnou desek na plakátovacích plochách města Poběžovice. Pověřuje místostarostu zajištěním těchto oprav
pracovníky Služeb města a to tak, aby práce byly hotové do zahájení Pouťových slavností konaných ve dnech 16. - 18. 8. 2019.

Výběr z usnesení 17. jednání RM Poběžovice, ze dne 22.7.2019

§ RM schvaluje Dohodu o využívání sběrného dvora města Poběžovice s obcí Hora svatého
Václava a pověřuje starostu jejím podpisem.
§ RM schvaluje Darovací smlouvu s firmou LB MINERALS s.r.o., Tovární 431, 330 12 Horní
Bříza. Předmětem smlouvy je finanční dar ve výši 40.000,-Kč na financování kultury,
školství a sportu a pověřuje starostu jejím podpisem.
§ RM schvaluje Darovací smlouvu s firmou LB MINERALS s.r.o., Tovární 431, 330 12 Horní
Bříza. Předmětem smlouvy je věcný dar ve formě písku či kameniva jako posypového
materiálu na komunikace či tělovýchovné, sportovní a školské účely v množství 100 tun
a pověřuje starostu jejím podpisem.
§ RM schvaluje Darovací smlouvu s firmou LB MINERALS s.r.o., Tovární 431, 330 12 Horní
Bříza. Předmětem smlouvy je věcný dar ve formě čištění komunikací mobilním zařízením
v rozsahu 10 hodin, což představuje částku 12.500,-Kč a pověřuje starostu jejím podpisem.
§ RM přiděluje byt č. 6 s dispozicí 3+1 o velikosti 76,40 m2 v ulici Masarykova 202, Poběžovice s nájemní smlouvou platnou od 1.9.2019.
§ RM schvaluje záměr města pronajmout část pozemku p. č. 983/3 a část pozemku p. č.
306/1 o celkové výměře 167 m2, nacházející se v k. ú. Poběžovice u Domažlic a zapsané na LV č.442 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Domažlice za účelem zřízení zahrady a pověřuje tajemníka města jeho zveřejněním dle Zákona
č. 128/2000 Sb. o obcích.
§ RM schvaluje Smlouvu s ………………..…o pronájmu pozemku p. č. 1159 o výměře
4.480m2, nacházejícího se v k.ú. Zámělíč a zapsaného na LV č.1 u Katastrálního úřadu
pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Domažlice za účelem pastvy ovcí s nájemným
ve výši 2,-Kč za m2 na rok a pověřuje starostu jejím podpisem.

Výběr z usnesení 18. jednání RM Poběžovice, ze dne 12. 8. 2019

§ RM schvaluje záměr propachtovat pozemky a části pozemků v k. ú. Šitboř dle předloženého návrhu, za cenu v daném místě a čase obvyklou a pověřuje tajemníka MěÚ zveřejněním tohoto záměru dle Zákona č. 128/2000 Sb. o obcích.
§ RM schvaluje záměr propachtovat pozemky a části pozemků v k. ú. Sezemín dle předloženého návrhu, za cenu v daném místě a čase obvyklou a pověřuje tajemníka MěÚ zveřejněním tohoto záměru dle Zákona č. 128/2000 Sb. o obcích.
§ RM schvaluje záměr propachtovat části pozemků v k. ú. Šibanov dle předloženého návrhu, za cenu v daném místě a čase obvyklou a pověřuje tajemníka MěÚ zveřejněním
tohoto záměru dle Zákona č. 128/2000 Sb. o obcích.
§ RM přiděluje byt č. 10 s dispozicí 3+1 o velikosti 69,8 m 2 v ulici Pohraniční stráže 116,
Poběžovice ………………... a pověřuje správce bytového fondu sepsáním nájemní smlouvy
s platností od 1. 9. 2019.
§ RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo, s vítězem výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Výměna garážových vrat hasičské zbrojnice“, s firmou
TechTop CZ s.r.o., Zahradní 542, 344 01 Domažlice, s cenou díla 335.000,-Kč bez DPH
a to v souladu se Směrnicí č. 01/2017, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a
pověřuje starostu jejím podpisem.
§ RM bere na vědomí zprávu z revizní kontroly plynových zařízení a spotřebičů a pověřuje
místostarostu zajištěním nabídek na nový plynový kotel do budovy č. 2 a na opravu
topidla v budově č. 4.
§ RM schvaluje Smlouvu s ………………. o dlouhodobém pronájmu části pozemků p. č.
983/3 a p. č. 306/1 o celkové výměře 67 m2, nacházející se v k. ú. Poběžovice u Domažlic a zapsané na LV č. 442 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Domažlice za účelem zřízení zahrady s nájemným ve výši 2,-Kč za m 2 na rok a
pověřuje starostu jejím podpisem. V rámci smlouvy o pronájmu RM povoluje i zaplocení
předmětného pozemku.
§ RM schvaluje záměr pronajmou část pozemku p. č. 1159 a část pozemku p. č. 1160 o
celkové výměře 144 m 2 , nacházející se v k. ú. Poběžovice a zapsané na LV č. 442 u
Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Domažlice a pověřuje tajemníka MěÚ jeho zveřejněním dle Zákona 128/2000 SB o obcích.
§ RM pověřuje starostu vypsáním výběrového řízení na zpracování územní studie Spojeneckého náměstí, Poběžovice. Výběrová komise byla RM zvolena ve složení: Martin Kopecký (starosta), Pavel Veselák (místostarosta), Ing. Marie Grösslová (radní).
§ RM pověřuje starostu vypsáním výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace ulice Větrná, Poběžovice. Výběrová komise byla RM zvolena ve složení: Martin Kopecký (starosta), Pavel Veselák (místostarosta), Ing. Marie Grösslová (radní).

Málo lidí, víc úředníků, větší kontrola státu. Ale
ku podivu: ubyli sice lidé, byly zbourány některé
statky i jiná stavení, ale vsi nezanikly. Proč asi?
Pomohla k tomu „móda“ chalupářů a pak i události roku 1989. A jejich hlavní důsledek - větší
svoboda a restituce.
Ale opravdové vsi se vším všudy už ona místa
dávno nejsou. A jak vypadají? Někde už to není
„krásný vzhled na pohled.“ To záleží na tom, kdo
zde žije a jak místo, kde žije, využívá. Soukromé
vlastnictví má i své stinné stránky. Poručte někomu, aby v místech kdysi „vymakaného“ a i krásného statku neshromažďoval různé vraky či jiné
věci. Jak přesvědčit třeba i některé chalupáře,
aby svoje často zděděné domy udržovali alespoň
v takové podobě, aby nedělaly ve vsi ostudu? To
je jako bojovat proti větrným mlýnům.
Místo toho si větší pozornost a pochopení zaslouží ti, kteří v bývalých vsích vydrželi nebo se přistěhovali a nebo tu mají chalupy, o které se
opravdu starají. A nebo tu vyrostli – snad v každé
době, alespoň ve vzpomínkách, bývá dětství tím
nejhezčím obdobím a rádi se sejdou i se všemi,
kteří mají ke své vsi stejný vztah. Škoda jenom,
že i v malých vsích ne vždy dokážou k sobě lidé
najít cestu. Dávno už neplatí, že soused je něco
jako příbuzný. I když pravda, ani mezi příbuznými to vždy neklape.
Marie Špačková

Panorama
událostí

Vlastník budovy na nám. Míru č.p. 67, ve
které sídlí pobočka České pošty se pustil
do kompletní opravy střechy ze které byly
odstraněny šablony krytiny a byly nahrazeny krytinou novou a do opravy fasády
objektu.

V Sedleci byla započata stavba dalšího rodinného domku. Současný stavitel v sousedství nově postaveného domu, v severozápadní části obce, vybuduje nový, výměrou poměrně veliký přízemní dům, ve
kterém najdou venkovské bydlení další
mladí obyvatelé Sedlece.

V měsících červenec a srpen probíhá oprava mostu přes potok Pivoňka ve Slovanské
ulici. Byly odstraněn asfaltový kryt mostu,
položena nová izolace nový beton, po
stranách mostu je vyráběna drátěná výztuž pro budoucí betonování a byla nově
vyzděna kamenná zeď u nájezdu na most
ze severu (z centra města).
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V sobotu 3. 8. 2019 od 14 hodin
proběhlo v šitbořském parku slavnostní ukončení kamenosochařského sympozia „Kameny pod věží.“
Akademický malíř Jaroslav Šindelář
ze
Soukromé
střední umělecko-průmyslové
školy Na zámečku v Plzni, hlavní iniciátor celé
akce, jíž se zúčastnili převážně studenti a
absolventi této
školy ve svém emotivním projevu,
v němž několikrát zdůraznil, že
svými kořeny pochází právě ze Šitboře, mimo jiné řekl: „Toto sympozium nebyla profesionální soutěž
o tom, kdo bude první, druhej
a třetí, ale bylo to setkání lidí, kteří
chtějí něco umět, něco ostatním
předvést a aby jako citliví umělci
podali svědectví, v jakém krásném
kraji žijete. Ukázat, že v této krásné krajině žijí krásní lidé… to už je
trošku složitější. Příroda ví, jak
se má chovat, u lidí je to vždy velká otázka. Lidé mají problém komunikovat, a hlavně nám všem
nějak nejde dělat to dobro, že?
Zdá se, že někdy ani vlastně nevíme, co to je. Je to nějakých 60 let
let, co jsem jezdil do Šitboře na
chalupu. Jsem téměř celý život učitel, a tak se stále snažím poučovat. My si myslíme, že stále musíme bojovat s tím zlem, já říkám,
že to je ztráta času. Bojovat
se zlem, to vlastně znamená přijmout formy toho zla, ne? Nebojujme se zlem, ale tvořme dobro, aby
to zlo nemělo místo, kam si sednout. A mnoho času nám, věřte
mi, nezbývá…“. Dále pak zdůraznil,
jak se dnešní konzumní život společnosti naprosto odvrátil od přírody a jak je důležité k ní opět najít cestu, porozumět jí a naučit
se žít v souladu s ní tak, abychom
jí zbytečně neubližovali. Vše, co
jsme a co máme je nám dáno skrze přírodu a my jí za to musíme
dokázat projevit svou vděčnost.
Postupně následovaly projevy zástupců z obou stran hranic, z německé strany p. Thomase Ludwiga, starosty obce Seckah, p. Franze Metschla, zástupce šitbořských
rodáků, ze strany české pak
Ing. Libora Picky, předsedy před-

sednictva Euroregionu Šumava
p. Martina Kopeckého, starosty
města Poběžovice. V nich řečníci vyzdvihli záslužnou práci
spolku Mikuláš a všech, kteří
se nějakým způsobem podílí, či
podíleli na opravě kostela svatého Mikuláše v Šitboři na právě skončeném kamenosochařském sympoziu, veřejně jim
poděkovali a rovněž zdůraznili
potřebu stále pevnější spolupráce mezi Čechy a Němci.
K všeobecnému překvapení
obdržel spolek Mikuláš od jednoho
z německých hostů originální pivní pípu, kterou používal jeden
z rodáků v místním hostinci a další
návštěvník z německé strany věnoval historické razítko šitbořské
farnosti.
Mluvené slovo bylo vždy vhodně
prostřídáváno hudební vložkou,
o kterou se postarala německá hudebnice, přednesem několika historických skladeb na trochu nezvyklý nástroj, kterým byla harfa.
Moderátor akce, p. Ivo Dubský,
místopředseda spolku Mikuláš na
závěr uvedl, že bylo oficiálně přihlášeno 9 mladých sochařů, k hodnocení však bylo návštěvníkům
představeno celkem 12 soch. Bylo
to dáno tím, že k oficiálně přihlášeným umělcům se samovolně přidali další, aby si na pískovci vyzkoušeli svoji zručnost a nadání.
A přidali se nejen sochaři, ale i pět
malířů, kteří tvořili v Šitboři a okolí,
takže bude k dispozici ještě několik
jejich malířských děl. Pokud se vše
podaří, bude z těchto obrázků
uspořádána výstava a bude-li udělen souhlas autorů, mohla by být
tato výstava představena i na druhé straně hranice, tedy v Německu.
Poté moderátor přestavil jednotlivé
sochaře a jejich díla: Miroslava
Martincová z Plzně se prezentovala
sochou „Čekání,“ Daniel Doležal
ze Skalné (učil se kameníkem, kovářem a stal se nejlepším řemeslníkem ČR) vytvořil sochu s názvem
„Tanec života se smrtí,“ Daniel
Brabec z Kozolup své dílo nazval
„Jednou se tě zeptám,“ Eva Vystydová z Chebu, vytvořila „Život
smrti, tělo zemi, duše Bohu,“ Marie
Slámová z Plzně se představila dílem „Anděl,“ Matyáš Dvořáček
z Broumova, sochu pojmenoval

KAM S NÍM ?!?

vu před pozemek a město má povinnost tento odpad odklidit. Celá
situace už došla tak daleko, že
v současnosti 2 pracovníci služeb
města celý svůj pracovní týden
tráví hledáním, nakládáním a odvozem hromádek poschovávaných
po celém městě. Je jasné, že místo toho by mohli a měli dělat mnohem smysluplnější a potřebnější
práci a celá tato situace je již neúnosná.
Město Poběžovice nyní nabízí pro
své obyvatele tyto možnosti shromažďování bioodpadu rostlinného
původu:
Sběrný dvůr města – kontejner
umístěný po celý rok.
Žižkova ulice (u školního hřiště)
– kontejner umístěný od dubna
do října.
Nově bude od 2. září 2019 umístěn ve městě další kontejner,
který bude pravidelně přesouván mezi dvěma stanovišti:
Vranovská ulice (u zdravotního
střediska) – kontejner od dubna do října, každý SUDÝ TÝDEN,
ulice Budovatelů (u bývalé prodejny Pegas) – kontejner od dubna do října, každý LICHÝ TÝDEN.

Vegetační období máme v plném
proudu a opět se stává aktuální
otázka likvidace biologického odpadu ze soukromých nemovitostí a
zahrad. Tento problém je diskutovaný každý rok a každý rok se
město snaží najít nové možnosti
shromažďování a likvidace tohoto
druhu odpadu. Je třeba připomenout, že je to především povinnost
majitele pozemku zlikvidovat bioodpad vlastními silami, nejčastěji
kompostováním, popř. pálením.
Přesto je časté, že se majitel pozemku dostane do situace, kdy má
v krátkém období velké množství
posekané trávy, zbytků rostlin ze
záhonů, popř. větví po řezu ovocných stromů. V minulosti byla od
města snaha po vzájemné domluvě lidem v takové výjimečné a
ojedinělé situaci s odvozem bioodpadu pomoci. Bohužel postupem
času se tato původní myšlenka
zvrhla a hromádky bioodpadu různé velikosti a různého složení se
objevují naprosto nekontrolovatelně po celém městě. Někdo mohl
dokonce získat dojem, že stačí
stránka 5 umístit posekanou trá-

„Nevyrovnanost,“ Kryštof Votík
z Opolan, vytvořil „Odchod smrti,“
Kamila Loučková, své dílo nazvala
„Rozdělení,“ Markéta Pfleglová
z Prahy vytvořila sochu „Anděl,“
Michaela Peštová z Plzně, se představila dílem „Smrt v ráji,“ Sylvie
Lacigová, dílo pojmenovala „Čas
oponou trhl“ a Rudolf Arnet z Plzně, vytvořil sochu „Orba ptačím
šatem.“ Na závěr p. Dubský zdůraznil, že sochy jsou majetkem
spolku Mikuláš a budou umístěny
na okraji šitbořského parku.
Celou akci zakončila vedoucí MKIS
Poběžovice,
slečna
Dominika
Adamcová vyhlášením výsledků
ankety, v níž návštěvníci této společenské akce vyjádřili své názory

Od září také přestanou zaměstnanci služeb města odvážet hromádky bioodpadu od
jednotlivých soukromých nemovitostí a pozemků. Možnost
odvozu bioodpadu, popř. velkých
větví bude pouze po domluvě
s vedoucím služeb města a tato
služba je zpoplatněna podle platné
Směrnice města č. 1 z roku 2011.
Doufáme, že třetí kontejner na bioodpad ulehčí obyvatelům města
úklid a likvidaci bioodpadů z jejich
zahrádek a pozemků a zároveň vě-

na jednotlivá díla mladých
umělců. Byly vyhlášeny tři
sochy, které získaly nejvíce
návštěvnických hlasů.
Na třetím místě se mezi návštěvníky umístila socha Daniela Doležala „Tanec života
se smrtí,“ na místě druhém
dílo Marie Slámové nazvané
„Anděl“ a vítězem se mezi
návštěvníky stala socha
„Jednou se tě zeptám,“ autora Daniela Brabce.
Celá akce byla organizačně
výborně zajištěna a na jejím úspěchu nic nezměnila ani občasná
dešťová přeháňka, která zahnala
návštěvníky na chvíli do velkokapacitního stanu. Po slavnostní části
akce všechny přítomné pobavila
nejprve dechová hudba, kterou
poté vystřídala country-folková
kapela, a ta vydržela hrát až do
pozdních nočních hodin. Občerstvení a stavbu stanu zajistili poběžovičtí hasiči, ozvučení akce p. Leoš Planeta, pódium postavili pracovníci Služeb města Poběžovice
a další důležitou organizační práci
odvedli pracovníci MKIS Poběžovice pod vedením slečny Dominiky
Adamcové.

VoK

říme, že jejich umístění je v dosahu všech obyvatel města. Týdenní svoz bioodpadu zajistí, že nikdo nebude obtěžován nepříjemným zápachem z kontejneru. Je to
jen další postupný krok k rozšíření
a ke zlepšení dostupnosti odpadových nádob pro jednotlivé druhy
odpadu ve městě a do konce tohoto vegetačního období se jistě ukáže, jestli je tento způsob shromažďování bioodpadu funkční, vyhovující a dostatečný.

Ing. P. Vejvančická PhD., taj. MěÚ

HROMADNÁ KONTROLA KOTLŮ NA TUHÁ PALIVA A PLYN
PROBĚHNE V OBCI VE DNECH 1.10.2019 - 3.10.2019
Tento den platí snížená cena s dopravou zdarma:
Kontrola kotle na tuhá paliva - 1250.-Kč včetně DPH a dopravy.
Roční servisní prohlídka kotle na plyn - 1550.-Kč včetně DPH a dopravy.
Kontrola spalinové cesty + čištění - 600 Kč včetně DPH a dopravy.
Pro objednání volejte technika na číslo 734 442 762 (PO - PÁ
8:00 - 16:30)
Poučení: Kontrola kotlů na tuhá paliva je dle zákona 201/2012 Sb. §17
odst. 1, písm. h) povinná 1x za 3 roky. U kotlů plynových se doporučuje
provést alespoň 1x za rok servisní prohlídku, čištění. Kontrola spalinové
cesty je dle vyhlášky č. 34/2016 Sb. povinná 1x za rok.
Hromadnou kontrolu organizuje firma TPT SERVIS s.r.o. Firma má nasmlouvané techniky s oprávněním vykonávat kontroly na tyto značky kotlů: Atmos, Buderus, Dakon, Rojek, OPOP, Ponast, Lipovica, Haas&Sohn,
Viadrus, kotle zaniklých výrobců či domácí výroby.

S potřebou půjčit si finance se
v životě setká řada z nás, ať již na
zajištění bydlení či např. na nákup
automobilu či vybavení domácnosti. Zadluženost a neschopnost půjčky splácet se v dnešní době týká i
seniorů, dětí či mladistvých. Podle
Exekutorské komory ČR byl k 1. 2.
2019 celkový počet pravomocných
exekucí přes 4 a půl milionu. Exekuce se ke stejnému datu dotýkaly
celkem více než 820 tisíc osob.
Průměrný počet exekucí na osobu
byl v roce 2018 cca 5,7 a více než
10 exekucí naráz mělo přes
133 tisíc lidí.
Příčinou vysokého počtu lidí v exekuci je především neúměrné navyšování původních dluhů, ke kterému docházelo zejména kvůli vysokým odměnám advokátů, nadužívání rozhodčích doložek či díky nedostatečné regulaci poskytování spotřebitelských úvěrů. V široké nabídce úvěrů je velice obtížné se zorientovat a v případě potíží se splácením již vzniklého dluhu zase zjistit, kam je možné se bez obav obrátit.
Shrnuli jsme pro Vás jednotlivá doporučení, která Vám situaci mohou
usnadnit.
Zvažujete půjčku a nevíte, na
co si dát pozor? Vyhledejte si Index odpovědného úvěrování,
který srovnává jednotlivé legální
poskytovatele z řad bank i nebankovních společností, které mají povolení České národní banky. Poslední Index byl vydaný v červnu
2019 a zaměřil se na srovnání poskytovatelů mikropůjček, kreditních
karet a kontokorentních úvěrů. Index Vám pomůže s orientací na trhu spotřebitelských úvěrů. Srovná-

vá podmínky, za nichž věřitelé nabízejí půjčky. Hodnotí celkem 17
kritérií ve třech různých oblastech
– kolik lidí za půjčku zaplatí a co je
bude stát případné zpoždění se
splácením, rozsah a přehlednost
poskytovaných informací a praxe
věřitelů před a po poskytnutí půjčky.
Máte problémy se splácením,
řešíte obtížnou finanční situaci? Neváhejte se obrátit na odborníky ve svém okolí. Na Mapě dluhových poraden najdete ověřené
dluhové poradny, které nabízejí
kvalitní bezplatné služby. A pokud
se do nejbližší poradny nemůžete
dostat osobně, existuje Help linka, na kterou se může obrátit každý, kdo potřebuje poradit s dluhy,
a to od pondělí do čtvrtka od 9 do
16 hodin na telefonním čísle
774 392 950. Na lince je k dispozici
dluhový poradce.
Máte exekuci? Ověřte si, jestli
není vedena protiprávně na základě
netransparentní rozhodčí smlouvy.
Na www.dolozkomat.cz najdete
aplikaci Doložkomat, která u nezákonných exekucí, kde nebyl rozhodce vybrán transparentně, vygeneruje návrh na zastavení exekuce.
K využití aplikace je potřeba připravit si několik informací – jméno původního věřitele v úvěrové smlouvě, rok podpisu smlouvy, datum
vyhotovení rozhodčího nálezu a
v některých případech ještě jméno
rozhodce. Aplikace je k dispozici
zdarma.
Index, mapu i řadu dalších informací najdete na
www.jakprezitdluhy.cz.

dokončení ze str. 1. děkovat pracovníkům služeb města s vedoucím
Josefem Kovalíčkem za perfektní
technické zajištění a každodenní úklid
města v takovém rozsahu, že již kolem osmé hodiny bylo všude čisto
tak, jako by předchozí den nic neproběhlo. Velký dík taktéž patří Mikroregionu Dobrohost za uspořádání již
tradičního Panevropského půlmaratonu, kde má obrovskou zásluhu na organizaci celé akce manažer mikroregionu a ředitel závodu Mgr. Hynek
Říha. Děkuji ochotným občanům Zámělíče, kteří uspořádali krásné setkání rodáků. Nesmím zapomenout poděkovat hasičům, kteří se taktéž podíleli na přípravě a organizaci všemožných akcí, a navíc i přes velkou
únavu v neděli večer nemohli odpočívat a vyjeli řešit události spojené
s přívalovým deštěm a silným větrem. Děkuji taktéž všem sponzorům
a přispěvovatelům, kteří se podílí velkou měrou na financování celé kulturní stránky naší pouti. Děkuji všem,
kteří jakkoli přispěli svou prací, nápadem a pomocí k tomu, aby Pouťové
slavnosti 2019 proběhly tak, že na ně

můžeme vzpomínat pozitivně a taktéž
se můžeme těšit na další ročník.
Závěrem bych měl jedno upozornění
a zároveň prosbu. Dodržujme prosím
všichni nařízení o rušení nočního klidu (týká se i občanského soužití
v bytových domech), parkování vozidel na travnatých plochách a všeobecném parkování vozidel nad 3,5
tuny na území města (vyjma soukromých ploch). Již jsem řešil několik
stížností občanů, několik případů již
město muselo řešit za součinnosti
Policie ČR a věřte mi, že to není ani
pro jednu stranu příjemné. Buďme
k sobě ohleduplní a bude se nám žít
lépe. Děkuji.
Na úplný konec přeji všem školákům
a studentům krásný konec velkých
prázdnin, úspěšný vstup do nového
školního roku a všem spoluobčanům
hezké prožití babího léta.
Děkuji za pozornost.

POZOR

Dne 29. 12. 1974 nás ve věku
pouhých 23 let opustila paní

Dana Dvořáková.

Dne 14. 8. 2019 uplynulo
5 let, kdy nás opustila

paní

Jarmila Hynková
z Poběžovic.

Dne 20. 8. 1989 nás ve věku
68 let opustil pan

Antonín Dvořák st.

Stále vzpomínají dcera
Jarmila a syn Josef
s rodinami.

Není smrti tam,
kde byl život vyplněn prací,
láskou a obětavostí.
Dne 13. 9. 2004 zemřela ve
věku 80 let paní

Dorota Dvořáková.

Dne 26. září 2019 uplyne
11 let, kdy nás navždy
opustila paní

Amálie Prokopová

a
dne 16. května 2019 jsme si
připomněli 46. výročí úmrtí
pana

Václava Prokopa.

Člověk v tísni, o.p.s.

Martin Kopecký
Starosta města

Dne 15. 10. 2006 ve věku 59
let navždy odešel pan

Antonín Dvořák ml.

Stále vzpomínají a za tichou
vzpomínku děkují
Josef a Marie Dvořákovi
s rodinou,
Alena Dvořáková
s rodinou.

Prodej slepiček

Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu
Tetra hnědá, Dominant všechny barvy, Green
ZMĚNA ADRESY!!! Shell - typu Araukana. Stáří 14 - 19 týdnů,
cena 159 - 209,- Kč/ks.
Pro posílání příspěvků do
Prodej: 26. 9. a 4. 11. 2019
zpravodaje Poběžovicko
Poběžovice - u vlak. nádraží - 18.15 hod.
používejte nově následuVýkup králičích kožek - cena dle poptávky.
jící
Info: Po-Pá 9.00-16.00 hod.,
e-mailovou adresu:
tel. 601 576 270, 728 605 840,
redakce@pobezovice.cz
www.drubezcervenyhradek.cz

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

ROK 2019
Poběžovice:
září: 11.9., 25.9.,
říjen: 9.10., 23.10.,
listopad: 6.11.,
20.11.,
prosinec: 4.12.,
18.12.
Ostatní obce:
září: 10.9., 24.9.,
říjen: 8.10., 22.10.,
listopad: 5.11.,
19.11.,
prosinec: 3.12.,

17.12, 31.12.
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