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Myšlenka na osazení jednoduchých
herních prvků v prostoru zámeckého
parku je stará několik let. Od realizace tohoto nápadu však vzhledem
k jeho předpokládané finanční náročnosti v raném stadiu sešlo. V letošním roce město ušetřilo část do-

la na instalaci jednotlivých herních
prvků. V zámeckém parku se postupně objevila skupinka „hříbků“ a
na jiném místě několik jednoduchých herních prvků z akátového
dřeva. Toto tvrdé dřevo nejlépe
snáší venkovní podmínky a je tak
předpoklad, že prvky mohou sloužit
svému účelu poměrně dlouho. Samozřejmě za předpokladu, že se nenajde nějaký duševně slabý jedinec,
který si na nich bude snažit vybít to,
co mu příroda místo do hlavy nadělila do svalů.
Aby nebyla práce příliš jednoduchá,

Zamyšlení

tací, určených pro místní spolky a
organizace, které nesplnily podmínky pro jejich získání, a tak se vedení
města rozhodlo, že tyto prostředky
budou využity k této aktivitě.
V měsíci dubnu se tak firma Hřiště
pod květinou s.r.o., z Chlaponic vrh-

vyskytl se zajímavý problém. Při kopání základů na stavbu jednoho z
hracích prvků byla odkryta kovová
mina a o kousek dále byla nalezena,

v hloubce cca 60
cm ještě jedna mina. Samozřejmě
následovalo přivolání policejního pyrotechnika, který naštěstí konstatoval, že se jedná o miny cvičné, z doby, kdy v parku účinkovala ženijní
jednotka Československé lidové armády, u kterých nehrozí nebezpečí
výbuchu. Přesto došlo ke zdržení
prací, ale vše nakonec dopadlo nejlépe, jak mohlo a zastavené práce
mohly dál pokračovat.
Děti, které se do parku vydávají se
svými maminkami, hledajícími odpočinek na čerstvém vzduchu ve stínu
stromů tak mají novou možnost, jak
se zabavit.
M. Prančlová, VoK

Vážení spoluobčané, měsíc
květen přinesl do Poběžovic a okolních obcí mnoho nových
zjištění a poznání. Mezi ty pozitivní
určitě patří příchod teplého počasí,
posezení a procházky v přírodě bez
nutnosti několik vrstev oblečení, postupné uvolňování restriktivních
opatření spojených s epidemií koronaviru, mezi něž patří i pořádání
menších kulturních akcí. S velkým
nadšením přijímáme informace, že
epidemii se podařilo v celostátním
měřítku udržet „na uzdě“ a celkově
je situace v rámci možností dobrá.
Jsem si jistý, že největší zásluhu na
tomto průběhu máte vy, občané samotní. Jen s vaší pomocí a trpělivostí nedošlo k razantnímu vzestupu
onemocnění a k celkové paralýze
společnosti. Za to vám všem opět
patří velké poděkování. Nechci nic
zakřiknout, není ještě zcela vyhráno,
ale je vidět, že jsme na dobré cestě.
Bohužel, nade všechny pozitivní informace se v současné době musíme potýkat s dalšími, velice závažnými dopady, především na hospodaření města. Velkou část příjmů
rozpočtu města tvoří příjmy z přerozdělování daní (DPH, daň z příjmu
fyzických a právnických osob atd…),
kde již nyní se potýkáme s citelným
propadem oproti normálnímu stavu.
Máme k dispozici několik kalkulací
s různými predikcemi, ale ani jedna
není uspokojivá. Oficiální predikce
Ministerstva financí pro naše město
hovoří o rozdílu mezi schválenou výší příjmů v rozpočtu a koncem roku
2020 v částce -4.431.156,- Kč. Znamená to tedy, že se příjmová část
rozpočtu města naplní oproti očekávání o cca 4,5 mil. Kč méně. Abychom se nespoléhali jen na predikci
MF, město si nechalo udělat predikci
od nezávislé společnosti City Finance Ing. Tesaře, který

je bohužel ve své předpovědi ještě
přísnější (počítá s více proměnnými
a připouští příchod druhé vlny na
podzim tohoto roku). Ta předpokládá, že by se celkový propad příjmů
města do konce roku 2020 měl dostat k částce -5.163.000,- Kč. Jen
pro srovnání, finanční krize v roce
2009 taktéž zapříčinila snížení příjmů v rozpočtu města, ale tehdy
„jen“ o -955.000,- Kč. Ano, peníze
měly před 11 lety jinou hodnotu, ale
i po přepočtu se tento propad nedá
s letošní situací srovnávat. Ministerstvo financí uklidňuje starosty ujištěním, že velkou část chybějících
příjmů bude řešit účelovými dotacemi, ale v tomto ohledu musím být
zatím velice skeptický. Myslím si, že
dokud není zcela jasné, jak by měla
tato dodatečná dotační politika probíhat, jak bude řešena spoluúčast
města, jaké budou požadavky a náležitosti žádostí, a hlavně čeho a jakých oblastí se bude týkat, nemá
cenu se k této záležitosti jakkoliv
upínat. Zatím musíme počítat
s velice citelnou ztrátou příjmů pro
letošní rok a nikdo neví, jak to bude
vypadat v roce příštím. Vedení města se proto rozhodlo pro velké omezení výdajů tak, abychom vůbec takovou situaci s alespoň uspokojivým
finančním zdravím přežili. Máme nyní
nasmlouváno
několik
akcí
(vázaných na dotace apod.), které
dotáhneme ke zdárnému konci. Dokud ale nebude jasné, jak se budou
příjmy v rozpočtu vyvíjet, nemůžeme přistoupit k realizaci dalších nových (zejména investičních) projektů a činností, bez důkladného zvážení jejich nezbytnosti. Píše se mi to
velice těžce a věřte mi, že je to jedna z další věcí, která nám opět nedopřeje klidný spánek. Společně
s dalšími starosty apelujeme na Ministerstvo financí a podáváme infor-

mace o tom, jaký dopad
v našich obcích bude mít takové citelné snížení příjmů, ale zatím ne
vše dopadá na úrodnou půdu. Ve
hře je totiž ještě jedna věc, a to tzv.
„Kompenzační bonus“, kdy jde o nástroj finanční pomoci pro OSVČ, zasažené opatřeními souvisejícími s
ochranou zdraví během pandemie
koronaviru. Nikdo už moc nemluví o
skutečnosti, že přibližně 25% těchto
nákladů ponesou rozpočty obcí. Pro
nás by to znamenalo další ztrátu ve
výši přes 1 milion korun. Vy, kteří
mě znáte blíže, víte, že jsem optimista a vždy vidím nějaké světýlko
na konci tunelu. Nyní mám pocit takový, že vidím světýlka dvě – reflektory rychlíku, který se řítí proti mně.
Nechci však, aby to celé vyznělo
tak, že by obcím měly být veškeré
příjmy zachovány v plné výši. Každý
jsme solidární a počítáme s tím, že
si budeme muset více či méně utáhnout opasky. Ale ze současných dostupných údajů není takto nastavené utažení pro obce přijatelné.
Přesto všechno doufejme, že se podaří ekonomiku nastartovat co nejdříve a dopady nebudou tak citelné,
jak jsou předpovídány. Zůstaňme optimisty a podpořme se navzájem
v úsilí dotáhnout naše cíle do zdárných konců. Vedení města udělá vše
pro to, aby se v Poběžovicích a okolí
„nezastavil čas“. Zároveň všem přeji
pevné zdraví, životní nadhled a pohodu. Taktéž prosím o velkou dávku
tolerance, pokud něco nejde tak rychle, jak bychom si představovali.
Závěrem bych rád popřál všem dětem krásné prožití jejich svátku,
šťastný návrat do škol a školek a
úspěšné zakončení školního roku.
Děti, učitelé i rodiče mají můj obdiv,
jak se s celou situací vyrovnali a tuto nepříjemnou dobu zvládli.
Děkuji za pozornost, Martin Kopecký
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Městský rozhlas, veřejný rozhlas. Někomu se zdá, že je to
přežitek Ale já si myslím, a to
z pohledu svého věku a místa,
kde žiji, že ne. Ba právě naopak.
Doba dnes přeje hlavně mladým. Tedy z pohledu mého
věku, lidem do sedmdesáti.
Pak už je to opravu stáří. Kdo
to umí se všemi možnými druhy počítačů, noťasů, mobilních
telefonů, ten se má. Otázka
ovšem zní: Vybírá si jen to, co
ho nějak pobaví ? Nebo nějaké
horory? Ale co takhle užitečné
zprávy, které mohou pomoci
jeho obyčejnému dni?
Všechna města i obce mají
dnes svoje internetové stránky. Ale dostat se k nim není
nijak lehké. Sleduji vše od začátku. Dnes dostat se k tomu,
co mne jako obyvatele jedné
z částí Poběžovic !?! opravdu
zajímá, je opravdu nesnadné.
A proto oceňuji, že se i v Zámělíči ozvalo hlášení nově zavedeného městského rozhlasu. Hudba byla odpovídající,
hlas pana starosty dobře srozumitelný. A tak se těším, že
nebudu muset denně sledovat
polozničenou informační tabuli
a mezi plakáty na různé tzv.
kulturní akce hledat papírek,
kde se třeba oznamuje změna
ordinačních hodin či další události i pro seniory důležité. Nic
proti tomu, někdo si to raději
přečte než vyslechne. Ale přece jen je dobrý i další způsob
informací. A ty by se nemusely
týkat jen čistě obecních a
městských záležitostí. Ale že
by se vyhlásila i změna jízdních řádů, jak autobusů či vlaků nebo i to, že se opravuje
trať, a jak se leze autobusem
dostat odkud kam. A v čem je
výhodné tento způsob dopravy
využít. Pravda, byl by to jistý
druh reklamy, LEČ VELMI UŽITEČNÝ.
A tak i když se v sobotu dopoledne neozvalo pověstné haló
haló…, ale hudba a pak sám
starosta, měla jsem z obecního či vlastně městského rozhlasu – abych město Poběžovice neurazila, dobrý pocit. Přeji
městu, aby se vše vyladilo
technicky a rozhlas byl slyšet,
všude, kde je třeba. Ale také
to, aby si městský rozhlas
zvykli lidé poslouchat, a to
hlavně proto, že se z něj ozývají věcné a užitečné zprávy.
Byly doby, kdy v Zámělíči býval obecní rozhlas. Tenkrát…
to mi bylo asi deset, se z něj
po budovatelské písni Kupředu
levá, zpátky ni krok, ozvalo
„Halo, halo, všechny děti ať
přijdou k MNV a vezmou si nějaké flaštičky. Bude se sbírat

Výběr z usnesení 35. jednání RM Poběžovice, ze dne 20. 4. 2020












RM bere na vědomí Odstoupení od žádosti o odkup pozemku p.č. 668/1 ze dne
21.8.2018 podané ………. a postupuje tento dokument ZM k projednání.
RM schvaluje záměr pronajmout pozemek p.č. 1030 a část pozemku p.č. 1029 v k.ú.
Šitboř o celkové výměře cca 4060 m 2 a pověřuje tajemníka MěÚ jeho zveřejněním dle
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.
RM schvaluje záměr prodat část pozemku p.č. 1150 v k.ú. Poběžovice u Domažlic o
výměře cca 65 m 2, pověřuje tajemníka MěÚ jeho zveřejněním dle zákona č. 128/2000
Sb., o obcích a starostu pověřuje zajištěním vypracování geometrického plánu a znaleckého posudku na cenu pozemku.
RM bere na vědomí a schvaluje žádost pana Jiřího Pelce o finanční kompenzaci ve výši
3.000,-Kč za skrytou vadu u prodaného osobního vozu Škoda Octavia SPZ 2P3 6061 z
majetku města Poběžovice.
RM schvaluje nákup regálů do Městské knihovny Poběžovice dle předložené cenové
kalkulace Městské knihovny Boženy Němcové Domažlice za celkovou cenu 19.707, -Kč
(včetně DPH). Nakládku a dopravu zajistí město Poběžovice.
RM schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo - Stavební úpravy fasád věže Kostela sv.
Mikuláše v Šitboři se společností Tegmento s.r.o., Vokáčova 1017, 337 01 Rokycany.
Předmětem dodatku je specifikace finančního rozsahu a specifikace rozsahu prací na
rok 2020. Cena za prováděné práce v roce 2020 činí 750.125,61,-Kč (včetně DPH) a
pověřuje starostu jeho podpisem.
RM schvaluje Darovací smlouvu s paní Evženií Malou, Lotyšská 10, 160 00 Praha 6,
jejímž předmětem je finanční dar ve výši 7.000,-Kč jako příspěvek na výrobu 11 ks
velkoformátových černobílých fotografií s motivy židovského hřbitova v Poběžovicích a
pověřuje starostu jejím podpisem.
RM rozhodla zrušit kulturní program plánovaných Pouťových slavností 2020 a pověřuje
radní Dominiku Adamcovou, aby ve spolupráci s MKIS Poběžovice oslovila domluvené a
nasmlouvané účinkující, informovala je o současné situaci a připravila pouze jednodenní
program, který bude realizovaný podle vývoje epidemiologické situace.

Výběr z usnesení 36. jednání RM Poběžovice, ze dne 13. 5. 2020
















RM schvaluje Rozpočtová opatření č. 03/2020 v předloženém znění.
RM schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. SML/054/2019 se společností Chodské
vodárny a kanalizace, a.s., Bezděkovské předměstí 388, 344 78 Domažlice, jehož předmětem je změna termínu dokončení prací při opravě vodárny na 30.4.2020 a navýšení
ceny díla o 173.012,-Kč (bez DPH).
RM schvaluje pronájem pozemku p.č. 1030 a části pozemku p.č. 1029 v k.ú. Šitboř o
celkové výměře 4.060 m 2 s …..….. od 1.6.2020 na dobu neurčitou za účelem zřízení
oplocené pastviny a stání pro dva koně s výší nájemného 4,-Kč/m2/rok a pověřuje tajemníka MěÚ přípravou nájemní smlouvy a starostu jejím podpisem.
RM bere na vědomí Zprávu o pravidelné revizi elektroinstalace v budově ZŠ Poběžovice,
Masarykova 282 Poběžovice a souhlasí s předloženým plánem postupné renovace elektroinstalace v následujících letech.
RM bere na vědomí žádost a souhlasí se zapojením ZŠ Poběžovice do projektu INSCHOOL.
RM schvaluje Smlouvu o dílo č. 22/2020 se zhotovitelem Občanské a průmyslové stavitelství spol. s r.o., Koperníkova 1050/34, 301 00 Plzeň, jejímž předmětem je oprava
interiéru presbytáře Kostela sv. Mikuláše v Šitboři za cenu díla 2.013.554,78. -Kč (bez
DPH) a Dodatek č. 1 k této Smlouvě o dílo, jenž specifikuje rozsah prací v roce 2020 za
cenu díla 614.696,22,-Kč (bez DPH) a pověřuje starostu podpisem obou dokumentů.
RM bere na vědomí cenovou nabídku ………… na provedení zakonzervování sousoší Tritona a Neptuna z kašny u zámku v Poběžovicích a pověřuje starostu objednáním služby
dle předloženého návrhu postupu prací a rozpočtu.
RM schvaluje Darovací smlouvu s Diakonií ČCE, Středisko Západní Čechy, Prokopova
25, 301 00 Plzeň, jejímž předmětem je finanční dar města Poběžovice ve výši 14.950,Kč jako kompenzace za provedené stavební úpravy v pronajatých nebytových prostorách města a pověřuje starostu jejím podpisem.
RM bere na vědomí žádost o podporu a neschvaluje finanční příspěvek na provoz Linky
bezpečí z.s. pro rok 2020.
RM schvaluje zařazení území města Poběžovice do území působnosti MAS Český les,
z.s., na programové období 2021-2027.
RM souhlasí s propůjčení prostranství pod budovou MěÚ Poběžovice dne 30.5.2020 od
15:00 do 17:00 za účelem uspořádání akce k příležitosti Dne dětí a oslavy 3. narozenin
Rodinného a komunitního centra Pelíšek.

Na začátku tohoto roku se v Poběžovicích dala dohromady skupina dobrovolníků, která si dala za
cíl pečovat o kulturní a historické dědictví našeho města. Skupina (nebo také komise) pracuje pod záštitou pana starosty Martina Kopeckého a úzce spolupracuje s městským kulturním střediskem. Jedním z mnoha úkolů komise je i vyhledávat a shromažďovat dostupné historické materiály, mezi které
patří i orální prameny. Od začátku května proto probíhá orálně - historický výzkum, během něhož
jsou vedeny řízené rozhovory s oslovenými pamětníky s cílem, zaznamenat a tím uchovat jejich vzpomínky na dobu minulou. Pokud budou jednotliví narátoři souhlasit, celé, či zkrácené rozhovory budou
uveřejněny ve Zpravodaji. Za spolupráci narátorům předem velmi děkujeme.
Rozhovor s paní Ludmilou Bártovou
Kdy jste se se svými rodiči do Poběžovic
přistěhovala?
To bylo v roce 1947 v rámci osidlování. Do té
doby jsme žili v Klenčí pod Čerchovem. Nejdřív
jsme bydleli v již zbořeném době na náměstí,
kde si otec zřídil papírnictví a knihařství. Do dvou
letech jsme se přestěhovali do domu na náměstí
čp. 7, kde jsem zůstala dodnes.
Váš otec byl vyučený knihař?
Ano. Do Poběžovic přišel právě kvůli tomu, aby
našel prostory pro své řemeslo. Bohužel po roce
1948 byl postupně donucen svůj krámek zavřít.
Dva nebo tři roky pracoval v lese a poté, díky
doporučení dobrého známého, získal zaměstnání

na poště. Přesto se ale knihařině věnoval i nadále. Lidé mu k nám domů nosili staré, rozpadlé
knihy a on je opravoval. Spravoval dokonce i knihy pro místní národní výbor.
Znáte historii vašeho domu?
Byla jsem malá holčička, když jsme se sem nastěhovali, ale pamatuji si, že během naší prohlídky domu před nastěhováním, ještě ve druhém
patře seděla v kuchyni paní a přikládala do kamen. Vím, že v tomto domě bylo pekařství. Byla
tady velká pec, ale můj táta potřeboval místo na
knihařské stroje, a tak pec zboural. Ostatně,
téměř v každém domě tady na náměstí byl nějaký obchod. Stejně tak měl i každý dům své stodoly, které se nacházely na místě od dnešního
kina výše. Stodoly po vysídlení používali pracov-

americký brouk. Děti povede soudruh Behenský.
A bude se chodit po poli za zastávkou…“ Přišly
děti od šesti let do čtrnácti. A s flaštičkami. A
pak se vyrazilo. Pole osázené brambory se táhlo
od Zámělíče k Sedleci. Zdálo se nekonečné. Ale
děti byly pilné, k budově MNV se vracely se skleničkami plnými žlutě a černě pruhovanými brouky. Úroda brambor byla zachráněna. A nepřítel
z USA poražen.
Marie Špačková

Panorama
událostí
Pracovníci Služeb města Poběžovice už druhý měsíc bojují s rychle rostoucím travním
porostem na území města. Úpravy vegetace
proběhly i na místním hřbitově. Na řadě nyní
jsou části Poběžovic, kde již tráva rovněž
potřebuje posekat.
V Zámělíči připravují pracovníci služeb města
povrch pro pokládku nové asfaltové komunikace v části „za potokem.“ Je zde třeba položit asi do metrové hloubky nové trubky
dešťové kanalizace, protože stará je již v
nevyhovujícím stavu.
V pátek 15.5. odpoledne a v
sobotu 16.5.2020 dopoledne
proběhla zkouška nového místního rozhlasu. Ukázalo se, že
ne všude bylo hlášení slyšet tak, jak by mělo
být. Některé hlásné body přestávaly komunikovat s ústřednou, někam signál doputoval slabý a hlásiče pouze šuměly… Firma
SOFT-RADIO spol. s r.o., Vodňany, která instalaci provádí, bude muset ještě zapracovat
na těchto technických závadách, které se
nečekaně vyskytly na některých hlásících
bodech a softwaru, aby byl rozhlas dobře
slyšet všude, kde je třeba. Doufejme, že se
dílo nakonec zdaří.
níci JZD a po několika letech je zbourali.
Jaké zde byly obchody?
Obchodů bylo mnoho - opravna televizorů, švec,
textil, obuv, zelenina, holič, řezník, cukrář a výrobna zákusků, lékárna a určitě mnoho dalších.
Ráda bych ještě zmínila pana Mejstříka, který
měl pekařství v domě na Spojeneckém náměstí
(dnes penzion Katka). Každé ráno naložil své výborné chleby do kárky a vezl je do obchodu s
potravinami (dnes pošta).
Kam jste chodila do školy?
První čtyři roky jsem chodila do školy pod nádražím, vedle "kaolínek", kde to bylo moc fajn. Byl
tam pan učitel Vopalecký. Když bylo hezké počasí, tak nás vyhnal do lavic na dvorek, kde jsme si
četli, vyprávěli si. Pak nás nastěhovali do měšťanky.
Bylo v Poběžovicích pro děti nějaké kulturní vyžití?
Byl tu Pionýr, ale do něj jsem nemohla kvůli tátovi. A pak pan učitel Pelikán vedl pěvecký kroužek, kam jsem nějaký čas chodila. Dokonce jsem
měla možnost se zúčastnit pěvecké soutěže v
Plzni. Hudba mě baví dodnes. Určitě tady bylo i
sportovní vyžití.
Vzpomenete si na něco v souvislosti s jednotkou pohraniční stráže, která sídlila na
zámku?
V domě, kde je dnes městský úřad, měli vojáci
jakési kulturní centrum, kde se promítaly i filmy
jako např. Král Šumavy. Občas tam pořádali i taneční odpoledne - "čaje". Někteří vojáci uměli
hrát na hudební nástroje, a tak vždycky společně
utvořili hudební těleso.
Jak zde fungovala farnost? Chodili lidé více
do kostela?
Mnohem více. Kostel byl vždy plný. Dokonce zde
působil i kostelní sbor, ve kterém jsem také zpívala. Působil zde pan farář Théma, který se později odstěhoval do Německa. Po něm přišel farář
Vanák za Slovenska a po jeho onemocnění byl
nahrazen panem farářem Jindrou, který zde působil 33 let. To byl výborný farář, který běžně
chodil mezi lidi. Byl i členem rybářského svazu.
Občas chodil i na taneční zábavy. Bydlel zde na
faře a jako hospodyni měl svoji tetu. Ve škole
vedl hodiny náboženství.
Byla zde v Poběžovicích nějaká hudební
kapela?
Ano, byla zde u nás. Otec
na str.24.
uměl hrát na housle, četník dokončení
stránka

Celosvětovou pandémii koronaviru
s onemocněním covid-19 zvládá ČR
jako jedna z těch lepších, protože
vláda brzy (12.3.2020) zareagovala
na vývoj v severní Itálii, vyhlásila
nouzový stav (trval do 17.5.2020) a
nařídila poměrně přísné podmínky
pro pohyb občanů. Ti měli povinnost omezit vycházení jen na nejnutnější míru, a dodržovat 2 metrové vzdálenosti mezi sebou, přitom
nosit na veřejných prostranství, v
obchodech s potravinami, či lékárnách roušky, zakrývající ústa a nos.
A protože jich na trhu byl zoufalý
nedostatek, rozjela se okamžitě občanská solidarita a kdo měl zdravé
ruce a šicí stroj, začal pro sebe i
další potřebné šít látkové roušky,
což byla velmi účinná pomoc. Nedostatkové zboží se tak rychle dostalo ke všem občanům. Byly uzavřeny státní hranice se sousedními
státy, školy, restaurace, hotely, lázně, obchody (vyjma potravin, lékáren a benzínových čerpadel), kina,
divadla, drobné provozovny, i některé větší výrobní podniky, byly
zakázány návštěvy v nemocnicích,
v domovech důchodců a všech do-

Vážení čtenáři, v minulosti jsme ve
zpravodaji otiskovali životní jubilea
našich občanů, ale se změnou legislativy (nyní tyto informace nelze
zveřejnit bez souhlasu dotyčné
osoby nebo jejího právního zástupce), jsme od této praxe museli
ustoupit. Je to jistě škoda a proto
vyzývám občany, aby o „kulatých“
narozeninách, výročí svatby, narození dítěte, dosažených úspěších,
zajímavých koníčcích, zážitcích a
dalších záležitostech ať už svých
nebo svých blízkých (vždy jen s
jejich souhlasem) informovali
mě a já tyto informace zveřejním
zdarma ve zpravodaji. Když se k
tomu povede přidat nějaká fotka,
bude to úplně super. Přispějete tím
k větší pestrosti obsahu této tiskoviny a myslím, že se bude jednat o
čtenáři velmi sledované informace.
Pusťte z hlavy nějaké pravopisné
chyby ve svém příspěvku, protože
čeština je tak složitá, že s ní má
problémy drtivá většina Čechů a já
se také chybám nevyhnu. To
„doladíme“ a „učešeme.“
Příspěvky posílejte na:
e-mail: redakce@pobezovice.cz,
písemně dejte do podatelny MěÚ
Poběžovice nebo zavolejte, či pošlete SMS na telefon 731 444 933.
P.S.: Za souhlas se zveřejněním informací o druhé osobě
odpovídá osoba podávající tuto informaci a proto je nutné v
oznámení uvést svoje jméno a
bydliště.
VoK

Z důvodu nejasného vývoje situace
ohledně pandemie Covid-19 nebylo
jasné, zda SDH Poběžovice uspořádají 12.9. kulturní akci. V současné
době se rozhodlo, že ano, ale bohužel akce koliduje s plánovaným
zájezdem MKIS do Prahy do Divadla u Hasičů. Aby účastníci zájezdu
nebyli o hasičskou akci ochuzeni,
přesouvá se zájezd na divadelní
představení Instalace na termín
10.10.2020 od 14.00 hod. Rezervace zůstávají v platnosti. V případě, že Vám přesunutý termín nevyhovuje, volejte na 730 890 861.
Děkuji za pochopení.
J. Molnárová, MKIS.
stránka 3

mech se sociálními službami, byly
zrušeny všechny koncerty, sportovní akce, včetně rozehraných soutěží
a to na dobu neurčitou…
Od 1. 5. 2020 za postupně začalo s
rozvolňováním nařízených opatření.
Nejprve výjimky v nošení roušek
pro osoby se závažným duševním
onemocnění a některé umělce při
tvorbě pořadů. Od 11.5. byly otevřeny galerie a muzea, kina, divadla, cirkusy apod., kadeřnictví, pedikúry, masáže, velká nákupní centra, částečně základní, střední a
umělecké školy, při dodržení nařízených omezení (počet osob, roušky, odstupy, dezinfekce). Dne 23.5.
se odehraje odložené utkání první
fotbalové ligy Teplice-Liberec před
prázdnými tribunami s různými
omezeními a 26.5. bude první a
druhá liga se stejnými omezeními

pokracovat. Ostatní (nižší) fotbalové soutěže pokračovat nebudou.
Vláda avizovala, že další rozvolňování nařízených opatření bude postupovat v návaznosti na aktuální
epidemiologickou situaci, podle
zjištěných počtů nově nakažených
a může být nejen zastaveno, ale
některá opatření mohou být i opětovně nařízena.
Ve srovnání s evropskými zeměmi
se zhruba stejným počtem obyvatel
vychází Česká republika z boje s
koronavirem k 21.5.20 velmi dobře:
ČR (10,5 mil. obyv.) - 306 úmrtí,
Belgie (11,1 mil.) - 9.186, Nizozemsko (16,8 mil.) - 5.794, Švédsko (9,7 mil.) - 3.871.
Přes tyto výsledky se ze strany politické opozice snáší na vládu ostrá
kritika a hrozby žalobami. Politika
je opravdu jen pro otrlé…
VoK

V době pandemie koronaviru se
mnoho lidí snažilo pomáhat ostatním – šitím roušek, nákupy pro seniory, nošením dobrot dobrovolníkům. Základní škola v Poběžovicích nemohla vykonávat svoji tradiční vzdělávací funkci, ale přesto
chtěla pomoci občanům. Po domluvě s panem ředitelem se vedoucí stravování spolu s kolektivem kuchyně rozhodli i nadále vařit a službu nabídnout rodičům žáků a veřejnosti.

Od měsíce března vaříme nepřetržitě kolem 60 obědů denně. Personál kuchyně a všichni strávníci dodržovali přísná hygienická opatření. Odměnou pro personál kuchyně ve složení: Miroslav Lehner,
Zuzana Marečková, Agáta Jarinová
je spokojenost strávníků.
Mgr. Romana Adamcová

Komu? Slavnému českému malíři
Josefu Mánesovi. Narodil se 12.5.
1820. Většinou žil jinde. Ronšperkem se jen tak mihnul, či spíše prý
přespal tu ve vězení, které se nacházelo v budově zdejšího okresního soudu. Do Ronšperka prý se doplahočil pěšky z Domažlic, kam dojel vlakem z Prahy. V Praze nechal
rozmalovaný zvěrokruh pro obnovovaný slavný orloj. Bál se Prusů. Rakousko Uhersko s Pruskem válčilo a
dostalo na frak v bitvě u Hradce
Králové. A když se Prusové hnali do

Vážení spoluobčané, vážení přátelé.
Je mi velice líto, že jsme letos nemohli zrealizovat tradiční pietní akt
na našem hřbitově, abychom společně uctili ty nejsilnější z nás, kteří položili život za své vyznání, za své
předsevzetí, za naši svobodu během
temných let II. světové války. I tak
jsme nezapomněli a uctili jsme společně s vedoucí MKIS a tajemnicí
Městského úřadu v Poběžovicích alespoň v úzkém kruhu památku těch,
kteří položili během II. světové války

ZA STRÁVNÍKY:
Děkuji vám všem za obědy, moc
mě chutnají.
Pí Divišová

Prahy, utekl před nimi, kdo mohl.
Mánes do Poběžovic vlakem nemohl. Protože tu dráha ještě dlouho
nebyla. A peníze na dostavník asi
neměl. Zachránil ho baron Koc
z Dobrše, který pro něj ráno poslal
kočár. A Mánes si pak užíval klidu v
Újezdě Sv. Kříže… Možná si občas
vzpomněl – při procházkách zdejší
krásnou krajinou na dávno mrtvého
K. H. Máchu (1810-1836), který se
sice narodil v listopadu, ale verše:
“…ach zemi krásnou, zemi milovanou, matku svou i v dědictví mi da-

OD DUBNA DO ČERVNA SLEVY AŽ 50.-Kč
ZA METRICKÝ CENT.

za nás všechny svůj život. Při té příležitosti jsme položili věnec na hrob
hrabětě Heinricha Coudenhove - Kalergiho, který se velmi o naše Poběžovice zasloužil a věřím, že i dnes je
při nás.
Martin Kopecký, starosta
nou…“ jsou z jeho Máje. Mácha sice
ve zdejší oblasti nikdy nebyl, ale
stejně jako Mánesovy obrazy tak i
Máchův Máj, patří mezi díla, na která by si každý, kdo považuje češtinu
za svoji mateřštinu a kdo má rád
českou krajinu, měl alespoň v květnu vzpomenout.
MŠ

Montessori centrum Pelíšek
pořádá a zve vás na tyto akce:
JÓGA PRO DĚTI
Začíná se od 3.6.2020 v 16.30
hod. v zámeckém parku u japonské
ZEN zahrady. Přijďte bez přihlášení
s vlastní podložkou. V případě nepříznivého počasí (déšť, silný vítr),
se cvičení nekoná.
3. NAROZENINY PELÍŠKU
30.5.2020 od 15.00 hodin na
venkovním prostranství pod městským úřadem.
Venkovní hry, montessori pomůcky, živá hudba, stezka po zámeckém parku pro celou rodinu.
IV. PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR CESTA
DO PRAVĚKU
3.-7.8.2020 týden plný her, objevování, zjišťování, kamarádění pohybování, tvoření.
V případě velkého zájmu přidáme
ještě jeden týden. Cena 1.500.-Kč,
(rezervační poplatek 1.000.-Kč).
Přihlášky a bližší informace zprávou
na FB Pelíšku, e-mailu:
montepobezovice@seznam.cz
nebo na telefonu 776 277 330.
Tábor je realizován za finanční
podpory města Poběžovice.

Upozornění na možnost pádu
suchého, či jinak poškozeného stromu na místním židovském hřbitově.
Při špatných povětrnostních
podmínkách nevstupujte.

Nabízíme pracovní pozici Asistent dopravy klientů na 0,35 úvazku. Jedná se o dopravu dospělých klientů s duševním onemocněním, mentálním
postižením a kombinovanými vadami do Sociálněterapeutických dílen do
Meclova a do Domažlic. Jedná se o pravidelnou dopravu klientů na pracoviště - Po, Út, Čt - ráno 7:00 - 10:00, odpoledne 13:00 - 16:00, dále zajištění jednorázových akcí dle dohody - cca 2x měsíčně, včetně So, Ne a
svátků. Je nutný ŘP skupiny B a schopnost komunikace s uvedenou cílovou skupinou klientů. Podrobnější informace: Ivana Fröhlichová, tel.
731433020, email: ivana.frohlichova@dchp.charita.cz

Čas mírní bolest,
ale nedá zapomenout.
Dne 20. května 2020
uplynulo 13 let,
kdy nás opustil

pan

Vít Brabec.

Utichla ústa Tvá,
přestalo srdce bít,
vzpomínku na Tebe
budeme stále mít.
Dne 17. května 2020 jsme
si připomněli 1 výročí úmrtí

pana

Jiřího Karbana
z Poběžovic.

Stále vzpomínají manželka
a děti s rodinami.
dokončení ze str. 2. Vaněk

hrál
na trubku, pošťák Ebert hrál na
harmoniku a strýc Strnad tloukl
bubny. Chodili po vesnicích hrát
na pouť a během masopustu.
Otec kolikrát přinesl výslužku, jako např. kremrole.
Odkud si lidé do svých domácností brali vodu?
V Poběžovicích bylo několik veřejných kašen pro ty, kteří neměli
své vlastní studny - pod kostelem,
před nynějším úřadem, dále proti
Hubertusu a nad naším domem.
Poslední dvě jmenované jsou zrušené. V létě se stávalo, že se u
kašen sešlo mnoho lidí, když si
potřebovali umýt nasbírané houby.
Za komisi Eva Vondrašová

Pronajmu byt 2+KK
v Domažlicích.
Tel. 607 170 560.

Vzpomíná manželka
a děti s rodinami.

UPOZORNĚNÍ
MěÚ Poběžovice
V březnovém číslu Poběžovicka
oznamoval Městský úřad Poběžovice, že vzhledem k probíhajícímu
nouzovému stavu, bude občanům,
kteří v termínu do 31.3.2020 neuhradí místní poplatek za držení psa,
prominuto penále za pozdní platbu s
tím, že poplatek musí být uhrazen
do 2 měsíců od ukončení nouzového stavu.
Nyní již je znám termín, do kterého
je zapotřebí zaplatit poplatek, aniž
by bylo počítáno penále - je to
nejpozději do 17. července 2020.
Nezapomeňte tedy svoji odloženou
platbu místního poplatku za držení
psa provést tak, aby byly peníze
nejpozději do 17.7.2020 v pokladně
nebo na účtu města.
VoK

Místní poplatek:
za odpady
je splatný do
30.6.2020.
Poplatky je možno hradit v
hotovosti v pokladně MěÚ
Poběžovice, nám. Míru 47
nebo bezhotovostním převodem na účet města č.
0762088379/0800
vedený u České spořitelny
(k uvedenému datu musí být
peníze na účtu města).
Jako variabilní symbol uveďte číslo popisné své nemovitosti, do
sdělení pro příjemce účel platby a
za koho je provedena:, např.:
Jan Novák, Marie Nováková poplatek za odpady.

ROK 2020
Poběžovice:
červen: 3.6., 17.6.,
červenec: 1.7., 15.7.,
29.7.
Ostatní obce:
červen: 2.6., 16.6.,
30.6.,
červenec: 14.7., 28.7.
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