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Zamyšlení
Mezi ženami, kterých se na startu
závodu objevilo 37, obhájila loňské
vítězství Němka Brigitte Frenzel,
která doběhla v čase 1:34:45 na
celkovém 20. místě. Druhou ženou
v pořadí byla loni 3. Tereza Malá z
Meclova, které rozhodčí naměřili
čas 1:42:19 a třetí mezi ženami
skončila s časem 1:44:17 Němka
Tanja Neuwerth. Z celkově přihlášených 137 závodníků (96 mužů a
41 žen) se jich na start nedostavilo
9 (5 mužů a 4 ženy) a do cíle závodu ve velkém horku nedorazili 3 (2
muži a 1 žena). Vzhledem k dlouhodobě panujícímu horkému počasí
si každý ze závodníků, který doběhl
do cíle zaslouží velký obdiv.
Jak už je u tohoto tradičního závodu zvykem, i letos byla jeho organizace na vysoké úrovni, vše proběhlo hladce a bez problémů. Že se i
I letos přilákaly Poběžovické pouťové slavnosti do Poběžovic mnoho
místních i „přespolních“ návštěvníků. Tato kulturní akce si postupně
svou organizační kvalitou, dlouhodobě dobrým výběrem doprovodných akcí a na nich kvalitních účinkujících, získala v širokém okolí
dobré jméno. To se projevuje na
množství cizích návštěvníků, kteří si
slavnosti nenechají ujít a váží,
mnohdy i dlouhou cestu, aby si zde
užili vybraného kulturního programu. To mi potvrdil i jeden ze stánkových prodejců z klatovska, který
sem opakovaně jezdí prodávat a
jak sám řekl, láká ho sem, kromě
prodeje i dobře volený program
hlavní scény, který je lepší než bývá program klatovské pouti.
Již tradičně vše začalo v pátek ve-

čer, kdy od 20. hodiny
vystoupila na hlavní
scéně slovenská kapela
ELÁN KONTRABAND a
hojně zastoupené posluchačstvo mělo možnost si poslechnout
všechny hity skupiny
Elán ve výborném provedení. Kdo vytrval
mohl si do pozdních
nočních hodin zanotovat
některý ze známých
songů, které posluchačům nabídla plzeňská
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kapela AGNES ROCK. Sobotní dopoledne se neslo v duchu akcí pro
děti, které mohly nejprve závodit
na spodní části náměstí Míru v různých, pro ně vhodných jednoduchých disciplínách a poté se mohly
přesunout do tvořivé dílny na nádvoří nad MKIS, kde pro ně bylo
kromě malování na obličej připraveno ještě několik dalších činností,
rozvíjející jejich fantazii a šikovnost.
Dění kolem MKIS doprovázela z pódia svojí hudbou, jako již tradičně,
country kapela VYSOKÁ TRÁVA z
Horšovského Týna, kterou vystřídala (od 19.00 hodin, aby se čas nepřekrýval s vystoupením kapely
RANGERS-PLAV-CI na hlavní scéně), dechová kapela HÁJENKA.
Po 12. hodině vyvrcholil jubilejní
10. ročník Panevropského půlmaratonu doběhem závodníků do cíle v horní
části náměstí Míru.
Cekově v něm s přehledem zvítězil časem
1:15:23 Jiří Voják
(Mílaři
Domažlice),
který druhému Štěpánu Boháčkovi utekl o
5 minut a 32 sekundy. Na bronzovém
stupínku nakonec v
celkovém pořadí stanul německý závodník
Dirk Hohmann s časem 1:21:40.

díky tomu stává stále oblíbenějším
potvrdil i jeho vítěz, který řekl, že
pokud mu zdraví a další případné
okolnosti dovolí, velmi rád se zúčastní i příštího ročníku.
Škoda, že se doběh půlmaratonu
časově překrýval s průjezdem historických vozidel Poběžovicemi,
protože v projíždějící koloně byly k
vidění opravdu skvělé historické
kousky.
Sobota byla ve znamení i dalších
sportovních aktivit jakými byly Pou-

ťový debl ve volejbalu nebo fotbalový turnaj přípravek. Odpoledne
pak domácí fotbalisté sehráli svůj
mistrovský zápas proti rezervě
Startu Tlumačov a zvítězili 2:1.
Nezaháleli jako obvykle ani letečtí
modeláři, kteří měli jako každý rok
sraz na poli za firmou HESTI, kde
předváděli své vymazlené modely
létacích strojů.
Neděli zahájila na hlavní scéně kapela FATA MORGANA z Plzně, jejíž
metalové skladby zazněly chvíli po
poledni. Poté se na pódiu objevila
kapela až z daleké americké Floridy
DESERT ISLAND, se svým klasickým rockem. Četné posluchačstvo
se sešlo na vystoupení

Osmičky jsou letos velmi aktuální. Těm, kteří se narodili v roce
1918, by bylo letos 100 let. Moc
jich není. A ti, kteří se dožili,
přežili Československo, Slovenský štát ,Protektorát Čechy a
Morava, Československou lidově
demokratickou republiku, Československou socialistickou, či federativní aj. republiku, až Češi
skončili v České republice a Slováci v republice Slovenské.
A letošní padesátníci? Sice se
narodili v jednom z přelomových
roků, tedy hlavně co se týká
svobody, ale mají se NEJ. Nejhůře ti, kteří stále čekají, že jim
pečení holubi budou létat do huby, nejlépe ti, kteří si zvykli nejen pracovat, ale i spoléhat sami
na sebe. Děti odrostly, ti pracovití a šikovní už mají dům či
vlastní byt, firmu či alespoň dobrou práci, cestu do světa otevřenou. V roce 1968 nic nevěděli,
jejich rodící matky měly co dělat
se svým tělem a bolestí. A otcové? Ti se hlavně báli, jak vše dopadne. A pak bylo vše „normální“. Až do roku 1989!!! Žádná
osmička. Tehdy bylo dnešním
padesátníkům 21 let. Pro nový
start ideální věk. Studentům se
otevíral svět, vyučenci řemeslníci
a všichni, kdo se nebáli práce,
byť při ní mohli býti i vykořisťováni, mohli prodávat svoji šikovnost hned za kopečky. Stejné to
měli i jejich rodiče. Horší pak už
prarodiče. Někteří si tehdy našli
cestu hned, někteří jen bědovali
a nadávali a čekali na zázrak.
Nesnadné to ale mají letošní
třicátníci. Tedy ne všichni. Ti,
kteří se nebojí práce a vyučili se
řádnému řemeslu, či dokončili
slušnou vysokou školu a podívali
se do světa, se začínají pomalu
usazovat doma. Zakládají firmy,
mají dobrou práci, umí si poradit
s bydlením. Měli by tedy zakládat řádné rodiny – ne ty „na psí
knížku“. Bohužel dnes se bere
svatba jako formalita. Ale není
to pravda. Je to důležitý právní
akt, který zavazuje k větší odpovědnosti za děti. A navíc: mnozí
se neberou i proto, že jde o peníze – bohužel i tady stát zklamal: svobodné matky dostávají
větší příspěvky, a tak se žije lépe i svobodným otcům. A letošní
dvacátníci? Těm není vidět do
hlavy natož do očí. Ty mají totiž
stále upřeny na některou z obrazovek svých záhadných „fonů“.
Ale přece jen se blíží jedna podzimní událost, která by měla zajímat všechny generace, jejíž
příslušníci mají volební právo.
Volby. A tedy i právo jít volit a
svobodně si vybrat, koho zvolit.
To ovšem znamená zajímat se i
před volbami o to, kdo je kdo. A
co už pro společnost (a za slušný plat, který mu ta společnost
platí) ten či onen dokázal. Hlavně ale, aby bylo koho volit. Ono

pokračování na str. 2.

Výběr z usnesení 95. jednání RM Poběžovice, ze dne 23.7.2018

¨ RM souhlasí s provedením rekonstrukce podlahy v tělocvičně Základní školy Poběžovice, podle předložené technologie a současně souhlasí s přidělením zakázky firmě AB
interier, Plzeňská 238, Stod, která předložila nejvýhodnější nabídku s cenou ve výši
398.743,40 Kč vč. DPH.
¨ RM souhlasí s použitím finančních prostředků z investičního fondu Základní školy Poběžovice ve výši 398.743.-Kč, na úhradu nákladů spojených s rekonstrukcí podlahy v tělocvičně školy.
¨ RM souhlasí s přijetím daru od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., ve výši
23.254.-Kč na období do 31.12.2018 a ve výši 35.032.-Kč na období 1.1.2019 28.6.2019, na úhradu stravného pro vybrané děti Základní školy Poběžovice, v rámci
projektu Obědy pro děti.
¨ RM doporučuje Zastupitelstvu města Poběžovice schválit záměr města prodat pozemek
p.č. 789/28 o výměře 37 m2 v k.ú. Šitboř, ostatní plocha, ostatní komunikace.
¨ RM nedoporučuje Zastupitelstvu města Poběžovice schválit záměr města prodat pozemek p.č. 942, vodní plocha, o výměře 1638 m2 a část pozemku p.č. 944, ostatní plocha, v k.ú Šitboř do doby, než bude stanoveno ochranné pásmo vodního zdroje, nacházejícího se v této lokalitě a určeny podmínky pro činnost v ochranném pásmu.
¨ RM nedoporučuje Zastupitelstvu města Poběžovice schválit záměr prodat pozemek p.č.
942, vodní plocha, o výměře 1638 m2 v k.ú Šitboř do doby, než bude stanoveno
ochranné pásmo vodního zdroje, nacházejícího se v této lokalitě a určeny podmínky pro
činnost v ochranném pásmu.
¨ RM bere na vědomí oznámení Odboru výstavby a životního prostředí MěÚ Poběžovice, o
zahájení řízení o prodloužení platnosti společného povolení na stavbu „Novostavba
soukromé synagogy v Poběžovicích.“

Výběr z usnesení 96. jednání RM Poběžovice, ze dne 6.8.2018
¨ RM bere na vědomí výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku „Poběžovice - Hydrogeologický průzkumný vrt HV 03,“ a schvaluje přidělení této zakázky firmě Stavební
geologie-Geosan, s.r.o., IČ 44684631, Karlovotýnská 49, Nučice, 252 19 Rudná, která
podala nejvýhodnější nabídku s cenou 415.600.-Kč bez DPH.
¨ RM schvaluje smlouvu o dílo s firmou Stavební geologie-Geosan, s.r.o., IČ 44684631,
Karlovotýnská 49, Nučice, 252 19 Rudná, na akci „Poběžovice - Hydrogeologický průzkumný vrt HV 03,“ s cenou ve výši 415.600.-Kč bez DPH (502.876.-Kč vč. DPH) a pověřuje starostu jejím podpisem.
¨ RM schvaluje nákup a instalaci dopravního zrcadla 600x800 mm, včetně sloupku a instalačního materiálu do části Ohnišťovice za cenu 15.286.-Kč vč. DPH a ukládá starostovi zajistit nákup a instalaci zrcadla.
¨ RM souhlasí, na základě žádosti firmy Energetická montážní společnost Liberec, se
stavbou „Poběžovice u Domažlic, DO, Příkopy, 186/1 - kNN.“

dokončení ze str. 1. známé folkové a country
kapely RANGERS-PLAVCI, kterou doprovodil
dámský pěvecký sbor Carmína z Přeštic. Jejich
vystoupení bylo odměněno velkými ovacemi nadšených posluchačů.
S další kapelou přišla zásadní změna hudebního
stylu, který se stočil k popu a to v provedení skupiny ABSOLUTE BON JOVI REVIVAL. Jeho vyznavači se dočkali všech velkých hitů světoznámé a
veleúspěšné skupiny BON JOVI.
Velkou pozornost rovněž přitáhla skupina TURBO
REVIVAL, která posluchačům zahrála všechny

známé i mnoho ne tolik známých písní této oblíbené rockové kapely.
Sobotní večer pak zakončila blovická kapela KraVítMa, která od půl jedenácte večer spustila své
rockové vystoupení pro ty, kteří vydrželi v bdělém stavu i druhou pouťovou noc.
Vzduch duněl i na loučce pod škvárovým hřištěm,
kde probíhala NOISY PIONEERS STAGE (techno,
house, DNB, jungle, breakbeat).
Poslední ze tří náročných dnů, neděle, začala v
10.00 poutní mší.
U nádvoří MKIS zazněla od 13.00 hodin nejmenší
dechová kapela z Chodska - SEDMIHORKA. Po
dvouhodinovém vystoupení ji vystřídala německá
dechová kapela GRENZLAND-BLASKAPELLE DIETERSDORF a program na tomto pódiu zakončila
od půl sedmé večer STAROPRAŽSKÁ KAPELA
HAŠLERKA, s písněmi od známého muzikanta
Karla Hašlera.
Souběžné od 10.00 hodin probíhala akce Návrat
do historie Poběžovic IV, jejíž součástí byla např.
ukázka sokolnictví, kejkle kašpara Kuby, středověká hudba v podání souboru ZANYKA, pohádky,
řemesla Petra Bindera Hrocha, vystoupení šermířů DUELLANTI z Hořovic nebo taneční skupina
GLORIA a další. Různé upomínkové předměty bylo možno si zakoupit v řadě stánků, postavených

u japonské ZEN zahrady. Tato akce vyvrcholila v
podvečer společným průvodem účinkujících v dobových kostýmech městem Poběžovice.
Nedělní hlavní scéna přivítala od 15.30 hodin nýrskou rock-popovou kapelu CHAI, kterou od 17.00
vystřídala pražská skupina PLÁN B. Velkým lákadlem pro posluchače bylo vystoupení skupiny LUCIE REVIVAL z Plzně, která nezklamala a velmi
dobře posluchačům přehrála všechny hity jedné z
nejpopulárnějších českých kapel LUCIE.
Ještě více, především mladých posluchačů, se sešlo na posledním pouťovém koncertě, kterým bylo vystoupení pražské trash-heavy kapely
ARAKAIN, která tak udělala pomyslnou zlatou
tečku za kulturním pořadem Poběžovických
pouťových slavností 2018.
Všichni občané, kteří se přišli na jakoukoli kulturní akci pobavit, museli vidět, že za perfektně fungující organizací pouti je velké množství
práce a několikaměsíčního úsilí (jen kapely je
třeba zajišťovat někdy i rok dopředu…), které
vyvinula vedoucí MKIS Poběžovice slečna Dominika Adamcová, za asistence svých pomocníků. Je třeba vidět brzkou ranní práci Služeb
města Poběžovice, jejichž pracovníci stačili
vždy v ranních hodinách uklidit vše po předchozí akci a že to nikdy není malý nepořádek!

Rovněž práci místních hasičů nelze pominout,
protože stavba stanu, rozmisťování lavic a stolů
je jejich doména stejně, jako obsluha baru a
udírny po všechny tři večery. Svou práci odpovědně odvedla rovněž pořadatelská služba ve složení: Ing. Marie Grösslová, Andrea Sokolová, Jindřiška Deckerová, Jan Pittner a Lukáš Buršík.
Všem, kteří jakýmkoli způsobem přiložili ruku k
dílu, abychom se mohli v průběhu Poběžovických
pouťových slavností 2018 skvěle bavit, patří velký dík!
V©K

jít s kůží na trh není jen dokončení ze str. 1.
tak. A jedna otázka nakonec: Kolik vlastně žije
v Poběžovicích a přilehlých osadách těch, kteří
První republiku zažili? A nemusí jim být těch celých sto… Snad to vědí na matrice.

M. Špačková

BESEDA O NOVÉM
ÚZEMNÍM PLÁNU
Vážení občané, rádi bychom vás informovali o
dalším postupu s novým územním plánem
Poběžovic. V současné době dokončujeme návrh územního plánu. Teď, v rozpracovanosti bude
uspořádaná neformální beseda nad územním
plánem, kde bude pracovní návrh představen.

Veřejné besedy se uskuteční:

PÁTEK 14.9. v hasičárně Poběžovice:
Od 17.00 - pro Ohnišťovice a Zámělíč.
Od 18.30 - pro Poběžovice, Šibanov a
Sezemín.
SOBOTA 15.9. v hospodě v Šitboři:
Od 17.00 hodin - pro Šitboř.
SOBOTA 15.9. v hasičárně v Sedleci:
Od 20.00 hodin - pro Sedlec.

Panorama
událostí

Dům ve Slovanské ulici č.p. 161 prochází
postupnou rekonstrukcí a po výměně oken
za plastová a výměně střešní krytiny nyní
prodělal i zateplení fasády, která získala
zcela nový, zajímavý vzhled.

Stavba rodinného domku ve Vranovské
ulici pokračuje vnitřními pracemi.

Pracovníci Služeb města průběžně sekají
trávu, i když příliš v panujících vedrech a
suchu neroste, ale je třeba posekat přerostlé plevelné rostliny. Větší starost mají
se zaléváním stromů a keřů. Každý den
vyráží traktor s přívěsnou cisternou a
osádka provádí zalévání, aby nezačaly
usychat nedávno zasazené i starší stromy.
Půdní sucho je po dlouhotrvajících vedrech a panujícím suchém počasí velmi citelné a bez umělé zálivky by zvláště nedávno zasazené stromy nepřežily.

Fasádu pro svůj obchod s květinami se
rozhodla pořídit rovněž jeho majitelka,
slečna Eliška Váňová. Ve městě tak přibyde další hezký dům...

stránka 2

Finanční pomoc pro
rodiny s vážně
nemocným dítětem
Jedna rodina z Poběžovic a
dalších
třicet
dva
rodin
z Domažlicka již dostalo finanční podporu nadace Dobrý anděl, která pomáhá také rodinám, v nichž se dítě potýká
s vážným onemocněním. Díky
finančním příspěvkům dárců,
mohou všechny těžkosti zvládat snadněji. Pokud máte ve
svém okolí rodinu s takto
vážně nemocným dítětem, neváhejte jí pomoc nadace doporučit.

Komu nadace pomáhá?
Typicky se jedná o onkologické onemocnění, selhání orgánů,
vážné metabolické poruchy, těžká
kombinovaná postižení, svalovou
dystrofii Duchenne, cystickou fibrózu, nemoc motýlích křídel. Mimo
vyjmenovaná onemocnění je možné také pomoci dětem, které se
potýkají se vzácnými onemocněními a s těžkými kombinovanými poruchami (mentálními, smyslovými,
tělesnými). Kromě dětských pacientů podporují také rodiny s dětmi,
v nichž onemocněl rakovinou jeden
z rodičů.

Ve dnech 10. až 12. 8. 2018 proběhl již šestý ročník stanování mladých hasičů, který se konal již po
páté na místě zvaném „Perlák“,
které se nachází nedaleko městečka Hostouň.
Jak vlastně takové stanování probíhalo a co jsme všechno s mladými
hasiči dělali a tvořili? V pátek se
mladí hasiči do Hostouně vydali
vlakem a hned se šlo jako každý
rok do jídelny „U Pepy“, kde jsme
si dali pozdní oběd. Poté naše cesta vedla na tábor, kde jsme rozložili stany a dali se do přípravy večeře. V pátek jsou jako každý rok
buřtíky, letos připravené na grilu
s dřevěným uhlím a byla to dobrota. V mezidobí ještě proběhla soutěž ve střelbě ze vzduchovky, které
se zúčastnili i ti nejmladší účastníci.
V sobotu jsme se nasnídali a vyrazili jsme pěšky do Újezdu sv. Kříže,
kde jsme měli na dvě hodiny zamluvenou dráhu v místní kuželně.
Mladí hasiči celou dobu hráli a bylo
vidět, že je to velice baví. Nikomu

Tímto prvním slavným Otakarem je
třetí český král, Přemysl Otakar I.
Ten využil sporů mezi německými
rody o císařský trůn a přiklonil se
na správnou stranu. Filip Švábský
ho pak 15.8. 1198 korunoval dědičnou českou královskou korunou.
Největším počinem Přemysla Otakara I. na mezinárodním poli bylo
získání Zlaté buly zvané sicilská
(kvůli pečeti) od Fridricha II. A
v Čechách a na Moravě pak počátek vnitřní kolonizace a zakládání
prvních skutečných měst. O Poběžovicích ale není v té době v pí-

semnostech nic známo stejně, jako
tomu bylo v době Přemysla Otakara II., který byl slavným vnukem
slavného dědečka. Jeho srpnové
datum je však smutné – 26.8.
1278 zahynul v bitvě na Moravském poli, které se nachází v dnešním Rakousku. Bojoval tehdy o císařskou korunu s Rudolfem Habsburským. Největší podíl na porážce
českého zlatého a železného krále
však měli jeho vlastní – část české
šlechty, která ho zradila. A o Poběžovicích se zase nikde nepíše. Ale
díky Přemyslu Otakaru II. vzniká

vedle původní vsi na zeleném drnu
založené královské město Domažlice. Poběžovičtí vesničané (či dědiníci, pokud tu vůbec nějací byli)
mohli navštěvovat kostely v Rokošíně (1115), či Meclově (1115). Do
světa se díval i svatý Mikuláš ze
Šitboře (1248 - označovaný tehdy
jako Ješutův Újezd). A také Pivoň
už nebyla jen místem osamělých
poustevníků. Rozvíjela se tu klášterní
komunita
augustiniánů
(1267?)

Vysvětlení bychom našli jednak
v dějinách města, ale hlavně také
v katolickém kalendáři. 15. srpen
je katolíky slaven jako den Nanebevzetí Panny Marie, tedy den, kdy
se na nebesích setkala matka se
synem. Až do konce 15. století
pravděpodobně kostel v Poběžovicích nestál. Až když Dobrohost
z Ronšperka založil hrad a dal vyměřit i město, byl vybudován i kostel. Jeho zasvěcení souvisí i s tím,
že v jeho hrobce byli pohřbíváni
nejen držitelé či majitelé ronšperského panství, ale třeba i okolní
drobná šlechta. Svědčí o tom nejen historické náhrobníky, ale i obsah nedávno zkoumané krypty. Zasvěcení kostela připomíná i výzdoba obou bočních oltářů – socha Piety a Máří Magdaléna pod křížem a
Zmrtvýchvstání. Oltáře jsou barokní, pocházejí z 2. pol. 17. stol. MŠ

Rodinné a komunitní Montessori
centrum Pelíšek v Poběžovicích již
zdárně završil svoji letní sezónu,
během které stihl uspořádat dvě
výstavy ( Neznámý František Purghart, Život a doba Karla Čapka ) a
dva turnusy příměstských táborů.
Nyní si Vám Pelíšek dovoluje představit nabídku volnočasových aktivit, které přichystal na "školní rok"
říjen 2018 - červen 2019. Jsou jimi:
Montessori minidílničky pro
děti od 18 měsíců, Montessori
dílničky, pro děti od 3 let, víkendové Montessori pracovny,
Jóga pro děti, Taneční pro děti
školního věku, Cvičební s mini
overballem pro dospělé, Angličtina pro předškoláky, Konverzace v AJ pro děti školního
věku, Říkanka aneb pohybové
hrátky pro děti od 12 měsíců,

Výtvarné dílny (paličkování,
drhání, vyráběná, malování)
pro děti a víkendový Šachový
klub.
Každého zájemce se budeme ptát
na den a čas, který by mu vyhovoval, a podle většiny pak budeme
stanovovat přesný harmonogram
aktivit. Podrobnější informace (lektoři, ceny, podmínky platby atd.)
naleznete na FB profilu Rodinné a
komunitní Montessori centrum Pelíšek, na internetových stránkách
https://centrumpelisek-cz.webnode.cz či přímo v Pelíšku. Hlásit se
můžete zprávou na FB, na email:
montepobezovice@seznam.cz,
osobně, či na telefonu 606 366
568. Za Váš zájem a za jakékoliv
dotazy předem děkujeme. Těšíme
se na spolupráci.

se nechtělo skončit, ale to už se
blížil oběd, takže jsme opět vyrazili
na pochod do Hostouně, kde jsme
si opět naplnili bříška.
V odpoledních a večerních hodinách proběhl hasičský kvíz, kde si
mladí hasiči otestovali svoje znalosti ze života velkých hasičů a
opět jsme stříleli ze vzduchovky.
Na večeři jsme si pošmákli, připravili jsme si steaky na grilu a všichni
byli spokojení. Únava po celém dni
plným aktivit byla znát, a tak se
mladí hasiči odebrali do stanů. My
jsme však pro ně připravili ještě
jedno překvapení, noční bojovou
hru, kdy museli absolvovat vyznačenou trasu a na konci cesty se
podepsat do deníku. Je třeba říci,
že máme statečné mladé hasiče,
trasu absolvovali i přes nástrahy a
různá strašidla všichni a v knize
nechyběl ani jeden podpis.
V neděli jsme již věnovali celé dopoledne úklidu a to nás nepustilo
ani po cestě na oběd, neboť jsme
po celé cestě dokázali naplnit celý
velký pytel odpadky, které byly po-

házené kolem cesty. Občas zůstává rozum stát, co lidé dokáží vyhodit. To již ale pomalu přišla 14. hodina a mladí hasiči odjeli se svými
rodiči domů.
Na letošním stanování toho proběhlo tolik, že budeme mít na co
vzpomínat. Hlavně nás opravdu
potěšilo, jak mladí hasiči táhli všichni za jeden provaz, pomáhali si a
byli jako jedna parta. Teď se zase
chvilku neuvidíme, ale od září již
opět startujeme s kroužkem mladých hasičů a věříme, že opět uvidíme tu samou partu, se kterou se
vrhneme do nové sezóny hry Plamen.
Poděkování patří všem, kteří nám
pomohli letošní stanování zrealizovat a hlavně jmenovitě Michalovi
Botlovi a Alešovi Svobodovi, kteří
byli s námi po celou dobu tábora a
věnovali se mladým hasičům stejným dílem, jako jejich „papíroví“
vedoucí. Moc se těšíme na další
rok, kdy se opět sejdeme a užijeme si společně bezvadný víkend.

přibližně 3 x 3 metry. Jednotka
provedla dohašení, místo prohrabala a následně byla provedena
kontrola termokamerou.
Dne 11.8.2018 obec Mnichov,
nahlášeno vosí hnízdo a vosy
ohrožovaly děti.
Průzkumem bylo zjištěno, že
hnízdo se nachází v mezeře pod
střechou a je k němu velice obtížný přístup, proto si velitel zásahu
vyžádal výškovou techniku ze stanice HZS Domažlice. Postupně byla zlikvidována také hnízda v půdním prostoru budovy a byl utěsněný prostor, kudy se vosy dostávaly
do střešního pláště.

Eva Vondrašová

Díky svému již tradičně kvalitnímu
programu si Poběžovické pouťové
slavnosti získávají v širokém okolí
stále větší renomé. To se mimo jiné
projevuje i účastí různých známých
osobností, či vysokých politických
představitelů. Nejinak tomu bylo i
letos, kdy na poběžovickou pouť
zavítala Mgr. Ivana Bartošová, náměstkyně hejtmana Plzeňského kraje pro oblast školství a cestovního
ruchu z KDU-ČSL. (Druhá zprava)

Martin Kopecký, SDH Poběžovice

U P O Z O R N Ě NÍ

Práce místních hasičů je pestrá, šíře jejich aktivit je díky technickému vybavení a osobním dovednostem veliká. Několik zásahů ze
začátku letošního srpna:
Dne 1. 8. 2018 v 22:46 v Poběžovicích odstranění padlého stromu.
Po příjezdu na místo události bylo
průzkumem zjištěno, že se jedná
o částečně zlomenou třešeň, která
zasahovala do komunikace a tvořila tak nebezpečnou překážku.
Dne 2. 8. 2018 v 15:18 požár
lesního porostu za odbočkou směrem na vrchol Škarstránka 3 manka, o rozměrech

MŠ

vlastníkům lesních majetků.
MěÚ Domažlice, Odbor životního
prostředí upozorňuje jednotlivé vlastníky lesních majetků na nutnost
zvýšené kontroly zejména starších
lesních porostů z důvodu možného
napadení kůrovci. V případě zjištění
napadení, či chřadnutí lesních porostů na lesních pozemcích doporučujeme kontaktovat odbor. lesního
hospodáře pro odbornou pomoc a
následně provést včasné zpracování
a zejména asanaci napadené dřevní
hmoty. O poskytnutí odborné pomoci můžete žádat MěÚ Domažlice,
Odbor ŽP u Ing. Záhrobského na
telefonu číslo: 379 719 266.

ROK 2018
Poběžovice:

září: 12.9., 26.9.,
říjen: 10.10., 24.10.,
listopad: 7.11., 21.11.,
prosinec: 5.12., 19.12.

Ostatní obce:

září: 11.9., 25.9.,
říjen: 9.10., 23.10.,
listopad: 6.11., 20.11.,
prosinec: 4.12., 18.12.

Ocitli jste se v nepříznivé životní situaci a potřebujete pomoc? Máte
pocit, že na Domažlicku chybí služba, která by pomáhala lidem
v tíživých životních situacích, ať již
seniorům, rodinám či samoživitelům s dětmi nebo lidem na okraji
společnosti? Máte nápady či podněty pro zlepšení těchto služeb?
Přijďte na setkání „u kulatého stolu“, které se koná 26. 9. 2018 v

Na setkání budeme společně diskutovat nad chybějícími službami a
nad tím, jaké služby bychom si pro

občany Domažlicka v budoucnu
přáli. Setkání je určeno zástupcům
obcí a pracovníkům obecních úřadů, poskytovatelům a uživatelům
sociálních služeb, spolkům a dalším
institucím a občanům z řad široké
veřejnosti. Od 13.00 hodin bude
řešena problematika seniorů a
osob se zdravotním postižením, od 15.00 hodin bude pozornost zaměřena na osoby ohrožené sociálním vyloučením a na
děti, mládež a rodiny s dětmi.
Zářijová setkání budou první z řady
setkání, která budou pořádána až
do léta roku 2019. Na dalších setkáních budeme společně hledat
možnosti, jak chybějící služby
v regionu zajistit. Účast na setkání

Vážený pane Jaroslave Královče,
v Poběžovicku č. 7 jste vyzval k zaujetí stanoviska k projevu pana
Bauera z Ackermann Gemeinde.
Podle Vás jde o projev „účelový a
pro někoho zásadní“.
Pokusím se Vám sdělit svůj názor.
Moji blízcí měli s dobou kolem II.
svět války osobní zkušenost. Můj
otec se vrátil z koncentráku s podlomeným zdravím, jeho první žena
v lágru zahynula. Také tchán poznal, co je to útěk před rozlícenými
Henleinovci v roce 1938, když opouštěli vlastní vilu v Karlových Varech poté, co každou noc čelili útokům (i se zbraní v ruce). Sám jsem
navštívil několik koncentračních táborů a židovské muzeum v Praze.
To, co jsem viděl, bylo strašné.
Po válce došlo k novým úpravám
hranic v Evropě a z britské diplomatické dílny vzešla myšlenka odsunu
německých obyvatel z některých
zemí východní a střední Evropy. To
byl rok 1945-1946.
I dnes při jednáních s Němci (pokud se to stane předmětem rozhovoru) důsledně používám pojem vysídlení či odsun.

Určitě nejsem příznivcem pana
Bauera. Osobně jsme se setkali jen
jednou a určitě to nebylo přátelské
setkání. Podává o našem spolku ve
svých článcích nepravdivé informace, odlišné od skutečnosti, některá
fakta nesprávně interpretuje a
z nich vyvozuje nesprávné závěry.
Ani sami rodáci ze Šitboře, či další
Němci, se kterými jsem jednal, nemají pana Bauera za svého oblíbence. Diplomaticky říkají, že je „komplikovaná osobnost“ .
O odhalení památníku se pan Bauer dozvěděl a požádal o vyslovení
projevu. Název Ackermann Gemeinde je odvozen z díla Jana ze Šitboře
„Ackermann aus Böhmen“ (Oráč
z Čech). A tak jsme mu prostor k
projevu poskytli. Ne proto, že s ním
ve všem souhlasíme, že ho podporujeme, ale pouze ze slušnosti a
sousedské zdvořilosti. A také jsme
se chtěli zachovat jako demokraté.
To, že použil v projevu ono
„provokativní slůvko“ a jinak se
k historii před tři čtvrtě stoletím nevyjádřil, je pravda, ale celkově byl
projev smířlivý. Vždyť přál na konci
Čechům i Němcům společné soužití

zasedací místnosti Městského
centra sociálně rehabilitačních
služeb - domov pro seniory,
Prokopa Velikého 689, Domažlice!

Při čtení sloupku zamyšlení v posledním čísle jsem se opravdu zamyslel.
Nad čím?
Sloupek je poměrně pozitivně formulován, autorka se kromě jiného
těší, až se v Šitboři objeví „barokní
cibulka nad kostelní věží“. Ovšem
ve stejném článku je také:“A to, že
se v akci Jan ze Šitboře objevují
známá jména či Plzeňský kraj, i to
může mít jiné pozadí než kultura a
snaha oživit (byť stále živou) jednu
ves. Inu budou volby. A také každý
vydělává, jak umí.“
Několik nekonkrétních, neurčitých
vět, ale plných náznaků, podezření,
pochyb - zkrátka základ pomluvy.
Po přečtení celého článku se mi vybavila věta „másla ukrajuje, jedu
ukapuje“.
Prvním a trvalým iniciátorem opravy kostela je Spolek Mikuláš (samozřejmě nejdůležitější a zásadní
roli při opravách má vlastník - město Poběžovice). Spolek jsme založili
v roce 2015. Neuvědomovali jsme
si v tom okamžiku, že skoro každý
rok jsou v Čechách volby. Senátní,
parlamentní, prezidentské, komunální, krajské. A proto nás také nenapadlo, že by nám někdo mohl
podsouvat nějaké politické ambice

POBĚŽOVICKO –

a cíle a spojovat to s volbami. Ve
spolku jsme nikdy o politických
otázkách nediskutovali.
Spolek je založen za účelem záchrany kostela a přitom připomínáme významnou osobnost rodáka
Jana ze Šitboře. (Určitě nebyl v roce 1350 - 1414 v žádné politické
straně, tedy nemá jeho připomínání žádný politický odkaz - snad jenom mírové soužití sousedů).
Že děkujeme těm, kteří nás podporují a pomáhají nám při realizaci
našich cílů, je podle našeho názoru
nejen normální, ale i správné.
Že neděkujeme těm, kteří při „pivečku či vínečku“ ‚kibicují‘ a dobromyslně radí, ale „křížem stéblo nepřeloží“, se mi zdá také správné.
Proč děkovat.
A ještě k větě „Každý vydělává jak
umí“. Členové spolku si opravdu při
spolkové činnosti „vydělají“.
Mozoly na rukou, bolavá záda
z hrabání trávy, jízdy s kolečkem,
pletí kopřiv a bodláků - spousta hodin ZADARMO!!.
Členové spolku si při brigádách
opravdu „nahrabou“. A tím si opravdu vydělávají - vidí, jak okolí
kostela je hezčí a hezčí. To je ten
„výdělek“. Kdo chce, může si nahrabat s námi. My to pálíme, ale

není nijak závazná, zájemci mohou
přijít na libovolné setkání dle jejich
času a zájmu. Bližší informace o
jednotlivých setkáních je možné
získat na webové stránce města
Domažlice, v sekci Městský úřad,
Sociální služby, Komunitní plánování sociálních služeb, Aktuálně, kde
budou uveřejněny pozvánky na setkání, nebo také u Mgr. Ondřeje
Raffela z Centra pro komunitní práci západní Čechy,
e-mail: ondrej.raffel@cpkp.cz,
tel. č.: 775 764 418.
Pokud byste se setkání rádi zúčastnili, ale brání Vám jakákoliv překážka či bariéra, neváhejte a obraťte
se na uvedené kontakty.

v míru.
Od války uběhlo téměř tři čtvrtě
století. Nikdo by neměl zapomenout
na svoji historii a opomíjet nabytou
historickou zkušenost. Ale život není jen o minulosti, ale i o přítomnosti a budoucnosti.
Sousedi, kteří se stýkají, spolupracují, navštěvují se a mluví spolu, se
lépe chápou a společně mohou překonávat i smutnou minulost.
Dnes jezdí desetitisíce lidí denně do
sousedního
Německa
pracovat
(spousta i z Domažlicka !!), statisíce
jich jezdí pravidelně na nákupy,
blešáky, vánoční trhy, poznávací
výlety a dovolené, návštěvy příbuzných a známých apod.
Ukažte tento projev pana Bauera
těmto lidem. Budou propadat strachu, obavám či panice? Budou se
obávat o svoje domovy, své blízké
či bezpečnost? Začnou o tom „slovíčku“ dramaticky a vášnivě diskutovat?
Určitě ne. Je jiná doba a uplynulo
hodně vody. Zapomínat se nemá,
ale jenom minulostí se žít nedá.

Dne 13.8.2018 uplynulo
20 let, kdy nás
navždy opustil

pan

Jan Duffek
z Poběžovic.

Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Manželka Anna,
dcera Hana s rodinou,
syn Jan s rodinou
a ostatní příbuzní.

Ten nezemřel,
kdo v srdcích našich žije.
Dne 25.8.2018 uplynulo
10 let, kdy nás opustil

pan

Jiří Planeta
z Poběžovic.

Ivo Dubský, Spolek Mikuláš, z.s.
on/ona si to mohou odvézt. To bude jejich „výdělek“!! Naším výdělkem je pocit z dobře vykonané práce a že je část vsi zase upravenější.
Pro úplné pochopení uvedu velmi
jednoduchý příklad, jak si „vyděláváme“.
Při silnici od Poběžovic do Šitboře
jsou 2 křížky. Jeden poškozený a
druhý zachovalý. Ze svého důchodu (nebo manželčina?) jsem zakoupil benzin, žací strunu a svým křovinořezem jsem posekal plevel okolo těchto křížků. Nikdo mi na to
nedal ani korunu. Tuto práci jsem
nevěnoval ani lidovcům, ani církvi
ani sudetským Němcům a ani současné vládě. Ani jsem to nekonzultoval s nějakou „kulturní komisí“.
Ze zkušeností vím (u někoho je to
skepse), že ta tráva, kopřivy i bodláčí znovu vyroste. Přesto jsem to
udělal. Udělal jsem to proto, aby to
„na pouť“ bylo pěkné. Můj výdělek? Mám z toho jenom radost, že
je to pěkné!! Docela normální obyčejnou lidskou radost a spokojenost, že je něco o trochu hezčí. Někdo moje důvody pochopí, možná
bude mít z toho taky radost. (To
bude další můj „výdělek“). Jiný řekne „Inu budou volby a každý si vydělává, jak umí“. Asi stále platí
„podle sebe soudím tebe“.

Ivo Dubský, Spolek Mikuláš, z.s.

Všem, kteří vzpomenou s námi děkují manželka Marie,
dcery Jana, Jiřina a Blanka s
rodinami a syn Leoš.

Není smrti tam,
kde byl život vyplněn prací,
láskou a obětavostí.
Dne 26. září 2018 uplyne
10 let, kdy nás navždy
opustila paní

Amálie Prokopová

a
dne 16. května 2018 jsme
si připomněli 45. výročí úmrtí
pana

Václava Prokopa.

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