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Zamyšlení
Více než stovka poběžovických občanů se první den letošního roku
sešla na již tradičním vítání Nového roku. Obnovená kaplička svatého Prokopa byla i letos svědkem
tohoto zajímavého setkání občanů,
vzájemných přání do nastávajícího
roku, přípitků a prvního letošního
popovídání mezi lidmi. Po úvodní
vánoční písni v podání Lenky Bláhové a Lenky Pekárové, se krátkého slova ujala vedoucí MKIS Poběžovice, slečna Dominika Adam-

cová, která popřála občanům všechno nejlepší do nastávajícího roku. Ve své řečnické premiéře
se pak nový starosta Poběžovic,
p. Martin Kopecký zmínil o novém
vedení města, vzniklém z komunálních voleb, poděkoval za dobrou
práci předešlému vedení města, díky níž se budou moci v letošním
roce realizovat některé stavební
akce, které město pod vedením
Mgr. Hynka Říhy připravilo. Nastínil
cestu, kterou se nové vedení měs-

ta bude ubírat při výkonu svých
funkcí, vyzval občany k trpělivosti
a shovívavosti, pokud se nebude
vše hned dařit a na závěr rovněž
popřál všechno nejlepší do nastávajícího roku 2019.
Vzhledem k nepříznivému větru organizátoři akce letos upustili od vypouštění lampiónků štěstí a tak
se po chvíli diskuzí a vzájemného
přání mezi občany začaly jednotlivé skupinky ubírat zpět ke svým
domovům.
VoK

Vážení spoluobčané,
V roce 2019 se v našem
zpravodaji setkáváme poprvé, proto mi dovolte, abych vám nejdříve
popřál vše dobré v novém roce.
V minulém čísle jsem se pokusil
zhodnotit rok minulý, nyní je čas
proto, abych vás seznámil s tím,
jaké kroky plánuje vedení města
pro rok letošní. Již dnes víme, že
Poběžovice čekají minimálně dvě
velké investice. První je rekonstrukce Slovanské a části Masarykovy ulice, kde je již podepsaná
smlouva se zhotovitelem. Tato akce zasáhne do rozpočtu města
částkou přes 3 miliony korun a
práce budou započaty nejdéle
v měsíci dubnu tohoto roku. Dokončena by měla být tato první
etapa v průběhu srpna. Druhou
akcí je kompletní výměna oken
v budově základní školy. Zde musím zmínit, že již v minulém roce
město získalo dotaci od Plzeňského kraje ve výši 3,5 milionů korun,
což pokryje většinu nákladů této
investice. V nejbližších týdnech bude vypsáno výběrové řízení a práce by měly být započaty v květnu
a dokončeny do poloviny srpna tohoto roku. Jistě se ptáte, jak bude
realizována 2. etapa kanalizace
v Šitboři. S financováním této akce
nám mohou pomoci dva dotační tituly, jeden z Ministerstva životního
prostředí a druhý z Ministerstva
zemědělství. Nyní jsem v jednání
s několika možnými zpracovateli
dotace, kteří v příštích týdnech
předloží své nabídky. Již nyní ale
tušíme, že 2. etapu nestačíme zahájit v tomto roce. Potřebujeme
mít jistotu, že finanční spoluúčast

na této akci bude pokryta plně
z rozpočtu města, a to již v tomto
roce není jisté. Určitě vás ale budu
v průběhu jara o postupu informovat. Jelikož je ale v současné době
vypsáno několik zajímavých dotačních titulů, kde jsou součástí i
opravy a rekonstrukce místních
komunikací, zkusíme požádat o
dotaci pro některý z již připravených projektů. Určitě znovu požádáme o prostředky na opravu komunikace v Záměliči, kde již byla
jednou dotace „přiklepnuta“. Dále
je mým cílem v tomto roce připravit projekt pro stavební povolení
na opravu Větrné ulice. Projekt na
opravu této ulice sice existuje, ale
je již zastaralý a je třeba ho v souladu k aktuálním potřebám zásadně přepracovat. Z hlediska budov
vlastněných městem je třeba připravit projekt na rekonstrukci hasičské zbrojnice, která se již dostává do havarijního stavu a vzhledem k dnešním požadavkům nestačí pro potřeby stávající „poloprofesionální“ výjezdové jednotky
hasičů. I oprava kostela sv. Mikuláše v Šitboři snad bude pokračovat, v letošním roce požádáme o
prostředky hned ze dvou dotačních
titulů.
Protože si vedení města velice váží
každé činnosti spolků, které působí
v Poběžovicích, navrhl jsem, aby
akce, které spolky pořádají pro veřejnost, byly uvedeny ve společném kalendáři na stránkách města. Předejdeme tak možnému vzájemnému krytí těchto akcí a věřím,
že toto „vylepšení“ zajistí i větší informovanost spoluobčanů. Stačí
jen napsat o plánované akci ve-

doucí MKIS sl. Adamcové, která následně poskytnuté informace zanese do kalendáře.
Jistě jste si všimli, že u bývalého
„konibaru“ přibyly zábrany, aby se
na chodníku před touto budovou
nezdržovaly lidé. Bohužel si toto
opatření vynutil stav budovy, který
je stejně jako některé jiné budovy
na horní straně náměstí, velmi neutěšený. V nejbližších dnech bych
se chtěl pokusit o jednání s vlastníky těchto domů a řešit jejich
stav. Zatím nejsem v této záležitosti příliš optimistický, ale uvidíme, co se může podařit vyjednat.
Tolik jen k vybraným záležitostem,
které se aktuálně řeší. Věřte, že je
toho mnohem více, ale popsat vše
by zabralo snad celé vydání zpravodaje. Postupně vás budu seznamovat i s ostatními kroky, problémy, starostmi…
Děkuji za pozornost.
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Martin Kopecký, starosta města

Montessori rodinné a
komunitní centrum
Pelíšek
zve občany na
Únorové historické večery.
8.2.2019 od 17.00 hodin:
Chodská vesnice na přelomu
XVIII. a XIX. století.
Přednáší PhDr. Jan Vogeltanz.
22.2.2019 od 17.00 hodin:
Heinrich Coudenhove-Kalergi a
jeho věrný sluha.
Přednáší Bc. Jana Podskalská.
Vstupné na akce je dobrovolné
a chutné občerstvení zajištěno.

Nový rok, nové vedení města.
Nové Poběžovicko. A starý sloupek Zamyšlení. Mám či nemám?
Tedy se zamýšlet nad životem
v Poběžovicích a na Poběžovicku. Ač už to dělám tolikrát, přece jen… stále je nad čím se zamýšlet. I když ne vždy se mi to
povede. Ale někdy se trefím do
černého. Ti, které pochválím, se
neozvou. Těm, kterým se to nelíbí… to o potrefené huse zná
snad každý Čech. Ale přece jen
se zatím nechci vzdát. K lednovému Zamyšlení mne totiž inspirovala událost, ke které došlo
daleko předaleko od Poběžovic,
ale která by právě v Poběžovicích neměla zůstat bez povšimnutí a která by měla vést i
k zamyšlení nad tím: co bude
dál? Nejen s místními komunikacemi, školou, lékárnou, pracovními místy, sociálními službami, školou a školkou. Ale i s tím,
čím se Poběžovice liší od ostatních tisíců podobných měst a
městeček v celé České republice.
Na začátku roku 2019 se pod
jedním půvabným obrazem, které byly občas na Facebooku k vidění, objevila smutná zpráva. Ve
věku 81 zemřel, 28.12.2018 malíř Michael Coudenhove Kalergi.
Jeho typický malířský styl posledního obrazu, dílo svého autora nezapřel, tedy až na hlavu
černého kance, která tvořila
střed modrých, červených a jiných tenkých čar, které vytvářely květiny a tak trochu tajemné
stavby. Jak to souvisí s Poběžovicemi a s tím nad čím se právě
zamýšlím? Sochy dvou kanců
zdobí dodnes vstupní bránu do
areálu poběžovického hradu Nový Ronšperk. Snad to, že je Michael Coudenhove Kalergi zakomponoval do jednoho ze
svých posledních obrazů, je ohlasem vzpomínky na jeho návštěvu Poběžovic. Bylo to v dobách, kdy se chystala obnova
hradního areálu. Ale i v dobách,
kdy měla ještě slovo nacionalisty
zneužitá Panevropa. Tedy na
přelomu 20. a 21. století. Šikovná firma se chytla. Něco bylo
dobře, něco špatně. Málokdo
v Poběžovicích věděl, co vlastně
Panevropa byla v době před druhou světovou válkou a v době
po roce 1945. Účel světí prostředky. Firma obnovující hrad, i
Panevropa, byly díky tehdejšímu
vedení města donuceny z Poběžovic odejít. Prý za zneužití finančních dotací. Na hradě Nový
Ronšperk zbyla z onoho nadějného období, kdy i za cenu finančních ztrát a třeba i za cenu
ústupkům vůči dnes již téměř
zapomenuté nacionalistické koncepci pana Posselta, nedodělaná
ubytovna v nejstarší části hradu.
A pěkné informační středisko.
Brána na hlavní hradní nádvoří

Výběr z usnesení 3. jednání RM Poběžovice, ze dne 3.12.2018
§ RM bere na vědomí cenovou nabídku firmy Stepan service s.r.o., Domažlice, na výměnu
zbývajících oken (východní a jižní strana) budovy Městského úřadu Poběžovice, s celkovou částkou 345.932.-Kč bez DPH s tím, že akce bude realizována na počátku roku
2019.
§ RM schvaluje Smlouvu o sběru potravinářských olejů a tuků, předloženou firmou EKO
Water Services, s.r.o., Praha a pověřuje starostu jejím podpisem.
§ RM schvaluje Smlouvu o službách č. 321/2018, předloženou firmou Pošumavská odpadová, s.r.o., na odběr starého textilu a obuvi ze sběrného kontejneru, a pověřuje starostu jejím podpisem.
§ RM jmenuje do Školské rady Základní školy Poběžovice, pro období 2019 - 2021, tyto
členy: Bc. Markéta Junková, Mgr. Lenka Pekárová a Ladislav Boček.
§ RM neschvaluje uspořádání vystoupení zájezdového Divadla ARTUR, Praha, v Poběžovicích za předpokládanou cenu 40-60 tis. Kč.
§ RM schvaluje provedení dalšího průzkumného hydrogeologického vrtu, tentokrát v lokalitě u stávajícího vodojemu, v ceně 550.000.-Kč, z čehož bude 60% nákladů kryto z
dotace Ministerstva životního prostředí ČR.
§ RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Šitboř - Kanalizace I. etapa,“ kterým se cena stavby navyšuje o 32.068.-Kč bez DPH a pověřuje starostu jeho podpisem.
§ RM schvaluje návrh rozpočtu Základní školy Poběžovice na rok 2019 v předloženém
znění (výnosy i náklady z hlavní činnosti 19.224.800.-Kč a výnosy a náklady z hospodářské činnosti 34.300.-Kč).
§ RM souhlasí s pořízením všech tří nabízených služeb pro webové stránky města, od firmy Galileo Corporation s.r.o., a to: 1. redesign www, 2. modul GDPR, 3. aplikaci V OBRAZE, a pověřuje starostu podpisem příslušných dokumentů.
§ RM schvaluje záměr města pronajmout přízemní prostory domu č.p. 92 ve Vranovské
ulici v Poběžovicích, ležícího na pozemku p.č. 451.

Výběr z usnesení 4. jednání RM Poběžovice, ze dne 17.12.2018

§ RM bere na vědomí podané cenové nabídky tří firem na provádění údržby stromů pro
město Poběžovice, a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo s firmou, která podala
nejvýhodnější nabídku - Komplexní péče o zeleň a výškové práce, Lukáš Čermák, Starý
Klíčov.
§ RM stanovuje, s účinností od 1.1.2019 minimální měsíční částku pro splácení nedoplatků
v bytovém hospodářství ve výši 1/12 z dlužné částky.
§ RM bere na vědomí žádosti místních spolků a organizací o poskytnutí dotací z rozpočtu
města v celkové výši 435.000.-Kč a ukládá starostovi, podle možností zapracovat žádosti do návrhu rozpočtu města pro rok 2019.
§ RM nesouhlasí s registrací Českého svazu chovatelů ZO Poběžovice na adrese MěÚ Poběžovice, nám. Míru č.p. 47, Poběžovice.
§ RM souhlasí s vydáním povolení zvláštního užívání komunikace III. třídy inv. č. 011c na
pozemku p.č. 909 v k.ú. Poběžovice (Dolní ulice), za účelem umístění inženýrských sítí kanalizační přípojky pro rodinný dům č.p. 359 v Dolní ulici v Poběžovicích a vydáním
souhlasu se stavbou kanalizační přípojky pro uvedený rodinný dům, která bude umístěna na pozemcích p.č. 909, 152, 150, vše v k.ú. Poběžovice u Domažlic.
§ RM souhlasí s vydáním povolení zvláštního užívání komunikace III. třídy inv. č. 012c na
pozemku p.č. 908/5 v k.ú. Poběžovice (Horní ulice), za účelem umístění inženýrských
sítí - kanalizační a vodovodní přípojky pro pozemek p.č. 132/7 v k.ú. Poběžovice u Domažlice v Dolní ulici v Poběžovicích a vydáním souhlasu se stavbou kanalizační a vodovodní přípojky pro uvedený pozemek, které budou umístěny na pozemcích p.č. 908/5 a
132/7, vše v k.ú. Poběžovice u Domažlic.
§ RM souhlasí s vydáním povolení zvláštního užívání místní komunikace III. třídy inv. č.
065c na pozemku p.č. 883/1 v k.ú. Poběžovice (náměstí Míru), za účelem umístění inženýrských sítí - vodovodní přípojky pro rodinný dům č.p. 54 (fara) na nám. Míru v Poběžovicích a vydáním územního souhlasu se stavbou vodovodní přípojky pro uvedený rodinný dům, který je součástí pozemku p.č. 38 v k.ú. Poběžovice u Domažlic.
§ RM nesouhlasí s prodejem, či pronájmem části pozemku p.č. 116/35 a pozemku p.č.
116/36, vše v k.ú. Poběžovice u Domažlic s tím, že se v budoucnosti uvažuje s využitím
uvedených pozemků k vybudování nového příjezdu k přilehlému objektu Hasičské zbrojnice Poběžovice.
§ RM schvaluje Smlouvu o dílo - Stavební práce „Poběžovice - Rekonstrukce Masarykovy a
Slovanské ulice,“ předloženou Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, která pro
město Poběžovice zní na celkovou částku nákladů 3.031.129,78 Kč bez DPH a pověřuje
starostu jejím podpisem.
§ RM schvaluje Doplněk č. 8 ke Smlouvě o dílo č. 1/01/2003, směsný (zbytkový) komunální odpad, předložený firmou Západočeské komunální služby, a.s., Plzeň, kterým se navyšuje cena za jeden svozový den na částku 17.500.-Kč bez DPH a pověřuje starostu
jeho podpisem.

Výběr z usnesení 5. jednání RM Poběžovice, ze dne 14.1.2019

§ RM rozhodla o odstranění nevzhledných, či nefunkčních vývěsních tabulí v částech Poběžovic a jejich nahrazení stojany s kreslenými mapami, jejichž součástmi budou malé
uzamykatelné vývěsní skříňky ve formátu A3, z eloxovaného hliníku s tím, že odstranění
a instalaci provedou Služby města Poběžovice.
§ RM na základě návrhu referentky Odboru výstavby a životního prostředí MěÚ Poběžovice souhlasí s pokácením vzrostlého smrku na pozemku p.č. 430 v k.ú. Poběžovice, u
bytového domu č.p. 381 v ulici Budovatelů, který má poškozený kořenový systém, prosychá a naklání se, čímž se stává nebezpečným pro své okolí.
§ RM na základě návrhu referentky Odboru výstavby a životního prostředí MěÚ Poběžovice souhlasí s pokácením vzrostlého topolu černého na hrázi rybníka v Šitboři, pozemek
p.č. 789/1, s tím, že křehká dřevina ohrožující kolemjdoucí za větru snadno se lámajícími větvemi bude pokácena na náklady a nebezpečí žadatele, vlastníka sousední novostavby rodinného domu.
§ RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí příspěvku z prostředků Česko-německého fondu
budoucnosti ve výši 500.000.-Kč na realizaci projektu Obnova věže kostela sv. Mikuláše
v Šitboři - II. etapa a pověřuje starostu jejím podpisem.
§ RM souhlasí s umístěním 5 informačních panelů na pozemcích města p.č. 39 a p.č. 14/1
v k.ú. Šitboř, s informacemi o životě Jana ze Šitboře, v souladu se žádostí spolku Mikuláš, z.s., Šitboř.
§ RM schvaluje darovací smlouvu Okresní hospodářské komory Klatovy, kterou se Základní škole Poběžovice po skončení doby udržitelnosti projektu Stroje a zařízení podprojektu Mechatronika do škol, bezúplatně převádí do vlastnictví CNC stroje, a to soustruh,
frézka, vyřezávací zařízení Filo-Cut a drobné nářadí v celkové hodnotě 476.559,35 Kč.

však zůstává pevně uzavřená. Samotný gotický
hrad, upravený v době baroka na zámek, je však
i nadále unikátní architektonickou památkou. A to
i přes prázdné interiéry. Japonská zahrada. Revitalizovaný park. Historie ronšperských židů. To
všechno jsou skryté poklady. A to vůbec, ne jen
pokud se týká historie. Ale i v duchu současné
doby, kdy se skoro všechno převádí na peníze, je
to skrytý zdroj zisku nejen pro městskou pokladnu. Vím, leckdo si řekne: a co s tím? Kdyby se
podle jednoho z návrhů hrad už dávno zboural,
mohlo být po starostech. Na štěstí k tomu nedošlo. I když záchrana historického jádra Poběžovic
je běh na velmi dlouho trať. Zdaleka na to nestačí jedno volební období. Co bude dál? Někdo řekne – co se do toho osobo pleteš? Ty s tím stejně
nic neuděláš a lidi zajímají docela jiné věci. Ale
přece jen jde o budoucnost Poběžovic, která nespočívá jen v zajištění běžného všedního života,
ale i v tom, jak využít poběžovické „přidané hodnoty“. Možná by na to stačil jeden miliardář. A
vedení města by mělo po starostech. I když – vůbec by to nemuselo znamenat, že by skutečné,
na peníze nepřeveditelné, hodnoty zůstaly zachovány.

Marie Špačková

Panorama
událostí
Na šitbořské návsi, přesně na místě, kde
před pár lety vyhořel rodinný dům, se k
nebi vypíná hrubá stavba domu nového.
Za poměrně krátkou dobu tak z obce nejen zmizely ruiny vyhořelého domu, ale na
původním místě bude brzy stát dům nový,
který rozhodně nebude obci dělat ostudu.
Díky za to, že mladí lidé mají o bydlení na
vesnici, opravy starých nebo dokonce
stavbu nových domů zájem, protože to je
prvním předpokladem toho, že se dlouhodobý trend vylidňování našich vesnic zpomalí nebo dokonce zastaví. A to by bylo to
nejlepší, co by se mohlo stát, protože vesnice neodmyslitelně patří k tradičním hodnotám naší společnosti.

Rovněž v Poběžovicích nám roste nový
domek. Je to na Spojeneckém náměstí,
kde nový majitel nejprve zboural vyžilý
dům č.p. 137, aby na jeho základech mohl
vyrůst dům zcela nový, který dá zapomenout na nevzhlednou stavbu svého předchůdce a přispěje tak k malebnosti tohoto
náměstíčka.

V šitbořském parku provedla odborná arboristická firma pokácení některých
vzrostlých stromů, které rostly příliš hustě,
či byly nemocné. Park se tím hodně prosvětlil.
VoK
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I v letošním roce se v ulicích města v neděli 6. ledna objevili Kašpar, Melichar a Baltazar, aby v
rámci Tříkrálové sbírky vykoledovali do svých pokladniček nějakou
tu „zlatku“ pro potřebné. Diecézní
charita Plzeň každoročně organizuje tuto gigantickou akci, aby získala finanční prostředky, ze kterých následně financuje různé
charitativní akce, projekty, chráněné dílny nebo činnost různých
charitativních domovů, apod. Část
vybraných peněz pak získávají i
obce, ve kterých byly tyto prostředky vybrány a mohou je věnovat podle svého uvážení potřebným.
V letošním roce se do sbírky
v Poběžovicích zapojilo celkem 9
skupin koledníků se svými „dospěláckými“ doprovody, kterými
byli: z řad mládeže Vítek Smolakow, maminky zastupovaly pí Jaroslava Záhořová, pí Dana Morrison a pí Kateřina Blažková. Z řad
pedagogů
základní
školy se funkce doprovodu ujaly Mgr.
Miroslava Šebestová,
Mgr. Marie Pittnerová,
Mgr. Božena Kreslová
a Mgr. Alena Zítková.
Posledním doprovodem a koordinátorkou
celé sbírky byla Mgr.
Romana Adamcová.
Bohužel v letošním ro-

Co to je raná péče a kdo ji může využít?
Raná péče je terénní sociální služba pro rodiny pečující o dítě se
zdravotním postižením v raném
věku (od narození dítěte do maximálně jeho sedmi let). Je poskytována převážně v domácím prostředí rodiny, kde se všichni její členové cítí dobře, přirozeně a bezpečně. V souladu se Zákonem o
sociálních službách (č. 108/2006
sb.) je poskytována bezplatně.
Pracoviště Rané péče Diakonie
spolupracuje s rodinami dětí
s mentálním, pohybovým nebo
kombinovaným postižením, s poruchami autistického spektra či se
závažnými poruchami komunikace.
Působí již od roku 1994, v současné době jeho služby mohou využít
rodiny z Prahy, Středočeského, Plzeňského a Ústeckého kraji. Co
služba rané péče Diakonie nabízí? S čím může poradkyně
rané péče rodinám pomoci?
Raná péče je soubor služeb, které
si každá rodina volí v průběhu jejího využívání tak, jak potřebuje.
Jednou z nich je poradenství týkající se vývoje dítěte, poradkyně navrhují aktivity podporující jeho
vhodný rozvoj. Máme k dispozici
velkou půjčovnu pomůcek a hraček. Dále poskytujeme sociálně
právní poradenství s ohledem na
možnosti podpory ze strany státu i
nestátních
organizací
(nadací
apod.). Předáváme užitečné kontakty (lékaři, další odborníci a rodiny) a pomáháme při hledání vhodné návazné služby - mateřské, základní školy, stacionáře, odlehčovacích služby. Služba je pro celou
rodinu - nezapomínáme ani na rodiče, které provázíme v jejich nelehké situaci, poskytujeme jim
podporu, sdílení a základní krizovou intervenci. Pomáháme jim zorientovat se v nové neznámé situaci, aby důsledky postižení dítěte
byly pro rodinu minimální.
Jakým
způsobem
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ce nebylo zastoupení koledníků a
hlavně doprovodů tak hojné, aby
bylo možno objet i části Poběžovic
(okolní obce) a tak se vybíralo
pouze v Poběžovicích.
Přesto se podařilo překonat loňský
rekord ve výši vybrané částky,
která činila 35.589.-Kč. Letos se
podařilo vybrat přesně o 750.-Kč
více a konečná částka, po sečtení
tedy byla 36.339.-Kč.
Velké poděkování patří všem, kteří
se aktivně na této akci podíleli a
byli těmi nejdůležitějšími články,
díky nimž se pro charitu vybrala
tato krásná částka.
Díky rovněž patří všem dárcům a
to jak finančních prostředků, tak i
občerstvení, či sladkostí pro koledníky, kterých bylo hodně.
Velké díky míří také do místní VINOTÉKY, kde koledníkům připravili zdarma palačinky s ovocem a
teplý čaj pí Erika Stauberová, pí
Michaela Bláhová a p. Oliver Vavrek.
Romana Adamcová a VoK

raná péče probíhá?
Vzhledem k terénnosti služby (rodina sama nemusí nikam dojíždět)
jezdí poradkyně za rodinami domů
zpravidla jednou za 6-8 týdnů
(celkem 6x ročně). Konzultace trvá
podle potřeby jednu a půl až dvě a
půl hodiny. Během konzultace poradkyně s rodiči hovoří o aktuální
situaci i o tom, co se dělo mezi
konzultacemi, většinou s sebou
přiveze pomůcky a hračky, které s
dítětem vyzkouší a doporučí, jak je
dále využívat. Dále se mohou rodiče na poradkyni obracet s dotazy
po e-mailu a telefonu, mohou si
říct například o další kontakty, odkazy a podobně. Rodiny si mohou
speciální a rehabilitační pomůcky a
odbornou literaturu vybrat a zamluvit podle katalogu na webu
pracoviště.
Jak si rodiče mohou o tuto
službu říct?
Telefonicky (tel. 235 518 392, v
pracovní dny od 9 do 16 hodin) či
mailem: info@rana-pece.cz.
www.rana-pece.cz.

PODĚKOVÁNÍ
Chci touto cestou poděkovat všem
pracovníkům Služeb města Poběžovice, za práci, kterou celoročně
odvádí. Ať jde o pěkný park, okolí
zámku, úklid v ulicích a v létě o
odvoz zahradního odpadu.
Tito „chlapci“ denně projíždí i několikrát naší obcí a odváží všechno nepotřebné z našich zahrad, co
jim připravíme před ploty a ještě
vše vzorně uklidí.
Díky za velký kontejner před školním hřištěm. Je pravidelně odvážen a tak není problém kam uložit

objemnější zahradní odpad. Často, zvláště v létě, přijíždí pracovníci s „multikárou“ uklízet poházené
pytle a odpadky po neukázněných
občanech před kontejnery na tříděný odpad, které se tam objevují
vždy v nočních hodinách. A z
vlastních zkušeností to opravdu
nebývá vábný pohled, co se tam
objeví. Věřím, že mohu poděkovat
za všechny zahrádkáře v okolí finských domků a popřát naší „rychlé
rotě“ v novém roce 2019 hodně
zdraví.
Jana Kubíková

Na Nový rok jsem se vydal prohlédnout novou asfaltovou cestu,
která byla vybudována v rámci
Komplexních pozemkových úprav
v k.ú. Ohnišťovice, mezi obcemi
Ohnišťovice a Meclov. Vzhledem
k tomu, že komplexní pozemkové
úpravy jsou obrovskou akcí státu,
jsou i všechny z nich vyplývající
stavby hrazeny ze státního rozpočtu a obce je převezmou v podstatě
zdarma.
Cesta, kterou město převzalo koncem roku, začíná kousek za obcí
Ohnišťovice (asi 100 metrů za mostem) a navazuje na komunikaci
v obci Meclov, takže její délka je
téměř 3 kilometry. Podél ní je
v několika místech vysazena ovocná alej (několik druhů třešní, jabloní a švestek) čítající celkem
80 nových stromků. Součástí komunikace bohužel nejsou odpočinkové lavičky a co je horší, ani příkop, který by odváděl dešťové vody, takže už po prvních deštích
se na vozovku vyplavilo bláto. Chá-

pu, že i stát musí šetřit, ale vyhloubení příkopů na nejexponovanějších místech a vybudování 3 propustků už by v rámci celkových nákladů nehrálo tak významnou roli
a cesta by byla chráněna před naplaveninami, které zřejmě dlouho
nikdo neodklidí... Škoda.
Součástí celé komunikace je i bytelný brod, který bude sloužit těžké
zemědělské technice, aby se vyloučil její přejezd přes ohnišťovický
most, který pod několikatunovými
náklady velmi trpěl.

Téměř tři desítky nadšených cykloturistů se sešly 30. prosince 2018
ve 13.00 hodin na nádvoří před
MKIS Poběžovice.
Starosta města p. Martin Kopecký
pro ně připravil předsilvestrovskou
projížďku. Ta je vedla do Ohnišťovic, kde najeli na novou asfaltovou
cestu do Meclova, dále pak pokra-

čovali do Srb a zpět do Poběžovic.
Před MKIS se poté mohli zahřát
dobrým svařáčkem.
Počasí cyklistům docela přálo a tak
trasa dlouhá asi 17 kilometrů nepřinesla nikomu žádné velké útrapy. Budoucnost ukáže, zda se zrodila nová tradice...

Centrum pro komunitní práci
západní Čechy
Americká 29, 301 38 Plzeň

UPOZORNĚNÍ
MěÚ Poběžovice

Místní poplatek za:
pronájem pozemků je
splatný do 31.1.2019,
držení psů
je splatný do
31.3.2019
odpady
je splatný do
30.6.2019.

Poplatky je možno hradit v
hotovosti v pokladně MěÚ
Poběžovice, nám. Míru 47
nebo bezhotovostním převodem na účet města č.
0762088379/0800.

Dne 19. prosince mělo několik občanů, kteří byli ve správný čas na
správném místě možnost sledovat
zásah poběžovických hasičů „v přímém přenosu.“
Na vzrostlé lípě srdčité, na terase
pod městským úřadem se totiž nějakým způsobem ocitla dospělá
kočka a vzhledem k tomu, že
kmen bez větví dosahuje poměrně
vysoko nad terén a kočka neumí
lézt pozpátku, strávila na stromě
dlouhé tři dny a noci a svoji bezradnost projevovala pouze táhlým
mňoukáním.
Záchrany se dočkala až ze strany
místních hasičů, kteří vystrašené
kočce pomohli, za nadšeného potlesku přihlížejících občanů ze stromu na zem, aniž by se zranila. Poděkování se zachránci nedočkali,
kočka totiž rychle zmizela... VoK

VoK

VoK

Ani v letošním roce nezůstali oba
vyučující českého jazyka, Mgr. David Vavřík, společně s Mgr. Miroslavou Šebestovou, stranou dění ohledně školního kola olympiády
v českém jazyce.
Již v listopadu informovali žáky 8. a
9. ročníků o průběhu a formě zpracování a vybídli je k tomu, aby se
osobně zúčastnili.
Termín byl stanoven na 3. prosinec
a 8. ročník se pokusil v plném počtu, tj. 29 žáků, o splnění velmi náročných úkolů části 1., převážně
gramatické, někteří se pustili i do
části slohové. Z 9. ročníku to bylo
žáků 9 z celkového počtu 21 ve třídě.
Po vyhodnocení nedosáhl samozřejmě nikdo plného počtu bodů= 60.
Žáci 8. ročníku měli velké problémy
již jen s částí gramatickou a slohovou někteří nezvládli z hlediska po-

žadavků v zadání.
9. ročník měl problémy obdobné,
ale přesto lze kladně hodnotit Vítka
Smolakowova za 43 úspěšných bodů, dále Karolínu Beerovou za celkových 40 bodů a Ester Reitharovou s Martinou Kostrhounovou za
úspěšných 38 bodů.
O účasti v kole okresním, 1 nebo 2
žáků maximálně, rozhodne vyučující českého jazyka 9. ročníku i po
vzájemné dohodě s nejúspěšnějšími jedinci.
Každým rokem jsou úkoly již ve
školních kolech velmi náročné a jen
málo související s obsahem učiva
daných ročníků 2. stupně základní
školy, ale je třeba se o ně pokusit a
vyzkoušet si, co bez problémů
zvládneme a v čem je třeba se ještě zdokonalit, na co se zaměřit, co
se navíc naučit.

5. prosinec je na Základní škole
v Poběžovicích tradičně spojen
s mikulášskou nadílkou. Ani letos
tomu nebylo jinak.
Žáci 9. ročníku se ve spolupráci
s třídní učitelkou, vedením školy a
předsedkyní SRPŠ ujali již koncem
listopadu potřebných příprav a rozdělení rolí.
A tak 5. prosince krátce po 8. hodině zvonil po chodbách zvoneček a
byl slyšet z horních pater budovy
rachot řetězů.
To se Mikuláš v doprovodu dvou
andělů a dostatečného množství
čertů vypravil postupně na návštěvu mezi žáky a učitele 1.- 5. ročníku, aby pochválil a obdaroval ty
nejhodnější a nejsnaživější žáčky
adventním kalendářem, aby pohrozil těm, kteří mají problémy v chování a ve školní práci a nakonec ty,
kteří se řadí mezi „ třídní záškodníky“, ty sebrali čerti do pytle a odnesli do pekla.

Krátce před polednem se sv. Mikuláš v doprovodu celé družiny vydal
Poběžovicemi do místní školky, kde
ho mile překvapili všichni přítomní
veselými písničkami i řadou kratičkých říkanek. Tamější čertíci si na
závěr zatančili s našimi čerty „pekelné kolečko“, nikoho neodnesli a
všichni společně putovali jen o
kousíček dál, do Domu seniorů.
Každé ze dveří se rychle otevřely a
tvář místních obyvatel se rozzářila
radostí z tak milé návštěvy. Mikuláš
všechny obdaroval několika dárečky a sám neodešel s prázdnou.
Po návratu do školy poděkoval
v doprovodu třídní učitelky všem
pomocníkům za podporu a SRPŠ
děkuje touto cestou za adventní
kalendáře pro všechny žáky naší
školy.
Věříme, že přítomnost Mikuláše a
jeho doprovodu se bude opakovat i
v roce příštím.

Mgr. M. Šebestová

Mgr. M. Šebestová

Nízkoprahový Klub Uličník pro děti a
mládež, jehož zřizovatelem je Diakonie Západ, působí v Poběžovicích již
od roku 2015. Přímo v Poběžovicích
pravidelně dvakrát v týdnu nabízí
pomoc a podporu dětem ve věku 620 let. Od února tohoto roku v rozšířené provozní době, a to vždy
v pondělí a ve čtvrtek od 12:00 do
17:00 hodin. Návštěvníci Klubu mají
možnost nejen konzultovat své individuální potřeby, ale také se mohou
účastnit tematických programů zaměřených např. na bezpečnost na
silnici, využívání sociálních sítí, ochranu životního prostředí či budoucí
uplatnění na trhu práce. V průběhu
celého roku jsou v Klubu Uličník realizovány také výtvarné workshopy a
dílny, věnujeme se herním a sportovním aktivitám.
Provoz Klubu Uličník je úzce spjat se
skříňovou dodávkou, která je takovým klubem na kolečkách a která

poskytuje prostor a zázemí pro realizaci všech výše uvedených aktivit.
Doposud jsme využívali starší vůz,
ale na konci roku 2018 se nám podařilo za podpory evropských fondů
získat vůz nový, který jsme nechali
polepit grafikou odpovídající zájmům
cílové skupiny Klubu Uličník. Nyní je
již nové uličnické auto připraveno
pro každodenní provoz a tak vás
všechny zveme na jeho slavnostní
představení, které proběhne v pondělí 4. února 2019 na parkovišti
u informačního centra v Poběžovicích. Slavnostní představení
bude zahájeno úderem 10. hodiny, kdy pronese slavnostní řeč ředitelka Diakonie Západ. Až do pozdních odpoledních hodin pak bude
následovat doprovodný program zahrnující hudební produkci, výstavu
Zaostřeno na život, ale také možnost
zapojit se do běžného provozu Klubu
Uličník a samozřejmě prozkoumat

Přinášíme dobrou zprávu pro milovníky zimních sportů, zimní turistiky a
nordic walking.
Nedaleký Český a Bavorský les, který
se rozprostírá podél hranic s Německem tuto příležitost nabízí. Před
zahájením sezony zde došlo k roz-

sáhlým úpravám, byla provedena
nejen výměna starého značení, ale
také byly navrženy a označeny nové
trasy pro sněžnice, zimní turistiku a
nordic walking. Trasy jsou navíc vybaveny záchrannými kódy a Svazek
Domažlicko se zavázal k pravidelné
údržbě, takže můžeme očekávat vysoce kvalitní služby. Obě strany, jak

Dne 30.1.2019 uplyne
16 let, kdy nás opustil

pan

František Skala
z Poběžovic

Dne 12.1.2019 jsme si
připomněli
1. smutné výročí
kdy nás navždy opustil

pan

Jaroslav Páv
ze Zámělíče

Kdo ho znal vzpomene,
kdo měl rád nezapomene.

Stále vzpomínají manželka
Jarka, Standa,
Jana s rodinou,
Slávek s rodinou.
Dne 8. února 2019 uplyne
9 let, kdy nás navždy opustil
manžel a tatínek

pan

Josef Mikulášek
z Poběžovic

Stále vzpomínají,
manželka Jaroslava
a synové s rodinami.
Byl jsi tu s námi jen krátký čas,
nestačil zšedivět jediný vlas.
Nemohls zestárnout tatínku náš,
přáli bychom si abys tu byl zas.
Každý den vzpomeneme,
každý den sníme,
těžké žít bez Tebe
dneska už víme.

Dne 30.1.2019 je tomu již
23 let, co nás navždy opustil
náš manžel, tatínek, bratr
a strejda, pan

Milan Schwarz

Stále vzpomínají manželka
a děti s rodinami.

ŽÁDOST

Žádám zástupce všech organizací ve
městě, aby z důvodu nekolidování
termínů jednotlivých kulturních a společenských akcí, hlásili jimi plánované
akce na e-mail MKIS Poběžovice:
info@pobezovice.cz. Do předmětu
zprávy prosím uvádějte: Kulturní
akce 2019.
Akce, plánované MKIS Poběžovice,
jsou zveřejňovány na webu města v
Kalendáři akcí, v pravém sloupci.

Za vstřícný přístup všem děkuji
ved. MKIS Dominika Adamcová

nový vůz od střechy až ke kolům, od
motoru až k výfuku.
Těšíme se na vaši návštěvu. Pro více
informací o Klubu Uličník můžete využít webové stránky
www.diakoniezapad.cz,
facebookovou stránku Klubu Uličník
nebo můžete kontaktovat koordinátora Klubu Uličník Ondřeje Nebehaje, DiS. na e-malu:
klub.ulicnik@diakoniezapad.cz
nebo na tel.: 730 841 342.

Česká tak Bavorská, se spojily a
vznikla tak první přeshraniční certifikovaná oblast, která je zatím jediná
v ČR. Chcete-li se dozvědět více informací o této oblasti, tak přijďte do
Informačního centra v Poběžovicích,
kde jsou k dispozici nové dvojjazyčné propagační letáky.

D. Adamcová, MKIS Poběžovice

Stále vzpomínají a nikdy
nezapomenou
manželka Naďa,
děti Martinka s rodinou,
Jan s rodinou a Zdeněk.
Dne 6. února 2019
uplynou 3 smutné roky,
kdy nás navždy opustila

paní

Dáša Ticháčková
z Poběžovic.

Stále vzpomínají
manžel Zdeněk,
synové a dcery s rodinami,
milovaná vnoučata
a ostatní příbuzní.

POBĚŽOVICKO
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Zastupitelstvo města se po říjnových volbách hodně obměnilo. Myslím si, že by bylo vhodné, aby občané více naše zastupitele a jejich názory na
správu města poznali. Proto jsem je obeslal souborem 9 otázek a vyzval je k písemné odpovědi. Tady jsou otázky a odpovědi prvních respondentů:
1. Jaký problém v Poběžovicích
vnímáte jako nejpalčivější?
2. Jakou máte představu o možnosti jeho řešení (postup,
termín, finance).
3. Které další problémy města
by mělo toto zastupitelstvo
během svého volebního období určitě řešit?
4. Myslíte si, že v případě nedostatku finančních prostředků by mělo město investiční akci raději odložit
nebo čerpat úvěr, a proč?
5. Máte představu jak řešit
problém dětského lékaře nebo lékárny, když tito odborníci chybí i ve velkých městech a o malé město nemají
v současné době zájem – jak
je motivovat?
6. Byla podle Vás některá z investičních akcí v minulosti
zbytečná a proč?
7. Jak hodnotíte práci minulého zastupitelstva, co se podařilo a co ne?
8. Co budete Vy osobně v zastupitelstvu nejvíce prosazovat?
9. Chcete se ještě k něčemu
vyjádřit, něco vzkázat čtenářům
Poběžovicka?
Ing. Josef Kučera
1. Zoufalý stav komuni
-kací.
2. Základ je sehnat finance. Snad zkusit nějakou dotaci z Mini-sterstva pro místní
rozvoj?
3. Toto je spíš otázka na místní občany. Možná by bylo dobré udělat také nějakou anketu pro ně.
Za mě by určitě snesla nějakou
rekonstrukci škola (nová okna,
střecha, fasáda, …).
4. Myslím si, že není problém, aby
město čerpalo úvěr, ale mělo by
ho čerpat vždy pouze na investice nezbytně nutné. Pokud je
město zadlužené nebo pokud již
nějaký úvěr čerpá, mělo by nezbytnost investic obzvlášť pečlivě zvážit.
5. Motivace finanční, levný pozemek, nízký nájem (přeci jen každý chodí do zaměstnání hlavně
proto, aby si vydělal nějakou tu
korunu). Lékařů je ale takový
nedostatek, že v podstatě ani
není koho motivovat. (viz např.
článek v MF DNES). Toto je celorepublikový problém, který těžko
vyřeší zastupitelstvo, do toho se
musí vložit Ministerstvo zdravotnictví.
6. Nemyslím si, že by některá
z investic byla zbytečná, každá
určitě něco přinesla. Spíš je
otázka, jestli by některé investice nebyly dostatečné v menším
rozsahu… (ano, tím myslím
např. školku).
7. Myslím, že minulé zastupitelstvo
odvedlo celkově velmi dobrou
práci a nezbývá, než jim za to
poděkovat.
8. Viz bod 1.
9. Bez komentáře.
Pavel Veselák
1. Komunikace a chodníky jsou ve městě
určitě největší problém. Vědělo
to i minulé zastupitelstvo a nechalo vypracovat za stovky tisíc
potřebnou projektovou dokumentaci. A ta se v
stránka 3 současné době ná-

ramně hodí, protože od letošního roku jsou vypsané dotační
programy na místní komunikace
s dotací 70%, což je velmi zajímavá nabídka a město se bude
snažit toho využít co nejvíce.
Ovšem, nejsou to jen komunikace, vnímám i stav bytového fondu. Namátkou - v bytovém domě č.p. 116 jsou bytová jádra za
hranicí životnosti, letos se budou
měnit stoupačky a veškeré rozvody vody. Určitě by si bytové
domy zasloužily nové fasády se
zateplením a to i v Krátké ulici.
Dost mi vadí současný stav kina.
Budova by potřebovala zplynofikovat, zateplit stropy, kde chybí
jakákoliv izolace, promítací sál
přizpůsobit tak, aby vznikl multifunkční sál pro různé aktivity
města a samozřejmě opravit fasádu kina, která v současnosti
působí dost smutně.
2. Zjara letošního roku by se měla
opravovat komunikace od restaurace Ronšperk na křižovatku
u vinotéky a kousek směrem ke
škole a při té příležitosti se budou dělat chodníky v prostoru u
vinotéky a domu č.p. 50, po
obou stranách, a směrem do
Masarykovy ulice, asi na úroveň
stávající autobusové zastávky.
Financování (cca 3,5 mil.) je zajištěno z vlastních zdrojů, jelikož
na už vysoutěženou akci dotace
nejdou čerpat, a tak uvidíme
kam až nás tato částka pustí.
Budeme letos žádat o dotaci na
rekonstrukci jedné z ulic v příštím roce. Také údržba bytového
fondu je pokryta rozpočtem. Výměna oken na základní škole by
měla začít v dubnu, za cenu 3,5
mil Kč, kdy byla přiznána dotace
od kraje a podíl města 10% bude pokryt rozpočtem. Rekonstrukce bývalé lékárny, výměna
druhé poloviny oken na městském úřadě a fasáda bude taktéž hrazena z rozpočtu města.
3. Zastupitelstvo by se mělo zaměřit na dokončení kanalizace v Šitboři, tam je také rozpracovaný
kostel, který se začal z aktivity
spolku Mikuláš opravovat a je
tam potřebná spoluúčast města.
Dále by se měl zajistit druhý dostatečný zdroj pitné a kvalitní
vody. Mělo by se začít s opravou
hřbitovní zdi ze severní strany.
Všemi dostupnými možnostmi
začít jednat s vlastníky dvou domů v horní polovině náměstí,
protože jsem přesvědčený že je
to časová bomba a už teď začínají ohrožovat kolemjdoucí, a o
vzhledu raději ani nemluvím.
Vím ale, že je to úkol skoro nemožný.
4. Město by mělo k financím přistupovat zodpovědně, investice si
řádně promyslet, určit pořadí v
jakém postupovat. Současná finanční situace není tak špatná
jak se povídá. Poslední refinancování (před 8 lety) se velmi povedlo a vyjednané podmínky
úvěru (pribor + 0,86%) jsou na
dnešní dobu exkluzívní, ale nese
to i podmínku že budeme splácet 400 tis. měsíčně. Proto prostoru pro další zaúvěrování města moc není. Pokud by se jednalo o kofinancování projektů, konkrétních akcí, za použití odpovídající státní podpory, šlo by použít krátkodobé financování formou úvěru.
5. Tyhle problémy město tak úplně
ve svých rukou nemá. Je to spíše otázka na kraj a stát jak zajis-

tí dostupnou zdravotní péči, na
kterou má každý z nás nárok.
Město by se mělo snažit a také
se snaží dělat v tom maximum
možného, i když to možná stačit
nebude. Připravíme prostory pro
lékárnu, rekonstrukcí projde
elektroinstalace, odpady, omítky,
byla osazena nová okna. Po dokončení (duben – květen) bude
tento prostor nabídnut provozovateli za symbolickou 1,-Kč za
rok. Taková je představa rady
města. Problém dětského lékaře
je v současné době úplně mimo
gesci města. Ordinace je v soukromém domě a v současné době je pronajata k jiným účelům.
Město odpovídající prostory pro
ordinaci nevlastní.
6. Všechny investiční akce měly
svůj smysl a účel, jsou v našem
městě a i když je třeba všechny
nevyužívám jsem rád že byly
provedeny a přispěly k lepšímu
žití ve městě.
7. Asi nejsem úplně tím pravým,
který by měl hodnotit práci minulého zastupitelstva, protože
jsem byl rovněž jeho členem.
Upřímně a otevřeně říkám, že
minulé zastupitelstvo a hlavně
rada byly jedny z nejlepších orgánů města, ve kterých jsem
pracoval a jsem rád, že jsem
mohl být členem minulé rady a
zastupitelstva. Tímto bych chtěl
všem ostatním členům minulé
rady poděkovat za skvělou spolupráci.
8. Budu prosazovat rozumné investice, rozvoj města jak po stránce
materiální, tak i kulturní. Chtěl
bych zabránit dalšímu zadlužování města, protože musíme vařit z toho co máme, i když třeba
někdo nebude úplně spokojený,
protože se na jeho přání nedostalo. Chtěl bych pracovat pro
potřeby všech občanů k jejich
spokojenosti, to je můj cíl a
smysl tohoto mandátu.
9. Komunální politika je víc než jinde o kompromisech a u nás na
malém městě to platí dvojnásob.
Co potřebuje jeden je pro druhého zbytečnost atd… Proto
bych si přál, aby kritika, která je
a bude, byla konstruktivní. Když
s ní někdo přijde, aby měl v záloze i jiné řešení. I pro nás je to
hrozně těžké mít zodpovědnost
za rozhodnutí, se kterými neseme svou kůži na trh. Trávíte hodiny nad určitým problémem,
připravujete podklady a pak zjistíte, že někteří zastupitelé nejsou schopni si to v materiálech
aspoň přečíst. Proto prosím buďme k sobě vstřícní.
Mgr. Jakub Jansa
1. V Poběžovicích se
setkáváme s řadou
problémů.
Každý
projíždějící vidí špatné komunikace, což nedělá městu dobré jméno. Je to problém,
ale osobně ho nevidím, jako nejpalčivější, protože všichni víme,
jak ho vyřešit – mít dostatek financí a nechat komunikace
opravit či vybudovat nové. Také
věřím, že tento problém budou
rozebírat ostatní zastupitelé.
Další, pro mě palčivější, problém
je v nedostatku odborníků
(lékařů, speciálních pedagogů,
psychologů, učitelů, sociálních
pracovníků, řemeslníků, elektrikářů, apod.) ve městě a okolí.
Už léta je zde trend, že mladí

odchází na studia do velkých
měst a sem se už nevrací. Je to
mnohem komplikovanější problém než špatné komunikace,
tím pádem je i hůře řešitelný. O
jeho negativním dopadu na společnost nemluvě.
2. Je těžké říci, jak problém s nedostatkem odborníků řešit, protože Poběžovice jen tak nemohou konkurovat velkým městům.
Město by se muselo stát lepším
místem pro život. Naštěstí mu
příroda nadělila malebné okolí.
Nyní v tom malebném okolí musíme zajistit dostupné a kvalitní
bydlení, nabídku služeb a volnočasových aktivit, nízkou nezaměstnanost, zajímavé pracovní
nabídky, dobrou dopravní dostupnost, apod. Musíme udělat
vše proto, aby mladí lidé neodcházeli a zůstávali ve svém rodišti.
3. Kromě výše uvedeného by se
mělo zastupitelstvo zaměřit na
objekty hyzdící město. Často
jsou i nebezpečné pro kolem
jdoucí. Dále by zastupitelstvo
mělo hledat možnosti, jak zvýšit
příjmy v rozpočtu města. Mělo
by jít o stálé a dlouhodobé příjmy, aby byly prostředky na investice.
4. Na to se nedá jednoznačně odpovědět. Záleží na situaci. Jsou
věci nezbytné, na které by se
úvěr vzít musel, pokud by nebylo možné financování z vlastních
zdrojů. Dávám ale přednost investičním akcím, které jsou už
předem finančně kryté.
5. O tom jsem se zmiňoval už výše.
Poběžovice jsou pro mladé lidi
nezajímavé. Je tu malá poptávka
po zboží a službách. Nezachrání
to ani spádové obce. Každý rozumný podnikatel (v tomto případě lékárník či lékař) nebude
provozovat podnik, který by byl
ztrátový. Existují investiční pobídky, které by mohly motivovat
lékaře či lékárníky, aby působili
v Poběžovicích. Dopad by byl
spíše krátkodobý. Efektivnější by
bylo podpořit rozvoj tržního prostředí, aby se poskytovat takové
služby ve městě vyplatilo. Takže
jsme opět u toho, aby v Poběžovicích zůstávali mladí lidé, aby
zde měli práci a dostupné bydlení. Za zmínku zde stojí ještě
fakt, že lidé, co dojíždí za prací,
využívají služeb a nakupují ve
městě, kde pracují.
6. Nemyslím si, že by nějaká investiční akce z nedávné minulosti
byla zbytečná. V této souvislosti
mi pouze napadá, že obchvat
města by měl být více využíván.
Řada projíždějících aut volí cestu
centrem místo pohodlné cestě
po obchvatu.
7. Myslím, že mi nepřísluší to hodnotit. Předpokládám, že minulé
zastupitelstvo pracovalo nejlépe,
jak mohlo podle dostupných
zdrojů a informací.
8. Chtěl bych, aby se v Poběžovicích a spádových obcí lépe žilo. Budu prosazovat všechny akce, které povedou k tomuto cíli.
9. Rád bych čtenářům Poběžovicka, respektive všem občanům,
vzkázal, aby se zajímali o dění
ve městě. Konstruktivně se zapojovali do diskuzí se zastupiteli.
Nebyli lhostejní vůči dění kolem
sebe. A když s něčím nebudou
spokojeni, zamysleli se nejdřív
nad tím, co pro změnu mohou
udělat sami.

Konečně do mužského lidového
kroje natrvalo pronikají další dříve
městské součástky. S příchozími a
usazujícími se venkovany zejména
v menších městysech a městečkách
se naopak původní krojové součástky prvky venkovské směšují s
odíváním městským. Tak například
klobouky a nákrční šátky. Klobouk
se přes celé sedmnácté století samozřejmě opět měnil tvarově, materiálově i barevně pod vnějšími vlivy, velmi často opět vojenskými.
Původně dosti vysoký kuželový
zvon ještě dominující v oblékání v
první třetině 17. století a k němu
rovná přiměřená obruba, se během
následujících
desetiletí
značně
zploštil a jeho zvon zakulatil, krempa se pak volně znatelně rozšířila.
Takový si jej potom přinášeli domů
opět vojenští vysloužilci. Ostatní instituce armády - třebaže bylo vojsko často nasazováno jako policejní
asistence při nepokojích (selské
bouře a podobně) - přes tuto represivní funkci byla u obyvatelstva
oblíbená, protože zejména od druhé poloviny sedmnáctého století
chránila zemi před tureckým vpádem. U vojska, jak už bylo zmíněno, dále sloužila značná část především venkovských chasníků.
Jinak užívání klobouku mělo svou
praktickou stránku, chránil před
deštěm a sluncem. Zatímco kulatý
široký klobouk byl rozšířen takřka
všeobecně, pozdější třírohá varianta v podstatě došla do měst a na
vesnici byla záležitostí pouze kroje
některých krajů, především v německém vnitrozemí. V Bavorském
lese, na Šumavě i ve vesnici ve
středních Čechách se neujala.
Preference určitých barev je také
záležitostí té které historické země
resp. národnosti. Zatímco na české
straně a dále potom na Moravě je
červená barva krojových součástí
zastoupena víceméně jak u české-

Když v době vlády Marie Terezie
(1740 – 1780) bylo nařízeno očíslovat v její říši domy, začínalo se ve
všech lokalitách, kde stál kostel,
číslovat právě od něj. Číslo 1 dostávala fara (pokud v místě byla) nebo
nejbližší statek či přesněji selský
grunt nebo rychta. V Zámělíči kostel
ani fara nikdy nestály. A rychta?
Těžko říct. Část statků byla svobodnických, část patřila pivoňskému
klášteru. A tak číslo jedna dostal
mlýn. Jak vypadal v 18. století, lze
dnes již jen těžko určit. Jisté je, že
už od středověku byly mlýny a hlavně potok Pivoňka důležitou součástí
zdejší krajiny. I když živec se zde
začal mlít snad až v 19. stol. Ale
mlít se muselo i obilí. A toho se
v okolí Zámělíče, díky úrodné půdě,
pěstovalo dost už od nepaměti.
Knížka Ronsperg Ein Buch die Erinnerung uvádí, že ve 20. století živcový mlýn patřil Georgu Leberlovi,
který byl v roce 1945 „odsunut“ do
Klein Steinlohe v Bavorsku. Ke
mlýnu patřily polnosti – cca 9,6 ha.
Z mlýna zbylo jen hlavní vysoké
stavení, na které navazují rozpadající se hospodářské budovy. Jak to
s ním bylo po válce? Počátek 50.
let. Jako děti jsme kolem chodily
z poběžovické školy. Byli tu vojáci.
A hostili nás podivným pamlskem slisovanou kostkou z oslazené kávy.
Dala se rozpustit v horké vodě, ale
my děti si z ní kousky ulamovaly a
cucaly je. Chutnala hořkosladce.

ho tak u německého obyvatelstva především v ženském kroji u sukní,
živůtků, kamizol, punčoch a stuh a navíc se její užití v pozdější době
rozšiřuje, na straně německé lze
sledovat vývoj spíše opačný. Během desetiletí se červená u německých krojů uplatňuje u mužských
kamizol, a to spíše u Králováků na
Šumavě než u jejich protějšků v
Bavorském lese, u ženského a dívčího kroje je omezena na šátky a
stuhy s vyhraněnou symbolikou.
Červené doplňky totiž měly značit
svobodný panenský stav své nositelky, v pozdější době byly takřka
výhradně zakomponovány do doplňků svatebního kroje, konkrétně
v podmínkách Bavorského lesa. Podobně světlé barvy převládají na
české straně - zmíněny byly už šerky a koženky - v Bavorsku ustupují
pak tonům tmavším, hnědé, tmavomodré, tmavošedé, tmavozelené
a černé. Punčochy jsou naopak již
v 18. století nejen tmavé, ale v Bavorsku se objevují i bílé. Jako jeden
z důvodů pro užívání červené barvy
se uvádí její nošení v katolických
krajích. Nicméně v katolickém Bavorsku je podobný útlum této barvy obdobný jako v oblastech luteránských. Spíše by se nabízelo vysvětlení politicko-historické, totiž že
červená barva také byla symbolem
císařským, tedy užívaná nejen jako
barva šerp, stuh, praporů a dalších
atributů vojenských a státních v armádě a správě habsburských panovníků, ale i v jejich dědičných zemích i po nahrazení červené symboliky typickou císařskou žlutí s
černou počátkem 18. století. Červené sukně se ještě poměrně hojně
vyskytují v sedmnáctém století v
Bavorsku, stejně jako ostatní ženské oblečení bylo v této době (cca
1660-1680) překvapivě pestré - vedle červené i zelená a světlomodrá.
Živůtky pak jsou černé s delšími

Vojáci ze mlýna zmizeli. Z mlýna, ve
kterém už se dávno nemlelo, se
stala sýpka. Když mi bylo čtrnáct,
byla jsem na brigádě v místní JZD.
Ještě dnes si pamatuji teplou vůni
pšeničných zrn, která jsme na půdách bývalého mlýna s kamarádkou
Ančou měly za úkol přehazovat a
čistit.
V přední části budovy býval byt. Vystřídali se v něm různí obyvatelé.
Pan Bouše, ten se pak přestěhoval
do Poběžovic, do tehdejších kaolinek. Fišerovi, Chladovi… A co zbylo
ze mlýna v roce 2019? Ve štítě domu je stále ještě dřevořezba
s jelenem. Pevná břidlicová střecha
však už dostává zabrat. U paty budovy zůstala váha a násypka do
bývalého družstevního sila. Na dvoře haldy jakéhosi záhadného materiálu. Rozpadající se kůlny… Ale i
tak by se mohl areál bývalého mlýna stát technickou památkou. Vede
k němu totiž mlýnský náhon kopírující silnici z Poběžovic. Na něj pak
navazovaly další strouhy až ke
mlýnu na začátku Meclova a dál. Na
druhém konci Zámělíče, u Pivoňky
se skrývá zbořeniště. Říká se tam U
starýho mlejna. Jedinou polní cestu
k němu vedoucí rozoralo JZD. Tento mlýn už byl zbořeništěm nejméně od roku 1945. Kdy a proč? Momentálně nelze nic podrobnějšího
dohledat. Zbyly tu jen haldy cihel a
kamení a kus mlýnského náhonu.

Marie Špačková

šosy, navíc také u zámožnějších
nositelek s černými krajkami, podobající se tehdejším mužským koletům. Pravděpodobně už z této doby pochází starobylý kabátek z černého sukna se skládanými šosy užívaný až do devatenáctého století
jako obvyklá součást postřekovského ženského kroje s typicky krajkovým límcem - vejkladkem - a s košilí s krajkovými rukávy, zcela stejného typu, jako byla i u mužského
kroje od cca 1630 do 1660. Zástěra
v ženském selském oděvu v sedmnáctém století - jak v Bavorském,
tak v Českém lese - známá nebyla.
V ženském městském odívání na
okrajích provincií dožíval nadále
španělský límec ještě ve druhé polovině sedmnáctého století, ovšem
v té době již souběžně s novějšími
cípatými krajkovými přeloženými
límci (viz výše zmíněný vejkladek).
Nejen dožívání španělské módy, ale
především vliv tehdejších rigorózních a asketických duchovních
proudů projevujících se v barokní
zbožnosti konce sedmnáctého století - kvietismus v katolických oblastech, pietismus v luteránských
krajích a dále puritánská strohost v
Nizozemí - se oprošťuje měšťanský
oděv od ozdob a pestrosti, především barevnost ustupuje vážným
tmavým tónům s převahou černé,
která se stává v mnoha oblastech v
ženském kroji venkovském převažující na mnoho dalších desetiletí.
Archaické španělské prvky - kulaté
skládané límce a tuhé živůtky však kolem r. 1700 mizí úplně.
U dětí a mládeže ovšem světlé i
pestřejší oděvní součástky trvají
nadále. Bylo tomu tak zřejmě všeobecně. V ženské módě pro zimní
období se udržuje již v renesanci
známý kožešinový čepec, klobouky
mají proti mužským více plochý a
nižší zvon. To ovšem platí spíše pro
oblečení městské, neboť na vesni-

„Nejstarší nám známý držitel jest
Zdeněk z Poběžovic, druhdy i
z Vlkanova a druhdy z Heršteina
řečený. Nacházíme jej r. 1359 –
1362 jako patrona v Šitboři, u sv.
Jiří v Rokošíně a r. 1373 i ve Valtířově.“ (Sedláček A. Hrady, zámky a
tvrze Království Českého, Díl IX.
Domažlicko a Klatovsko. 3. vydání,
Praha 1996.) Co lze ze záznamu
vydedukovat? Existovala ves Poběžovice. Pobýval tu jakýsi Zdeněk –
zřejmě majetný a svobodný. Tedy
ne co se týká manželství, ale jako
příslušník tehdy se formující šlechty. Zajímavé jsou i jeho další přívlastky: už existovala i ves Vlkanov. Měl tady nějaké příbuzné nebo pohledávky? Nejdůležitější je
ovšem onen přívlastek z Heršteina.
Starý Herštein, na rozdíl od toho
Nového na Kdyňsku, je pomezní
hrad – nejprve majetek královský
(1272 – doba Přemysla Otakara

19. ledna, krátce po 20. hodině se
velkým sálem hotelu Hubertus
ozvaly první tóny dechové kapely
Chodovarka, která zvala na parket
účastníky prvního letošního plesu v
Poběžovicích. Těch se postupně na
sálu sešly téměř tři stovky, takže
celou jeho kapacitu tancechtiví občané zaplnili a přispěli tak k úspěšnému průběhu celého plesu.
Hasiči se, stejně jako v minulosti,
blýskli kvalitní organizací akce, na
které nechyběla tombola, dámská
volenka, či půlnoční vystoupení

Pokračování z prosincového čísla
cích se nosí plátěné čepce nebo
loktuše, v zimě zavinuté.
Po válce o dědictví španělské a
zejména ve dvacátých letech osmnáctého století a ještě více po r.
1730 se prosazuje - u nás pak po
válkách o dědictví zemí Koruny české 1740-48, hlavně po pobytu
Francouzů v Čechách 1741-42 nejprve ve dvorské módě a ve
šlechtických sídlech - nový umělecký styl známý v dějinách umění jako rokoko, znamenající změněný
životní i názorový postoj i myšlenkové ovzduší. Strohost oděvu poznenáhle ustupuje, přichází nová
barevná skladba, nové zdobné prvky. Na dobových dokumentech se
objevují ženské zástěry, městský
oděv - o selských krojích jsou zprávy mnohem skromnější - se v zámožnějších vrstvách více přizpůsobuje stylu dvorskému. Zprvu velmi
pozvolna a nenápadně, ale již kolem roku 1740 lze již vidět světlejší
mužské kabáty a u movitějších
měšťanů pak i pudrované paruky v
kratším a bílošedém provedení,
které byly od r. 1710 - v tradiční
alonžové podobě záleži-tostí francouzského dvora regenta orleánského, ale během následujícího desetiletí přišly i na německé dvory a
za několik let se velmi rozšířily
(krátily se až do podoby loken na
spáncích a cůpků v polovině století,
předpisových např. pro vojsko i
úředníky). Ale i bohatí měšťané si
pořizují paruky, nebo alespoň si
upravují (pudrují) vlasy. Nemluvě
už o marnivosti ženských úprav
vlasů.

PhDr. Jan Vogeltanz

Omlouvám se za chybný titulek v
minulém čísle. Namísto „Lidový
nábytek…“ mělo být „Lidový a
měšťanský kroj…“
VoK

II.). Později, v dobách arcibiskupa
Jana z Jenštejna (14. století), byl
součástí arcibiskupského panství.
Mimo jiné živili posádku na hradě
poddaní ze vsí Drahotín, Načetín či
Hvožďany. A Zdeněk jako patron
kostelů? Každý světský feudál měl
povinnost pomáhat i farnosti.
Vždyť kněží se starali o jeho duši.
V Poběžovicích není z oné doby
známo, že by tu kostel a fara byly.
Ale v Rokošíně (Hora sv. Jiří u Poběžovic) kostel stával. Rokošín je
zaznamenán už v listinách kladrubského kláštera z let 1115 a 1186,
totéž platí o v 2. polovině 20. století zaniklém Vlatířově. Tady snad
stával kostel zasvěcený ve středověku svatému Jiljí. Třetí lokalita –
Šitboř je na rozdíl od Rokošína a
Valtířova stále živá. I když i ze
zdejšího kostela sv. Mikuláše je už
také jen torzo.

Marie Špačková

hasičů.
Zábava byla náramná, jak o tom
svědčí na parketu odhozené boty
tanečnic. I přes velkou snahu se
nám nepodařilo udolat zásobu
„švestky“ a za to patří obsluze krmelce dík!
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