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Zamyšlení
5. a 6. října byly dny, kdy probíhaly v celé naší republice volby do
zastupitelstev obcí. Téměř všechny
obce tak po čtyřleté odmlce opět
dostaly nová vedení. Téměř proto,
že ve všem existují výjimky a již
před volbami bylo avizováno, že v
asi v 15 obcích volby do zastupitelstva neproběhnou, protože tam nikdo neprojevil dostatečný zájem
podílet se na správě obce.
I v Poběžovicích je patrný pokles
zájmu o práci zastupitele, neboť
zde byly podány jen tři úplné kandidátky a jedna pouze s pěti kandidáty, což je oproti minulým volbám
jasný pokles zájmu. Letos překvapivě neregistrovali svou kandidátku
sociální demokraté ani komunisté.
Jak tedy letošní komunální volby v
Poběžovicích dopadly?
V zákonném termínu byly registrovány tyto kandidátní listiny, jejichž
kandidáti získali pak ve volbách následující počet hlasů:
1. ODS a nezávislí pro Poběžovice
1. Mgr. Hynek Říha
222
2. Martin Kopecký
233
3. Pavel Veselák
230
4. Ladislav Boček
193
5. Václav Kohout
210
6. Zbyněk Prančl
130
7. Ing. Zdeněk Linda
155
8. Slavomír Slavev
121
9. Jaroslav Kukačka
155
10. Jaroslava Záhořová
228
11. Michal Kliner
158
12. Richard Damek
158
13. Mgr. Jakub Jansa
248
14. Josef Jansa
237
15. Petr Vejvančický
231
2. Demokratická strana zelených
a nezávislí kandidáti - sdružení DSZ
a NK
1. Václav Krutina
10
2. Petr Holý
14
3. Jaroslava Zelingerová
3
4. Helena Holá
8
5. Jiřina Müllnerová
4
3. Pro lepší Poběžovice
1. Dominika Adamcová
304
2. Ing. Marie Grösslová
223
3. Romana Adamcová
219
4. Josef Buršík
132
5. Petr Šlegl
182

Ve dnech 20.-21.10.2018 proběhlo v
Ostravě Mistrovství ČR v judu žactva.
Poběžovické judo reprezentovali tři
judisté: Šárka Zdeborová, která obsadila 5. místo, Karolína Šímová vypadla v opravkách a stříbrného
úspěchu pro poběžovické judo dosáhl David Johánek z malé obce Mnichov.
Poděkování patří Davidovu otci Martinu Johánkovi, který po tři dny zajišťoval dopravu závodníků.

Josef Kubík SK judo Poběžovice
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
4.

Radomír Rygl
90
Jan Duffek
179
Zdeněk Ďuriš
207
Karel Mařík
111
Andrea Sokolová
130
Tomáš Kubík
177
Jaroslava Sokolová
105
Radovan Grössl
92
Zdeněk Volný
141
Ladislav Borč
111
Křesťanská a demokratická
unie - Československá strana
lidová
1. Jiří Teplý
138
2. Jiřina Vogeltanzová
203
3. Bc. Jindřiška Deckerová 224
4. Ing. Jana Kochová
227
5. RNDr. Karel Špaček
177
6. Bc. Věroslav Pinc
166
7. Ing. Zdeňka Reiserová 161
8. Josef Franta
120
9. Michal Mráz
146
10. Peter Vojvoda
83
11. Ing. Josef Kučera
179
12. Dagmar Němcová
87
13. Václav Decker
120
14. Jiří Pivoňka
208
15. Blanka Krýslová
102
Ze statistiky vyplývá, že volební
účast v Poběžovicích byla poměrně
nízká a dosáhla 45,9%. V Poběžovicích vyhrála kandidátka ODS a
nezávislí pro Poběžovice - 37,82%
a získala 6 mandátů v ZM, na druhém místě skončila kandidátka Pro
lepší Poběžovice - 31,24% a získala
5 mandátů, třetí byla kandidátka
KDU-ČSL - 30,43%, která získala 4
mandáty.
Nejvyšší účast v rámci domažlického okresu měla obec Mezholezy 84,27% a nejnižší obec Všeruby 31,79%.
Pokud by rozhodovaly skutečně
odevzdané hlasy občanů, stali by
se novými členy zastupitelstva
města Poběžovice tito kandidáti:
Dominika Adamcová, Mgr. Jakub
Jansa, Josef Jansa, Martin Kopecký, Petr Vejvančický, Pavel Veselák, Jaroslava Záhořová, Ing. Jana
Kochová, Bc. Jindřiška Deckerová,
Ing. Marie Grösslová, Mgr. Hynek
Říha, Mgr. Romana Adamcová,
Václav Kohout, Jiří Pivoňka, Zdeněk
Ďuriš. ODS by získala 8 mandátů.

Náš volební systém však využívá
tzv. d‘Hondtovu metodu přepočítávání mandátů, která ovlivňuje proporce mezi získanými hlasy jednotlivých kandidátek a počtem přidělených mandátů.
Po přepočítání mandátů pro jednotlivé kandidátky se tedy do Zastupitelstva města Poběžovice, pro
volební období 2018/2022, dostali
tito kandidáti:
Martin Kopecký
Pavel Veselák
Jaroslava Záhořová
Mgr. Jakub Jansa
Josef Jansa
Petr Vejvančický
Dominika Adamcová
Ing. Marie Grösslová
Mgr. Romana Adamcová
Petr Šlegl
Zdeněk Ďuriš
Jiřina Vogeltanzová
Bc. Jindřiška Deckerová
Ing. Jana Kochová
Jiří Pivoňka.
Náhradníky z jednotlivých kandidátek jsou:
Mgr. Hynek Říha, Václav Kohout a
Ladislav Boček.
Tomáš Kubík, Zdeněk Volný, Josef
Buršík.
Josef Kučera, RNDr. Karel Špaček,
Bc. Věroslav Pinc.
Zdá se, že je to konečná podoba
zastupitelstva a během povolebních vyjednávání se nic nezmění.
Kdo bude novým starostou města
se ukáže na ustavujícím zasedání
ZM Poběžovice, které je naplánováno na 31. října 2018 od 18.00
hodin v sálu hotelu Hubertus.
Na Domažlicku proběhla rovněž
volba do 1/3 Senátu Parlamentu
ČR a do druhého kola se dostali
kandidáti s největším počtem obdržených hlasů Ing. Vladislav Vilímec
z ODS a Jan Látka z ČSSD. Nejtěsnějším rozdílem 6 hlasů předběhl
Ing. Vilímec Jana Látku a oba tak
postoupili do 2. kola voleb, které
se uskutečnilo ve dnech 12.-13.10.
2018. V tomto kole zvítězil Ing. Vilímec a stal se tak novým senátorem.
VoK

Takový nezvykle teplý říjnový
večer. S docela hezkým datem.
12.10.2018. Málo čísel, ale dost
událostí. Tedy alespoň v Poběžovicích. V MKIS přednáška,
v Pelíšku cestopisné povídání, na
radnici volební místnost. Ale lidí
pomálu. Na zajímavém povídání
v MKIS v hezkém prostředí tři
posluchači. Ale přednášející se
poctivě zhostila svého úkolu.
První republika, druhá, Protektorát a nejen v republice, ale i
v Poběžovicích. Bohužel dějiny
nikoho nezajímají. A vlastně ani
ne politika. Ani na radnici mnoho lidí nemířilo. I když to má
svoji logiku: lidé se víc začínají
zajímat, když se jim vede zle.
Nebo když mají z něčeho strach.
Nejvíc ale je těch, kteří čekají,
že jim budou pečení holubi lítat
do huby. A když ne, tak alespoň,
že je lepší vrabec v hrsti než ten
holub (nepečený) na střeše. Tak
proč by se zvedli od televize.
Ale přece jen: možná bylo více
posluchačů v Pelíšku – tam se
přece vyprávělo o katastrofách.
O takových, při nichž sice běhá
mráz po zádech, avšak které
jsou tak daleko. Nebo jen v detektivních seriálech, či v černé
kronice.
Zdá se mi však, že v Poběžovicích (nejen v onen pátek) jde i
o něco jiného než o ony večerní
akce. Jde o to, že se zde čím dále méně lidí či spolků dokáže domluvit na společném dění. Ať
kulturním či sportovním, o obecních věcech ani nemluvě. Snad
se nově zvolenému zastupitelstvu podaří dát opět „lidi dohromady.“ Tedy alespoň ty, kteří by
měli zájem dělat i něco víc než
zač jsou placeni. Možná však i
všechny ostatní spojí i nový
strom republiky. Ale který? Ten
nově zasazený… Nebo ten z roku 1968. Tedy pokud tu nějaký
takový byl. Tenkrát se také lípy
sázely. Ale snad by se o tom něco našlo i v tehdejší poběžovické
kronice.
Marie Špačková

Jednou ze zdařilých kulturních podzimních akcí bylo vystoupení plzeňských herců v kostele Nanebevzetí
Panny Marie v Poběžovicích. Herci
zde představili jedno z významných
středověkých literárních děl, vzniklých na území lucemburských Čech
nazvané Oráč a smrt.
Oráč a smrt je jedno ze známých literárních děl, které vzniklo v Čechách na přelomu 14. a 15. století.
Tehdy i díky ještě dobře fungující
Karlově universitě se rozvíjela i literatura. Na území Čech vznikala díla
psaná nejen latinsky, ale i česky a
německy. Díky tehdejšímu vnímání

světa jen u málokterých z nich známe autora. Filozofické rozjímání Ackermann aus Böhmen přeložené do
češtiny pod názvem Oráč z Čech je
jednou z takových výjimek. Jan ze
Šitboře nebo také známý jako Jan
z Teplé a později i Jan ze Žatce se
narodil kolem roku 1350. Zemřel
pravděpodobně někdy kolem roku
1415. Se vzděláváním začal nejspíš
u premonstrátů v Teplé a studium
na tehdejší Karlově univerzitě pak
nastartovalo jeho další profesní karieru. Nebyl kněz. Působil jako notář v Žatci a pak i na Novém Městě
Pražském. Byl nejen spisovatel, ale

pokračování na str. 2.

Výběr z usnesení 98. jednání RM Poběžovice, ze dne 24.9.2018

§ RM schvaluje Smlouvu o dílo č. 120/2018, předloženou formou BÁRTEK ROZHLAS,
s.r.o., Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2, na dodání a instalaci dopravního radaru do
Drahotínské ulice, s cenou 80.344.-Kč vč. DPH a pověřuje starostu jejím podpisem.
§ RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace č. 5382/2018, předloženou Plzeňským krajem, znějící na částku ve výši 3.500.000.-Kč, určenou na výměnu oken v budově Základní školy Poběžovice a pověřuje starostu jejím podpisem.
§ RM schvaluje provedení opravy dešťové kanalizace v části Ohnišťovice, v celkové délce
cca 75 m, výměnou poškozeného potrubí.
§ RM schvaluje výjimku z počtu žáků ve 4. a 7. ročníku Základní školy Poběžovice ve školním roce 2018/2019 s tím, že v uvedených ročnících bude evidováno 31 žáků, a to v
souladu s předloženou žádostí.
§ RM schvaluje přesun finančních prostředků Základní školy Poběžovice, v rámci analytických účtů stanoveného neinvestičního příspěvku školy pro rok 2018, v souladu s předloženým návrhem.
§ RM schvaluje pro rok 2019 nájemné za provozování vodovodní a kanalizační infrastruktury města Poběžovice ve stejné výši, jaká je v současnosti.
§ RM bere na vědomí opakovanou žádost …………….. o opravu poškozených nebo chybějících obrubníků před její nemovitostí a ukládá tajemníkovi a referentu Odboru výstavby
a životního prostředí navrhnout ve spolupráci s firmou CHVAK, a.s., Domažlice nejvhodnější řešení problému.
§ RM nesouhlasí s odstraněním betonových zábran mezi bytovými domy č.p. 381 a č.p.
384 v ulici Budovatelů a ukládá místostarostovi a tajemníkovi prověřit jejich funkčnost.
§ RM schvaluje záměr pronajmout část pozemku p.č. 74/10 v k.ú. Sedlec u Poběžovic, o
výměře cca 700 m2.
§ RM bere na vědomí žádost ………….. o výstavbu odvodňovacího kanálu přes cestu vedoucí k domu č.p. 7 v Sezemíně, na pozemku p.č. 350/1 v k.ú. Sezemín a ukládá starostovi a vedoucímu Služeb města Poběžovice navrhnout nejvhodnější řešení a termín realizace prací.
§ RM schvaluje smlouvu o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
formou dotace na akci „Poběžovice - hydrogeologický průzkumný vrt HV 03, Poběžovice,
okres Domažlice,“ ve výši 327.135.-Kč a pověřuje starostu jejím podpisem.
§ RM nesouhlasí s poskytnutím finanční podpory ve výši 10.000.-Kč na vydání knihy PŘÍBĚHY POŠT, jehož žadatelem je Chodsko žije!, spolek pro kulturu a rozvoj, Muzeum
Chodska v Domažlicích, Chodské nám. 96, 344 01 Domažlice.

Výběr z usnesení 99. jednání RM Poběžovice, ze dne 1.10.2018

§ RM bere na vědomí podané nabídky tří firem ve výběrovém řízení na akci „Výměna oken
a balkonových sestav v bytovém domě č.p. 381, ul. Budovatelů, Poběžovice - západní
strana.“
§ RM přiděluje, na základě nabídek podaných ve výběrovém řízení na akci „Výměna oken
a balkonových sestav v bytovém domě č.p. 381, ul. Budovatelů, Poběžovice - západní
strana,“ zakázku firmě Stepan service s.r.o., Domažlice, jejíž nabídka byla s cenou
416.211.-Kč bez DPH nejvýhodnější a pověřuje starostu uzavřením smlouvy o dílo.

i zdatný úředník. K napsání dokončení ze str. 1.
filozofického díla Oráč a smrt jej zřejmě inspirovala smrt jeho manželky Markéty. Oráč – ve smyslu
filozofickém rozorává pole života a snaží se najít
jeho smysl a vyčítá Smrti, že ho připravila o to
nejcennější a že tedy je zlo světa. Smrt se mu ale
snaží dokázat, že bez ní by nebyl ani život. Oráč
se nakonec s existencí Smrti vlastně smiřuje, ale
v podstatě díky hlavně své víry v Boha.
Scénické pásmo Oráč a smrt, které upravil Josef
Nechutný, v Poběžovicích skvěle předvedli členové
Divadla J. K. Tyla Plzeň, a to Jana Kubátová, Josef Nechutný a Miroslav Krejsa. Mluvené slovo doplnil Ivo Pavelka svými varhanními variacemi.
Je skvělé, že katolická církev dala kostel
k dispozici pro takovouto akci. Sám poběžovický
velmi útulný kostel postavený na přelomu 15. a
16. století a s barokním zařízením z přelomu století 17. a 18. si zaslouží, aby se v něm akce takovéhoto druhu konaly. Pořadatelem akce byl Spolek
Mikuláš, z.s. v Šitboři a MKIS Poběžovice. Vzácným hostem pak akademický malíř a sochař Jaroslav Šindelář, který je autorem pomníku Jana ze
Šitboře na šitbořské návsi. Na pomník stejně jako
na celý kraj shlíží i obnovená věž bývalého kostelíka svatého Mikuláše, který byl od středověku jednou z dominant zdejší krajiny.
Marie Špačková

Panorama
událostí

Pracovníci Služeb města Poběžovice dostali za úkol opravit stávající kanalizaci,
která odvádí dešťové vody z přilehlých nemovitostí do Černého potoka v Ohnišťovicích. Jedná se o částečnou náhradu starého kanalizačního potrubí za potrubí novodurové v průměru 150 mm a celkové
délce cca 150 m. U všech obytných budov
při trase byly vysazeny odbočky, pro připojení dešťové kanalizace do tohoto potrubí.

Výběr z usnesení 25. jednání ZM Poběžovice, ze dne 27.9.2018

§ ZM bere na vědomí informaci o hospodaření města k 31. 8. 2018 s příjmy ve výši
+39.161.161,58 Kč (po konsolidaci +31.441.412,21 Kč), výdaji ve výši výdaje
-33.774.066,52 Kč (po konsolidaci -25.054.317,15 Kč) a financováním ve výši
-5.387.095,06 Kč, přičemž závazky města k 31. 8. 2018 činily -252.776,09 Kč (po lhůtě splatnosti 0,00 Kč) a pohledávky města k 31. 8. 2018 činily +956.139,02 (po lhůtě splatnosti
+869.162,52 Kč).
§ ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 291/1 o výměře 438 m2, druh pozemku ostatní plocha
– ostatní komunikace (dle nového GP se jedná o pozemek p.č. 291/3), v k.ú. Šibanov zapsaného na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Domažlice, společnosti HTL SERVIS spol. s r.o., se sídlem Nekázanka 880/11, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ
25903152 za cenu v čase a místě obvyklou ve výši 50,- Kč za 1 m2 (celkem za cenu 21.900,Kč), která je stanovena znaleckým posudkem a ukládá starostovi vypracovat kupní smlouvu
podle tohoto usnesení a tu jménem obce uzavřít, přičemž kupující uhradí poměrné náklady na
vyhotovení geometrického plánu, znaleckého posudku a za vklad do katastru nemovitostí.
§ ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 291/1 o výměře 14 m2, druh pozemku ostatní plocha –
ostatní komunikace (dle nového GP se jedná o pozemek p.č. 291/4), v k.ú. Šibanov zapsaného
na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Domažlice, do spolupodílového vlastnictví 1/2 ……………… za cenu v čase a místě obvyklou ve výši 50,- Kč za 1 m2
(celkem za cenu 700,- Kč), která je stanovena znaleckým posudkem a ukládá starostovi vypracovat kupní smlouvu podle tohoto usnesení a tu jménem obce uzavřít, přičemž kupující uhradí
poměrné náklady na vyhotovení geometrického plánu, znaleckého posudku a za vklad do katastru nemovitostí.
§ ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 339 o výměře 113 m2, druh pozemku ostatní plocha – jiná
plocha, v k.ú. Poběžovice u Domažlic do spolupodílového vlastnictví 1/2 ………………….. za cenu
v čase a místě obvyklou ve výši 200.-Kč za 1 m2 (celkem za cenu 22.600.-Kč), která je stanovena znaleckým posudkem a ukládá starostovi vypracovat kupní smlouvu podle tohoto usnesení a tu jménem obce uzavřít, přičemž kupující uhradí náklady na vyhotovení znaleckého posudku a za vklad do katastru nemovitostí.
§ ZM schvaluje prodej pozemků p.č. 57/1 o výměře 395 m2, druh pozemku ostatní plocha –
neplodná půda a p.č. 59/1 o výměře 918 m2, druh pozemku ostatní plocha – neplodná půda,
vše v k.ú. Šibanov …………………. za dohodnutou cenu ve výši 50.-Kč za 1 m2 (celkem za cenu
65.650.-Kč), a ukládá starostovi vypracovat kupní smlouvu podle tohoto usnesení a tu jménem
obce uzavřít, přičemž kupující uhradí náklady na vyhotovení znaleckého posudku a za vklad do
katastru nemovitostí.
§ ZM souhlasí s umístěním stavby „Zemědělské zázemí Šibanov“ na pozemcích p.č. 54/2 a p.č.
57/1 v k.ú. Šibanov, jejíž součástí je stavba obsahující byt pro rodinné bydlení.
§ ZM schvaluje záměr města prodat část pozemku p.č. 789/1 (dle nového GP p.č. 789/28) o
výměře 37 m2, druh pozemku ostatní plocha – ostatní komunikace, v k.ú. Šitboř a ukládá starostovi zajistit vyhotovení znaleckého posudku na uvedený pozemek.
§ ZM schvaluje záměr města prodat část pozemku p.č. 668/1, o výměře cca 25 m2 v k.ú. Poběžovice u Domažlic, a ukládá starostovi zajistit geometrické zaměření a vyhotovení znaleckého
posudku.
§ ZM bere na vědomí informaci správce městských lesů, p. Josefa Bauze o stavu lesních porostů,
jejich obnově, ošetřování, těžbě dřevní hmoty a hospodaření v městských lesích v roce 2018.

Na místě smrků, poražených v prostoru
před kinem, vzniká odpočinkové místo, lemované kruhem živého plotu z habru. Pracovníci Služeb města Poběžovice zde
zpevnili pěšinu, zasadili kruh ze sazenic
habru, uprostřed vytvořili štěrkovou pěšinku s jamkou, připravenou na slavnostní
zasazení „Stromu svobody.“ Tím bude lípa
srdčitá, která bude vysazena v rámci oslav
100 letého výročí vzniku samostatného
Československého státu.
VoK

stránka 2

Již 4 roky trvá pevné přátelství mezi dvěma obcemi se jménem Poběžovice. Na jedné straně
se jedná o naše Poběžovice, ty u
Domažlic a na straně druhé jsou
to Poběžovice u Holic. Naše obce
sice dělí velká vzdálenost, okolo
300 km, ale to nám nebrání se minimálně jednou do roka potkat a
probrat vše, co nám leží na duši.
I letos tomu nebylo jinak. První letošní setkání proběhlo na poběžovickém ročníku Chodské ligy v disciplínách TFA, který se konal na
poběžovickém náměstí, a Poběžovice u Holic dokonce do závodu
nasadily dva borce, kteří ukázali,
že se toho v žádném případě nebojí. V září jsme odjeli do Pardubického kraje zase my, abychom
se zúčastnili 125. výročí od založení sboru dobrovolných hasičů
v Poběžovicích u Holic a slavnostního žehnání novému praporu,
který poběžovický sbor taktéž ob-

držel.
Tentokrát jsme vyrazili již v pátek,
abychom byli na sobotu odpočatí.
Bohužel, dopravní situace nám
moc nepřála a tak jsme dorazili
něco kolem desáté hodiny večerní.
I tak se nám dostalo krásného přivítání. Znáte to, když se potkají po
delší době dva staří kamarádi, zde
je to naprosto stejné.
V sobotu nás ale již čekal nabitý
oficiální program. Dopoledne jsme
absolvovali slavnostní průvod obcí,
dále jsme vyslechli projevy a poděkování. Je nutné zmínit, že se
jednalo o 2. setkání všech obcí
s názvem Poběžovice, tudíž byl
přítomen i starosta našeho města
Hynek Říha, samozřejmě starosta
obce Poběžovice u Holic a strůjce
celého setkání Vlastimil Voříšek a
starostka obce Poběžovice u Přelouče Sylva Káčerová. Mezi obcemi
došlo k předání plaket s logem setkání obcí, které jsou vyhotoveny

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Poběžovice obdržela za
výrazné podpory Nadace ČEZ automatický externí defibrilátor LIFEPAK 1000, který je umístěn na vozidle Hyundai Tucson.
Jednotka je proškolena zdravotnickou záchrannou službou Plzeňského kraje v rámci programu „First
Responder“, může tedy na vyžádání vyjet k poskytnutí první pomoci, nebo provést neodkladnou
resuscitaci, např. v případě srdeční
zástavy. Vozidlo Hyundai Tucson
je dále vybaveno záchranářským
batohem, ve kterém je obsaženo
veškeré potřebné vybavení, jako
jsou krční límce, obvazový materiál, oxymetr, popáleninový set a
mnoho dalšího.

Jednotka SDH Poběžovice je zařazena v kategorii JPO II/1, musí tedy vyjet do 5 minut od vyhlášení
poplachu. V praxi to znamená, že
se pacientovi může dostat první
pomoci dříve, než přijede vozidlo
Zdravotnické záchranné služby,
což jsou v mnoha případech velmi
cenné minuty pro záchranu života.
Za zmínku také stojí, že nově pořízený defibrilátor je zatím jediný
stále umístěný na území města
Poběžovice, což znamená velký
krok dopředu v možnostech poskytování první pomoci.
Defibrilátor byl pořízen z příspěvku
Nadace ČEZ, který v grantovém řízení „Podpora regionů 2018“ a
aplikaci „Pomáhej pohybem“ činil
50.000,- Kč. Doplatek v hodnotě

Na rozdíl od poměrně značného
množství zevrubných a mnohdy
detailních podkladů pro oděv a
módní vývoj měšťanské a ještě více aristokratické společnosti XVI.
století, není dokumentace na druhé straně pro lidový dostatečná. Je
možno se sice opřít o dílčí vyobrazení sedláků zejména v období selské války 1525 - především sice v
Německu, ale jednotlivé součásti
oděvu byly nošeny v celé střední
Evropě, tedy i v Čechách - nejen
od proslulého malíře Albrechta
Dürera, ale systematičtější obrazová dokumentace z této důležité
kulturně-historické oblasti není početná. Proto je rekonstrukce lidového oděvu mnohem obtížnější,
než oblečení ostatních společenských vrstev, kde množství miniatur, portrétů, epitafů, votivních obrazů a dalších ikonografických památek ve své rozmanitosti podávají
i možnost určité rekonstrukce vývojových linií ovlivňovaných přílivem módních vlivů především renesančních. To lze doložit nejen u
klobouků, baretů, plášťů, kalhot,
suknic a živůtků s čepci u pánské a
dámské garderoby především u
šlechty - vzhledem ke společenským stykům i finančním možnostem, ale do jisté míry i u konzervativnějších kruhů městských. Venkovský oděv ovlivňovaný především
potřebami
praktickými
(pracovními a klimatickými), ale
hlavně situací sociální, zůstával nejen velmi jednoduchý,

zhotovený z levných a dostupných
textilií (hrubší vlněné sukno a lněné plátno), ale i praktický. U mužského oděvu patřila k základním
součástkám hrubá vrchní kytlice ze
surového plátna, v zimě soukenná
halena, obvykle dosahující do poloviny stehen a přepásána, přiléhavé
kalhoty rovněž soukenné nebo plátěné, za obutí sloužily hrubé škorně a hlavu kryl nižší klobouk ze surové plsti s užší ohrnutou střechou
(krempou), v létě nahrazovaný slamákem. Ženský oděv vesničanek
pak pod vlivem renesanční módy
přijal už tehdy základní dělení
vrchního ženského oblečení na živůtek a sukni (se spodní košilí), s
rouškou (později šátkem) či loktuší
volně pokrývající hlavu nebo zavinutou, přetrvávající z gotické doby,
později nahrazenou jednoduchým
čepcem. V letním období pak byl
podobně jako u mužské módy používán slaměný klobouk chránící
před úpalem. Po celé šestnácté
století se oděv měnil velmi málo a
vnější vlivy byly velmi pozvolné. Do
mužského odívání - i u měšťanů a
šlechticů zasáhla i móda vojenská,
tedy poměrně dost rozmanité a poněkud bizarní a často pohoršující
prvky lancknechtského kroje přijímaným zejména mladší generací.
To se dělo i v českých zemích stejně jako v Německu. Například pro
ženský kroj v oblasti Bavorského
lesa prakticky do poloviny XVII.
století chybí ilustrační materiál pro
venkovské prostředí prakticky úpl-
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z broušeného skla a jsou opravdu
krásné. I my, jakožto hasiči jsme
obdrželi tuto plaketu, dále pamětní medaili k výročí založení sboru a
rovněž pamětní list, který nám věnovalo Okresní sdružení hasičů
Pardubického kraje. Děkujeme, je
to pro nás velká čest a vážíme si
těchto darů.
V jednu hodinu odpoledne se ale
již rozeběhla „tradiční soutěž v netradičním požárním útoku“ a my
jsme na startovním poli opět nemohli chybět, i když letos to bylo
trochu jiné. Jelikož s námi byly i
některé manželky a hlavně děti,
udělali jsme smíšenou kategorii
MIX, kterou jsme jako jediné družstvo naprosto ovládli. Večer již pak
proběhla na hřišti zábava s kapelou DROPS, která hrála naprosto
skvěle.
V neděli jsme společně se všemi
posnídali a pomalu jsme se odebrali na cestu domů, kterou jsme

zpestřili návštěvou hasičského muzea v Kočí u Chrudimi, spojenou
s výborným obědem.
Co říci závěrem? Snad jen, že
jsme rádi a vděční za to, že můžeme udržovat taková přátelství.
Hasičská práce je jedna věc, která
nás spojila, ale dnes to není jen o
tom. Z mnohých z nás se za tu dobu stali přátelé, kteří se mohou
kdykoliv navštěvovat, pomoci si
navzájem s řešením problémů a
těšit se z dosažených úspěchů. A
věřte, jak naše přátelství s německým FFW Weiding, tak přátelství
s SDH Poběžovice nedokládá žádná smlouva, žádný další předpis,
kvůli kterému by bylo „nutno“ přátelství udržovat. Jen na naší svobodné vůli záleží, jestli budeme
pokračovat. S FFW Weiding si letos připomínáme výročí 10 let a já
věřím, že i v tomto případě to bude již „napořád“.

Martin Kopecký, SDH Poběžovice

7.475,- Kč dodalo město Poběžovice ze svého rozpočtu.
Děkujeme Nadaci ČEZ, městu Poběžovice a hlavně všem lidem,
kteří svým pohybem přispěli ke

sbírání potřebných bodů v aplikaci
k realizaci tohoto projektu.

V sobotu 6.10.2018 odjížděli judisté z Poběžovic na Český pohár v
judu mladšího a staršího žactva do
Teplic. Ze čtyř poběžovických závodníků uspěli: Šárka Zdeborová,
která ve své váze vybojovala bronzovou medaili a velkým úspěchem
je zlatá medaile Davida Johánka v
kategorii mladších žáků. David
přesvědčil všechny své soupeře,
že je momentálně ve své váhové
kategorii jedním z nejlepších závodníků v republice. Pro zajímavost - v této soutěži startovalo 741
dětí ze 107 oddílů.

Za SK Judo Poběžovice
Josef Kubík.

ně, situace v Čechách (především
ke hranici přilehlých jižních a západních oblastí) je co do ikonografie (obrazových dokladů) obdobná,
třebaže z pozůstalostí a inventářů
(podrobněji lze informace o kroji u
nás získat z díla Zikmunda Wintra
Dějiny kroje v zemích českých)
máme povědomí o jednotlivých
oděvních součástkách, ovšem opět
spíše z oblasti městské. Společně s
politickými a kulturními vlivy přichází v polovici šestnáctého století
do střední Evropy móda španělská,
ve dvorském prostředí (i v šlechtických kruzích) patrná již s příchodem Ferdinanda I. do Čech po r.
1526. Přísný střih s výrazným
upřednostněním tmavých barev,
především černé, ovšem má svůj
původ na burgundském dvoře vévodů Filipa Dobrého a Karla Smělého již ve století předchozím. Sňatkem Marie Burgundské a mladého
habsburského arcivévody Maxmiliána se dostala do oblasti rakouského domu především za Karla V.
Ještě více na dvoře jeho syna Filipa II. zdomácněl tmavý vážný tón
ve Španělsku. Odtud pak přešel i
na spřízněné dvory evropské i do
šlechtických kruhů a v době - na
počátku 17. století - kdy již do módy aristokracie pronikají i světlejší
a uvolněnější elementy módy francouzské a nizozemské, dožíval španělský styl v rodinách měšťanských. Nejen tuhé tmavé wamsy
(kabátce) a balonové mužské
kalhoty, ale i živůtky a suknice

Martin Kopecký
Zástupce velitele JSDH Poběžovice

ženského oděvu, především pak
pro tento styl typické nabírané bílé
krejzly, tj. límce, někdy pro svou
mohutnost zvaných „mlýnská kola"
a stejně tak plášťů a kratších pláštíků, rovněž homolovitých klobouků
- všechny zmíněné oděvní součástky byly nošeny jak muži, tak ženami (pláště a klobouky) - tvořily celá
desetiletí od konce šestnáctého
století až do poloviny sedmnáctého
století typický obraz odívání měšťanských rodin, jak ostatně je patrno z českých dochovaných epitafů a votivních obrazů tohoto času,
rovněž v oblasti česko-bavorského
pohraničí např. v Prachaticích, Kašperských Horách nebo v Grafenau. Vedle zmíněných prvků
vstupuje podle šlechtické módy i
do měšťanského odívání stále více
kožešin - v Čechách ostatně byla
vždy doma, od ovčích roun až po
dražší šuby a v nejrůznějším zpracování čepic, již v dobách předchozích. Novinkou pak byly knoflíky,
záležitost vyhraněná šlechticům a
měšťanům, sedlákům byly knoflíky
ještě počátkem 17. století zapovídány. Také rukavice a krajky nabývají obliby, pro svou cenovou nedostupnost však zůstávají dlouho
omezené jen na zámožnější zájemce. Je třeba říci, že v horských oblastech na obou stranách zemské
hranice dožívají ještě několik desetiletí poté, co dávno ve vnitrozemí
vyšly z módy, některé archaické
oděvní součástky.

PhDr. Jan Vogeltanz

Všichni jsme jistě už slyšeli o prvku
jménem radon. Je to přírodní radioaktivní plyn, dlouhodobě zařazený
na seznamu karcinogenních látek
Světové zdravotnické organizace,
kterému se říká „tichý zabiják Čechů.“ Je přítomný prakticky všude,
ale obvykle v tak nízké koncentraci,
že neškodí zdraví. Česká republika
má nezáviděníhodný primát v tom,
že patří, co do výskytu plynu, k jedné z nejohroženějších zemí světa.
Radon se uvolňuje z podloží a stoupá vzhůru, takže pokud se jedná o
otevřený prostor, stoupá do atmosféry a jeho koncentrace jsou minimální. Horší situace nastává, pokud
stoupá v místech obytných staveb,
které nejsou dostatečně odizolovány. Referenční hodnotou, která je
pro zdraví ještě přijatelná a bezpečná je koncentrace do 300 Bq/m3

(Becquerel je jednotka aktivity
zdroje radioaktivního záření v soustavě SI). V českých domácnostech
je v průměru naměřená hodnota
120 Bq/m3, zatímco celosvětový
průměr je výrazně nižší. Podle odborníků však nejsou v Česku výjimkou naměřené koncentrace dosahující 10.000 Bq/m3 a existují i případy budov, kde byly naměřeny
hodnoty více než 15.000 Bq/m3. To
už je více, než čemu byli vystaveni
horníci v uranových dolech.
A teď se podívejme, jak jsme na
tom s radonem u nás v Poběžovicích. Výsledky dlouhodobého měře-

ní objemové aktivity radonu v obcích okresu Domažlice (stav ke
konci roku 2017) uvádí, že zde bylo
měřeno celkem 54 objektů, průměrně v nich bylo naměřeno 77,7
Bq/m3 a v žádném nebyla naměřena koncentrace nad 300 Bq/m3. V
rámci okresu na tom je nejhůře
obec Zahořany, kde byla naměřena
průměrná hodnota 484,2 Bq/m3,
ve 40% objektů byla naměřena
hodnota nad 300 Bq/m3 a ve 20%
pak hodnota nad 1000 Bq/m3. Velmi vysokou hodnotu vykazují měření rovněž v obci Křenovy - průměrně 421,4 Bq/m3 a v 75% měřených
objektů zde byla naměřena hodnota vyšší než 300 Bq/m3.
Z toho je patrné, že Poběžovice
patří nejen v rámci okresu, ale celorepublikově k místům s nízkou
hladinou koncentrací tohoto zákeřného, radioaktivního plynu, který
není vidět ani cítit a přesto škodí
zdraví lidí.
Pokud by někdo z čtenářů měl pocit, že může být jeho byt, či domek
radonem zamořen, má možnost využít bezplatného testování v rámci
Radonového programu ČR. Objednat si je může u Státního úřadu pro
jadernou bezpečnost nebo u Krajského úřadu Plzeňského kraje. Připravte se však na to, že testování
není záležitostí několika hodin nebo
dní. Měření by mělo probíhat několik měsíců a to ideálně v zimě, aby
byly výsledky co nejpřesnější. VoK

V první polovině měsíce srpna 2018
bylo provedeno arboristické ošetření 14 vzrostlých stromů v Šitboři,
které jsou součástí významných
skupin stromů v intravilánu obce.
Projekt byl z větší části financován
z účelové dotace Plzeňského kraje
„Ochrana přírody 2018.“
Toto místo se pomalu proměňuje v
park, který do budoucna bude fungovat jako záchytný bod pro pěší,
kde bude odpočinková zóna. Záměrem města je vybudovat k místu
turistickou stezku, jež bude propojovat město s tímto parkem.
Provedená arboristická ošetření povedou k celkové revitalizaci stárnoucích stromů a ke zvýšení provozní bezpečnosti vybraných dřevin
ve veřejném prostoru.
MP

Jednatel společnosti G.T.S. Poběžovice (HESTI), pan Zbyněk Švec a
starosta města Mgr. Hynek Říha uzavřeli počátkem měsíce října 2018 darovací smlouvu, kterou poběžovická
firma daruje městu automobil Volkswagen caddy.

Není smrti tam,
kde byl život vyplněn prací,
láskou a obětavostí.
Dne 9. října 2018 uplynul
druhý smutný rok
od chvíle, kdy nás navždy
opustila naše drahá
maminka, tchýně, babička,
prababička a praprababička

paní
Anna Taichmanová.

S láskou a úctou vzpomíná
rodina.
Děkujeme všem, kdo
vzpomněli s námi.

Úsměv měl na rtech,
dobrotu v srdci,
lásku v duši…
Dne 28. září 2018 uplynulo
smutných 5 let, kdy tragicky
zahynul náš milovaný syn

Mgr. Martin Rozhon.

Již zanedlouho odstartuje v Domažlicích a dalších čtyřech městech
Plzeňského kraje 11. ročník Mezinárodního filmového festivalu pro děti
a mládež Juniorfest 2018. Od 9. do
15. listopadu se nejen filmoví nadšenci, ale i další návštěvníci - nejmenší i dospělí - mohou těšit na filmové projekce a setkání se známými osobnostmi českého a zahraničního filmu.
V rámci vybraných filmových projekcí zprostředkovává Juniorfest příležitosti k setkání s mnohými umělci
a tvůrci, kteří stáli u zrodu dětských
snímků. Na jedno z těchto setkání
se mnohou místní těšit již během
slavnostního zahájení festivalu. Zahájení se v Domažlicích uskuteční
v pátek 9. listopadu v sále Městského kulturního střediska. Součástí
zahájení bude premiéra nové české
pohádky Čertí brko s herci Judit
Bárdos a Janem Cinou, projekci doprovodí početná delegace tvůrců a
herců z tohoto filmu. Další významnou osobností, která na festival
zavítá již během zahajovacího večera, je zahraniční režisér John
Stevenson. „John Stevenson je

velmi uznávaný režisér a animátor,

který natočil na Oskara nominovaný
celosvětový hit Kung Fu Panda. Je
to velké jméno a pro nás je čest, že
přijal pozvání na náš festival“, in- Čtyři roky starý automobil, bude vyformovala programová ředitelka festivalu Barbora Kyas. Stevenson
během slavnostního zahájení obdrží
Zlatou rafičku - nejvyšší festivalové
ocenění.
Další udílení cen Zlaté rafičky se
sice odehraje na Státním hradě a
zámku v Horšovském Týně, ovšem
pořadatelé festivalu zajistili na akci
autobusovou přepravu z domažlického autobusového nádraží. Zájemci o místo v autobuse se mohou
hlásit na info@juniorfest.cz. Letošní
ocenění převezme v sobotu 10. listopadu od 14:00 režisér filmové
pohádky Anděl Páně Jiří Strach a
v úterý 13. listopadu od 17:30 herečka Iva Janžurová. Tato dvě významná jména doplní účast i dalších
známých osobností ze světa filmu a
televize, proto si neváhejte rezervovat své místo.
Juniorfest je však především o filmech a dětské kinematografii, divákům ve městě přinese pestrou nabídku filmových projekcí. „Pro fa-

noušky fotbalu jsme připravili pro-

Farní sbor ČCE v Domažlicích Vás všechny zve na:
PŘEDVÁNOČNÍ CHARITATIVNÍ BAZAR
KDE: Kulturní sál v LUŽENIČKÁCH
SOBOTA 17.11.2018 OD 9 – 18 HOD.
NEDĚLE 18.11.2018 OD 9 – 18 HOD.
PONDĚLÍ 19.11.2018 OD 9 – 16 HOD.
Nabízíme oblečení dětské, dámské i pánské, obuv, bytový textil,
hračky, domácí potřeby, bytové doplňky aj.

POBĚŽOVICKO –

užit pro potřebu Služeb města Poběžovice, k přepravě osob a materiálu
na jednotlivá pracoviště, či nákupům
materiálu, zajištění všech servisních
služeb pro drobnou techniku apod.
Město Poběžovice chce touto cestou
vyjádřit poděkování vedení firmy
G.T.S. Poběžovice za poskytnutí tohoto velkorysého daru.
VoK

jekci snímku Falkoni, která proběhne v Kině Čakan v sobotu 10. listopadu od 9:30 hodin, tentýž den se
bude v kině od 14:00 promítat film
o snech a realitě pod názvem Něco
z Alenky. Nejmenší diváci ocení animovaný snímek Gordon a Paddy ten odehrajeme v neděli od 14:00 a
večer od 19:30 pak nabídneme snímek pro starší děti Všechno bude,
vyprávějící příběh o útěku dětí z domova za svobodou”, doporučuje Ky-

as konkrétní snímky z festivalového
programu. Další filmy a termíny
projekcí
jsou
uveřejněny
na
www.juniorfest.cz.
Vstupné na jednotlivé filmové projekce činí 60 Kč, zároveň festival
nově nabízí všem filmovým fanouškům diváckou akreditaci za mimořádnou cenu 240 Kč. Akreditace je
platná v rámci veškerých filmových
projekcí, bližší informace jsou uveřejněny na webových stránkách festivalu. Obdobně, jako v loňském ro-

Hledám pomocníka

S láskou a úctou stále
vzpomínají rodiče
a bratři s rodinami.
Za tichou vzpomínku
děkujeme.
ce, se bude hlavní akreditační centrum nacházet v prostorách Muzea
Chodska. Zde bude možné si od 8.
listopadu zakoupit nejen vstupenky
na jednotlivé filmové projekce, ale i
katalog.
Návštěvníci z Domažlic a okolí však
mohou zavítat i na některou akci
z doprovodného programu. Na neděli 11. listopadu přichystali od
14:00 hodin pořadatelé festivalu kaskadérskou show na Sokolišti, která
bude vedená nejlepšími českými kaskadéry.
Další doprovodné akce, podrobný
filmový program a odborný program festivalu jsou zveřejněny na
www.juniorfest.cz.

ROK 2018

Poběžovice:
pro práci na zahradě
listopad: 7.11., 21.11.,
v Poběžovicích.
prosinec: 5.12., 19.12.
Nabízím odměnu:
100.-Kč/hod. za sekání trávy Ostatní obce:
120.-Kč/hod. za ostat. práce. listopad: 6.11., 20.11.,
prosinec: 4.12., 18.12.
Kontakt: 606 410 569.

vydává město Poběžovice, nám. Míru 47, 345 22 Poběžovice, IČ:00253669, tel. 379 497 281, fax: 379 497 211,
e-mail: tajemnik@pobezovice.cz, web: http://www.pobezovice.cz * Periodický tisk územního samosprávného celku * Redaktor:
Vojtěch Kotlan * Vydavatel si vyhrazuje právo na jazykovou úpravu. Názory vydavatele se nemusí shodovat s názory autorů příspěvků.
Tisk: Plzeňská knihvazba Domažlice – náklad 750 výtisků - vychází měsíčně * ZDARMA*
Uzávěrka pro příjem příspěvků do příštího čísla je 20.11.2018 * Reg. číslo: MK ČR E11530
stránka 4

