OBECNÍ KRONIKA 2003
1/ Obyvatelstvo
V matričním obvodu města Poběžovice žilo na konci roku 2003 celkem 1674 obyvatel, z toho
v Poběžovicích 1463 obyvatel. Matrika Městského úřadu Poběžovice zaznamenala 10 narozených dětí, 14
zemřelých osob a sedm sňatků.
1/1 Narození
Ladislav Borč
Ludvík Pechovský
Kristýna Františka Skořepová
Kristýna Navrátilová
Miroslav Brzobohatý
Vítek Smolakow
Daniela Rozhonová
Lukáš Ticháček
Filip Páral
Lukáš Červeňák
Karolína Beerová
Tereza a Natálie Liškovy

9. 2. 2003
15. 2. 2003
7. 3. 2003
29. 8. 2003
3. 9. 2003
6. 9. 2003
13. 9. 2003
27. 9. 2003
14. 10. 2003
19. 11. 2003
24. 12. 2003
27. 11. 2003

1/2 Úmrtí
Štěpán Krutina
František Skala
František Mejstřík
Oldřich Motyčka
Josef Pudivítr
Jan Sokol
František Stauber
Vladimír Mančík
Vlasta Bušková
František Kohn
Miloš Tauchmann
Stanislav Hrda
Margita Regnerová
Herbert Konopik

7. 1. 2003
30. 1. 2003
22. 1. 2003
19. 3. 2003
17. 3. 2003
23. 2. 2003
5. 4. 2003
24. 5. 2003
9. 7. 2003
5. 7. 2003
6. 8. 2003
23. 9. 2003
3. 10. 2003
18. 10. 2003

1/3 Sňatky
Zdeněk Miňovský a Zuzana Maťusová
Richard Augustin a Veronika Javůrková
Karel Turčan a Monika Falatková
Zdenkě Královec a Vendula Kneiflová
Hynke Kliner a Zuzana Ticháčková
Jindřich Beran a Ivana Pavlovičová
Jan Pobiš a Vendula Rubášová

7. 2. 2003
3. 5. 2003
10. 5. 2003
24. 5. 2003
23. 8. 2003
30. 9. 2003
13. 12. 2003

1/4 Zlaté a další významné svatby
14. srpna oslavili 55. výročí sňatku Dorota a Josef Schreinerovi z Poběžovic.
19. září oslavili Zlatou svatbu Judita a Ondrej Gáborikovi z Poběžovic.
23. října oslavili 55. výročí sňatku Anna a Karel Kohoutovi.
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1/5 Vítání občánků
Vítání občánků se uskutečnilo v letošním roce jen jednou, a to 7. června, kdy v obřadní síni představitelé
města přivítali sedm dětí.
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2/ Městský úřad Poběžovice
2/1 Finance
Na svém lednovém zasedání (30.1.) schválilo zastupitelstvo vyrovnaný rozpočet pro rok 2003, který byl
v příjmové i výdajové části 27.080.200,- Kč. Zastupitelstvo schválilo v říjnu úvěr od České spořitelny ve
výši 10 milionů korun s dobou splatnosti 7 let a maximální úrokovou sazbou 4,8%, a to na úhradu
nevýhodného úvěru u Raiffeisen stavební spořitelny a na pokrytí investičních akcí města.
Město obdrželo platební rozkaz Krajského soudu v Plzni na částku 715 tisíc korun, kterou by mělo uhradit
firmě DSP Domažlice. Město se však proti tomuto rozhodnutí odvolalo a přijetí faktury na tuto částku nelze
v knize došlé pošty doložit.
2/2 Modernizace
Rada města schválila v srpnu zřízení elektronické podatelny pro městský úřad.
3/ Politika
3/1 Referendum
První referendum ve své desetileté historii zažila 13. a 14. června celá Česká republika. Hlasovalo se o
vstupu ČR do Evropské unie. Občané mohli volit ze dvou možností – Ano pro vstup do Evropské unie, nebo
Ne pro vstup do Evropské unie. V celém okrese přišlo k urnám přes 50% voličů, v Poběžovicích jich bylo
671 z celkových 1336 voličů, což je 50,22%. V obálkách nalezla volební komise magických 666 platných
hlasů, z toho 501 bylo pro vstup a 165 proti němu. Podobně výrazně řekla „Ano“ celá Česká republika.
3/2 Komunální politika
Volební úspěch Unie svobody v komunálních volbách a situace kolem poběžovického zámku patřily
k hlavním důvodům návštěvy senátora Jana Rumla v Poběžovicích. Senátor navštívil naše město 29. ledna a
mimo jiné se také zapsal do návštěvní knihy Městského kulturního a informačního střediska.
Zasedání městského zastupitelstva
Zastupitelstvo na svém prvním zasedání v roce 2003 souhlasilo s přijetím úvěru 2,5 milionu korun s úrokem
6,3% a dobou splatnosti 2 roky od CŠ, a.s., na dofinancování plynofikace města.
Druhé lednové zasedání schválilo složení osadních výborů pro Sezemín a Šibanov. Zastupitelstvo dále
schválilo záměr města směnit komunikaci v Mariánksé ulici (kolem kina a Hubertusu) za komunikaci ve
vlastnictví státu v Šandově ulici.
Zastupitelstvo na svém únorovém zasedání schválilo přistoupení města ke Svazku měst a obcí „Mikroregion
Radbuza“ a tím k projektu odkanalizování a čištění Radbuzy. Zastupitelé dále schválili záměr odkoupit od
soukromého vlastníka domy č. 50 na náměstí a 203 v Masarykově ulici.
Posledního března schválili zastupitelé na svém zasedání výsledky hospodaření města za rok 2002 – příjmy
40,5 milionů korun a výdaje 48,7 milionů korun. Nesouhlasili s oficiálním pozváním Bernda Posselta na
Česko-bavorské slavnosti, neboť tento politik hlasoval v Evropském parlamentu proti vstupu ČR do
Evropské unie.
Dubnové zastupitelstvo schválilo plánované navýšení podílu města v žádosti o dotaci z programu Evropské
unie ISPA na dokončení odkanalizování Radbuzy na 53,5 milionu korun.
V závěru června jednalo zastupitelstvo především o CHVAKu Domažlice, kdy byl mimo jiné kandidátem do
představenstva této společnosti zvolen starosta Hynek Říha.
Jedenácté zastupitelstva projednávalo 15. července výkaz hospodaření za první pololetí i předložený návrh
rozpočtových změn. Kromě toho schvalovalo prodej řady pozemků, odkup restitučních nároků a záležitosti
kolem chystané výstavby bytového domu v Šandově ulici.
Další zasedání zastupitelstva města se konalo 20. srpna a mimo jiné schválilo založení bytového družstva
„Poběžovice – družstvo“ pro výstavbu bytového domu v Šandově ulici. Odsouhlasilo další dokumenty
spojené s výstavbou v této lokalitě (přijetí úvěru, výši nájemného s pozdějším odprodejem, smlouvu o
sdružení na výstavbu atd.). Kromě toho zastupitelé schválili nákup repasovaného požárního vozidla Tatra
815 za cenu 1,97 milionu Kč.
Zastupitelstvo na svém jednání 3. listopadu schválilo koupi domu číslo 50 na náměstí Míru včetně pozemku
od soukromého vlastníka za 150 tisíc korun.
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Finanční výbor
Finanční výbor pracoval v tomto roce ve složení: RNDr. Karel Špaček (předseda), MUDr. Taťána Jiřincová,
Ing. Zdeněk Bělohlav, Dáša Ticháčková, Jana Polesová.
Kontrolní výbor
Kontrolní výbor pracoval v tomto složení: Jaromír Pánek (předseda), Milan Bláha, Jaroslav Musil, Zdeněk
Groeszel.
Komise pro projednávání přestupků
Zastupitelstvo na svém únorovém zasedání schválilo projednávání přestupkové agendy Komisí pro
projednávání přestupků i pro obce Bělá nad Radbuzou, Rybník, Mutěnín, Hostouň, Hora sv. Václava,
Drahotín, Hvožďany, Mnichov, Otov, Pařezov, Nový Kramolín a Vlkanov.
Komise pro mládež a sport
V lednu schválila rada města složení komise pro mládež a sport: Lenka Pekárová, Olga Kociánová, Dana
Prajzentová, Josef Kubík, Alena Vladyková, Vlastimil Musil, Josef Duffek, Michal Hojda. V červnu se stal
členem komise Jaroslav Hranička.
Komise pro kulturu a cestovní ruch
V lednu schválila rada města složení komise pro kulturu a cestovní ruch: Dagmar Krtová, Miroslava
Šebestová, Alena Řepová, Marie Špačková, Vratislav Korecký, Ludmila Bártová, Jana Kubíková, Jana
Podskalská, Eliška Váňová.

4

4/ Změny vlastnictví
4/1 Pozemkové vlastnictví
Vlastnictví města
1/ Pozemky
Firma Hesti Zbuzany projevila zájem o odkoupení pozemku v průmyslové zóně města s výhledem na stavbu
montážního závodu.
V souvislosti s rekonstrukcí vozovky v centru města vyměnilo město s krajem silnici kolem hotelu, dosud
vedenou jako místní komunikace, za silnici druhé třídy kolem benzinové čerpací stanice.
Objekty
Rada města doporučila v únoru zastupitelstvu schválit záměr města odkoupit od J. Wiesnera objekt na
náměstí Míru č. 50, včetně pozemku, a v Masarykově ulici č. 203 i s pozemkem.
5/ Výstavba
Plynofikace
Zastupitelstvo na svém prvním lednovém zasedání souhlasilo s přijetím úvěru 2,5 milionu korun s úrokem
6,3% a dobou splatnosti dva roky na dofinancování plynofikace.
Vedení města zorganizovalo v první čtvrtině roku schůzku s nájemníky bytových domů v Krátké ulici a
v ulici Pohraniční stráže za účelem projednání možností přechodu z vytápění tuhými palivy na vytápění
zemním plynem.
Byty
Červencové zastupitelstvo jednalo o výstavbě šesti bytových jednotek v Šandově ulici – schválilo pozdější
odprodej členům bytového družstva po uplynutí 20 let, schválilo přijetí hypotečního úvěru, zvolilo
zástupcem města v družstvu místostarostu ing. Jindřicha Kohouta. Stanovilo rovněž výši nájemného čistým
podílem jednoho nájemníka na splácení hypotečního úvěru povýšeného o 4 koruny na jeden metr čtverečný
užitné plochy bytu. Schválilo rovněž pořízení ČOV k bytovému domu a příjezdové cesty k zadnímu vchodu.
Zastupitelstvo, které zasedlo o měsíc později, schválilo všechny náležitosti týkající se výstavby bytového
domu. Výstavba je financována z různých zdrojů (1,8 milionu vklad členů, 2,4 milionu státní dotace, 5,6
milionu hypoteční úvěr).
Na podzim byla také zahájena rekonstrukce domu číslo 290 (bývalé jesle), kde má vzniknout devět bytů pro
seniory. Objekt se stane domem s pečovatelskou službou.
Různé
Na Den dětí bylo na sídlišti otevřeno nové dětské hřiště, které nechala radnice postavit na místě bývalého, již
nevyhovujícího hřiště. Sponzorsky velmi výrazně přispěla firma Stafiko Domažlice. Na hřišti našly děti nové
prolézačky, houpačky, skluzavku, pískoviště a další atrakce. V souvislosti s provozem hřiště se začaly
objevovat problémy s psími exkrementy v ochranné pískové vrstvě dětského hřiště.
5/1 Rekonstrukce
Zámek
Z programu Záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury ČR obdrželo město v tomto roce
milionovou dotaci.
Začátkem května bylo ukončeno výběrové řízení na dodavatele stavby rekonstrukce jižního křídla zámku,
zároveň se rozhodovalo o technickém dozoru nad stavbou a o podpisu smlouvy na dodání projektu ke
stavebnímu řízení na rekonstrukci jižního křídla.
Park
V listopadu byly zahájeny práce na první etapě celkové revitalizace zámeckého parku. Celkové náklady na
první etapu budou 2,5 milionu korun, 80% zaplatí Evropská unie prostřednictvím programu Sapard.
V rozpočtu je začleněno také sto tisíc korun na dovybavení informačního střediska, za které byla pořízena
např. kopírka, panely pro pořádání výstav.
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Veřejné osvětlení
Rada města uložila na konci února kontrolnímu výboru zjistit potřebu osazení dalších svítidel na území
města tak, aby bylo dosaženo přijatelného osvětlení všech užívaných komunikací a veřejných prostranství.
Vánoční výzdoba města byla rozšířena o nové světelné objekty, rada souhlasila na jejich pořízení
s uvolněním 45 tisíc korun.
Bývalé jesle – Dům s pečovatelskou službou
V květnu byly osloveny firmy k podání nabídek na rekonstrukci bývalých jeslí na Dům s pečovatelskou
službou.
Hřbitov
V červnu byly zahájeny rekonstrukce veřejných cest na místním hřbitově, byla položena zámková dlažba.
Kámen na podložení (50 tun) sebraly děti při brigádě na polích v okolí města.
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6/ Ekologie
6/1 Odpady
Sběr nebezpečného odpadu
V ohradě u textilní haly byl dne 15. září od 12 do 17 hodin proveden sběr nebezpečného odpadu (kromě
lednic a mrazáků).
Sběrna
Sběrna surovin byla v letošním roce otevřena vždy v sobotu od 8.30 do 11 hodin. Od poloviny června
rozšířila provozní dobu ještě na čtvrtek od 13 do 17 hodin.
6/2 Voda
Během jedné z mrazivých lednových nocí prasklo v centru města vodovodní potrubí. Voda vytékala pod
kostelem a na silnici se tvořilo náledí. Zhruba polovina města se ocitla bez vody, do rána však bylo potrubí
opraveno.
Zastupitelstvem byl kandidátem do představenstva CHVAK Domažlice zvolen starosta města Hynek Říha.
Po vstupu do představenstva CHVAKu prosazovaly Poběžovice změny ve vedení a především v hospodaření
firmy – CHVAK například na území Poběžovic hospodaří s majetkem v hodnotě desítek milionů korun, ale
nájemné, které město dostává sotva pokrývá náklady na poplatky za vypouštění odpadních vod.
Rada města na svém srpnovém zasedání schválila povodňovou komisi ve složení Hynek Říha, Jindřich
Kohout, Josef Váňa, Jiří Timura, Zdeněk Volný, Josef Kubík a Irena Lindová. Dále schválila povodňovou
hlídku (Irena Lindová, Josef Váňa, Jaromír Pánek, Jiří Timura) a hlídkovou a hlásnou službu (Vojtěch
Kotlan, Josef Jansa, Dušan Gejdoš, Jan Nechoďdomů, Karel Páv, Josef Klouda, Josef Müller, Jana
Kochová).
6/3 Vegetace
Park
V listopadu byly zahájeny práce na první etapě celkové revitalizace zámeckého parku. Celkové náklady na
první etapu budou 2,5 milionu korun, 80% zaplatí Evropská unie prostřednictvím programu Sapard.
V rozpočtu je začleněno také sto tisíc korun na dovybavení informačního střediska, za které byla pořízena
např. kopírka, panely pro pořádání výstav.
Kácení
Rada města v únoru nesouhlasila s pokácením 14 ks dřevin na části parcely p.č. 81, odsouhlasila pokácení 5
ks ovocných stromů na parcele 758/8, prozatím nesouhlasila s pokácením lípy před domem Motyčkových
v Šitboři a rozhodla pokácet dva vzrostlé smrky v Šitboři, které ohrožovaly opravovaný rodinný dům a
elektrické vedení. Žadatel provedl výsadbu náhradní zeleně. Rada města rovněž zamítla žádost ZKD Sušice
o poražení smrku před nákupním střediskem.
Jedna ze zelených dominant města, vzrostlá lípa v centru, která dlouhá desetiletí stávala naproti hotelu
Hubertus, ustoupila v březnu kvůli rekonstrukci ulice a chodníku. Kromě toho byla uvnitř kmene shnilá a
vychlá.
6/4 Fauna
Čápi
První čápi přiletěli letos ve dnech 12. až 14. dubna na hnízdo u čerpací stanice. Na střeše budovy České
spořitelny se objevili o týden později.
Dvě čapí mláďata, sirotci po v Chotiměři tragicky zahynulém rodiči, našla útočiště v čapím hnízdě u
benzinové čerpací stanice. Samice se jich ujala.
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7/ Doprava
7/1 Dopravní situace
V lednu uložila rada města tajemníkovi zajistit s ohledem na počasí opravu nejhorších úseků ulice Příkopy
štěrkem a zajistit dopravu štěrku na opravu komunikace za mostem v Zámělíči.
V červenci přijala rada města žádost Ludovíta Didiho na omezení rychlosti po místní komunikaci kolem jeho
domu.
Obyvatelé bytového domu v Krátké ulici 146 požádali město o zlepšení parkovacích a příjezdových
podmínek k domu. Na základě šetření rada konstatovala, že kromě dvou nájemníků domu mají všichni garáž
a parkování před domem je jen jejich pohodlností.
7/2 Komunikace
Dvousettisícovou dotaci mělo přislíbeno město na opravu komunikace v Sedleci. Podle předběžného
rozpočtu by oprava stála devět set tisíc korun. V červnu rozhodlo zastupitelstvo o dovozu kamene na cestu za
most v Ohnišťovicích a o jeho rozhrnutí.
Po pouťových slavnostech byla zahájena oprava komunikace v Mariánské ulici. Po vybagrování starého
podloží byly zhotoveny silniční vpusti, zpevněno podloží a silnice byla znovu vyasfaltována. Oprava stála
kolem pěti milionů korun.
Dvě náročné rekonstrukce prodělala Žižkova ulice. Na podzim se rovněž opravovala komunikace včetně
nových chodníků. Město získalo dotaci z krajského úřadu, podílelo se na zaplacení obrubníků, chodníků i na
opravě samotného silničního tělesa.
Po více než třech měsících prací byl v prosinci zprovozněn sed kilometrů dlouhý úsek silnice vedoucí
z Poběžovic do Hostouně. Celkové náklady činily 14 milionů korun a v Poběžovicích se oprava týkala
především ulice vedoucí od hotelu Hubertus směrem na Hostouň.
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8/ Školství
8/1 Mateřská škola
Ke dni dětí dostaly děti od svých učitelek dárek – procházku spojenou se soutěžemi, hledáním pokladu,
obědem v trávě a jízdou vlakem. Zúčastnilo se na padesát dětí.
Dne 25. června absolvovala školka výlet na vodní hrad Švihov spojený s představením Malého divadla
České Budějovice „Kouzelník ze Země Oz“.
Červen byl zakončen loučením s předškoláky – děti odjely vlakem do Mutěnína, kde si prohlédly statek se
zvířátky, poté navštívily oboru s daňky. Následovala návštěva kozí farmy s ochutnávkou kozího mléka. Po
návratu do školky byly na programu – již za přítomnosti rodičů – různé soutěže a opékání buřtů. Děti strávily
ve školce také noc, dokonce za přítomnosti Bílé paní a dalších pohádkových strašidel.
V termínu od 21. července do 8. srpna byla školka se souhlasem všech rodičů z důvodu dovolených
uzavřena.
Veřejné akce
Tři soutěže, do nichž byli zapojeni také rodiče, zpestřily maškarní karneval mateřské školy, který se
uskutečnil 20. března. V programu se rovněž představili žáci z tanečních kroužků.
Místo klasické vánoční besídky připravily vyučující mateřské školky pro rodiče s dětmi vánoční posezení
v duchu lidové tvořivosti. Ve všech třídách se vyráběly vánoční dekorace, zdobily perníčky, zkoušela se
ubrousková technika.
8/2 Základní škola
Počty žáků, statistické údaje
Školní rok 2003/2004 zahájilo 307 žáků a 20 učitelů. Fungovalo 17 tříd a dvě vychovatelky školní družiny.
Výuku zahájilo 24 prvňáčků, které převzala Trauda Deckerová. V pedagogickém sboru nedošlo k žádným
změnám. Dne 2. října na svém zasedání schválila rada města zřízení devítičlenné školské rady.
Žákovská rada
Žákovskou radu založila škola na podzim. První schůzky se zúčastnilo 38 dětí, z učitelek činnost rady
zaštiťovaly Eva Hegrová a Jarmila Karlovcová.
Jednou z akcí, kterou žákovská rada pro své spolužáky uspořádala, byla v sobotu 6. prosince dětská
diskotéka. Uskutečnila se v diskoklubu hotelu Game v Klenčí pod Čechovem.
Dopravní výchova
V rámci dopravní výuky si poběžovičtí školáci vyzkoušeli jízdu po dopravním hřišti, které improvizovaně
vyrostlo na prostranství před hasičskou zbrojnicí.
Loučení se školou
Komponovaným pořadem z písniček a scének se letošní deváťáci rozloučili koncem června se školou a
především s třídní učitelkou Annou Paulovou.
Exkurze, výlety, partnerské vztahy
Výlet do Furthu im Wald absolvovali v polovině května žáci, kteří se ve škole učí německému jazyku.
Kromě města a jeho zajímavostí je přijal starosta Furthu Reinhold Macho.
V květnu se němčináři zúčastnili jako vystupující slavnotního spuštění česko-bavorského internetového
portálu bbkult.net v Schönsee. Absolvovali rovněž společný výstup na Čerchov se svými stejně starými
spolužáky z Oberviechtachu.
V rámci Mezinárodního dne jazyků se 22 členů pedagogického sboru a pracovníků školy zúčastnilo 9. října
exkurze do bavorského městečka Nabburg. Akce se konala ve spolupráci s partnerskou školou
v Oberviechtachu.
Drakiáda
Tradiční Drakiáda se konala jedné říjnové neděle na poli směrem k Drahotínu. Děti pouštěly celkem 25
draků.
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Den dětí
Do dvou dnů byly rozloženy oslavy dne dětí. Nejprve slavily děti ve škole, kde viděly vystoupení tanečního
kroužku Venduly Hruškové. Odpoledne pokračoval program před hasičskou zbrojnicí a na školním hřišti,
kde bylo připraveno několik soutěží. V sobotu se před hasičárnou malovalo na silnici a po obědě byla
v parku připravena stezka s různými úkoly. Akci přerušila bouřka, při níž do jednoho ze stromů udeřil blesk.
Nikomu se naštěstí nic nestalo. Oslavy vyvrcholily slavnostním otevřením nového dětského hřiště na sídlišti.
Pohádkový les, strašidelný les
V les plný strašidel se jednoho říjnového pátečního večera proměnil park. Pořádající SRPDŠ připravilo do
Strašidelného lesa devět stanovišť s různými úkoly.
Ta naše písnička česká
Čtvrtý ročník soutěže pro mladé zpěváky se uskutečnil 16. dubna v místním kině. Porotu tvořily Jitka
Mentová, Lucie otlanová a Vladimíra Šimková. Nejvíce bodů od poroty získaly Dominika Adamcová,
Michaela Koptíková a Lenka a Jana Šustrovy. Druhý skončil Jaroslav Páv, třetí Markéta Korecká. Jako host
vystoupili kytaristé z kroužku, který vede Lenka Pekárová.
Stonožkový týden
Sbírku plyšových zvířátek pro malé pacienty české vojenské nemocnice v Iráku uspořádaly děti
z poběžovické školy. Reagovaly tak na výzvu hnutí Stonožka. Celkem se podařilo shromáždit 193 plyšových
hraček.
Tradiční Stonožkový týden se v Poběžovicích konal od 6. do 10. října, letos už pošesté. Dětem se podařilo
vybrat více než 14 tisíc korun, které putovaly do dětské psychiatrické léčebny v Opařanech.
Mikulášská nadílka, Vánoce
Mikulášská nadílka se konala na náměstí 6. prosince, v sobotu 20. prosince vystoupily děti z poběžovické
školy v kině s programem Už je tu zas vánoční čas. Ve dnech 10. až 12. a 14. prosince pořádaly děti,
konkrétně žákovská rada, prodej vlastnoručně vyrobených vánočních dekorací.
Mikulášská nadílka se konala také v pátek 5. prosince v kině, kdy před školním filmovým představením
vtrhli do sálu čerti s andělem a Mikulášem a za básničku či písničku rozdávali malé sladké dárky.
Opravy
Letošní prázdninové měsíce byly věnovány především vymalování kabinetů v jednotlivých třídách. Dále
bylo vymalováno v kuchyni, sborovně a v ředitelně, kde byl proveden rovněž nový rozvod elektřiny.
Sbor
Nově založen byl v tomto roce pěvecký sbor při Základní škole Poběžovice, jehož vedení se ujala Jitka
Mentová. Do sboru se přihlásilo šestadvacet dívek z pátých až osmých tříd.
Prázdniny
V únoru měli školáci dva týdny volno – 17. února začaly jarní prázdniny, které hned další týden, 24. února,
vystřídaly pětidenní chřipkové prázdniny.
Různé
Dětem z devátých tříd nabídl Domažlický deník možnost oznámkovat práci radních, zastupitelů, městského
úřadu a dalších veřejných institucí. Toto „Vysvědčení našim radním“ bylo v Domažlickém deníku
zveřejněno 14. října. Město z toho nevyšlo špatně, celková známka byla dvojka, přičemž jedničku dostala
kultura (za taneční kroužek a úžasnou pouť), sportovní vyžití a pomoc radnice škole. Dvojkou devítka
ohodnotila životní prostředí (především za pořádek v obci) a trojkou dopravní spojení. Mimořádnou
pochvalu dostalo město za dětské hřiště. Vysvědčení najdete v příloze kroniky.
Koncem listopadu se žáci 8.A vypravili do restaurace Chodský hrad v Domažlicích, aby se naučili správně
stolovat. Obsluha jim řekla všechny správné zásady o stolování i nesprávné zlozvyky, žáci rovněž viděli
ukázku přípravy míchaných nápojů.
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9/ Sociální oblast
Různé
Počínaje 1. březnem přestalo město odesílat dávky sociální péče. Od počátku března si klienti vyzvedávají
dávky sociální péče osobně na městském úřadu v Poběžovicích, a to k 30. dni každého měsíce. Úřední dny
na sociálním odboru MěÚ Poběžovice jsou od 1. března vždy pondělí, úterý a středa.
Nezaměstnanost
K začátku roku činila nezaměstnanost v celém domažlickém okrese 5,35%. Na Poběžovicku však byla
mnohem vyšší, a to 9,56% (298 nezaměstnaných na 11 volných pracovních míst).
Městský úřad začal v březnu využívat služeb dlouhodobě nezaměstnaných, které městu doporučil
domažlický Úřad práce. Noví pomocníci se spolu s mladíky na civilní službě podíleli především na úklidu
města a podobných veřejně prospěšných pracích.
V polovině roku se nezaměstnanost oproti začátku roku mírně snížila. Bez práce bylo 8,97% lidí, uchazečů o
volná místa evidoval Úřad práce v Domažlicích 288. Na podzim nezaměstnanost opět stoupla, dosáhla 9,9%
a o práci žádalo 318 lidí.
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10/ Kultura
10/1 Městské kulturní a informační středisko, kulturní komise
Koncerty
1/ ZUŠ Horšovský Týn
Tradiční koncert a besídku ZUŠ Horšovský Týn mohli diváci navštívit v červnu v místním kině. V sobotu
21. června se konal Letní koncert, na němž vystoupila skupina souborové hry pod vedením Jany Drábkové,
Komorní orchestr Alexandra Kudryho a Pěvecké sdružení Jany Lengálové. V pondělí 23. června se pak
představili žáci poběžovické pobočky ZUŠ – nejprve dopoledne svým spolužákům ze ZŠ a večer také
veřejnosti.
Vánoční koncert Komorního orchestru ZUŠ Horšovský Týn a Pěveckého sdružení Jany Bengálové se
uskutečnil 13. prosince v kině. O několik dní později, 18. prosince se konala zimní besídka žáků
poběžovické pobočky ZUŠ.
2/ Pop, folk, country, písničkáři
Slavné melodie, vtipy a vyprávění byly páteří pořadu Večer známých evergreenů, který uspořádalo MKIS
Poběžovice v neděli 14. září v poběžovickém kině. O zábavu se postaral Libor Perte s Josefem Mikulčákem
a Marií Novákovou. Přihlížely zhruba tři desítky diváků.
3/ Vážná hudba
V sobotu 19. dubna se v sále místního kina konal Velikonoční koncert, na kterém vystoupilo tachovské
kvarteto Allegro. V programu zazněly kromě klasických skladeb melodie z filmů, operet, muzikálů a světové
evergreeny.
Galavečer operetních melodií a evergreenů s Komorním souborem Nálady pod vedením Petra Macka se
uskutečnil v úterý 10. června v místním kině. Program shlédlo pouhých 20 diváků, z toho 12
mimopoběžovických!!
Komorní koncert přední české flétnistky Lenky Baarové a The Baarova Quartet s názvem „Kvartety pro
flétnu a smyčce“ se uskutečnil v sobotu 6. září od 19.00 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie
v Poběžovicích. Opět se setkal s minimálním zájmem veřejnosti, vystoupení zhlédlo zhruba dvacet diváků.
MKIS Poběžovice uspořádalo v neděli 30. listopadu Předvánoční koncert s melodiemi velkých mistrů.
Účinkovali sólisté Státní opery Praha Lubomír Havlák a Jana Levicová, které na klavír doprovázela Irena
Havláková.
Divadlo
Amatérský divadelní soubor Poběžovice
Na sobotu 10. května 2003 připravil ochotnický soubor premiéru komedie Svatopluka Radešinského „Císař
pán nic neví“. V hlavních rolích se představili mladí členové souboru Petr Vejvančický a Zdeňka Teplá,
další postavy vytvořili Milan Lešek, Hana Pelikánová, Vladimír Vladyka a další. Režii měl Stanislav Hrda.
Oslava Dne matek
Vůbec poprvé pořádalo město společně se SRPDŠ akci ke Dni matek. V programu vystoupili žáci
z kytarového kroužku, tanečního kroužku, gymnastky z Postřekova, malý pěvecký sbor a vítězové soutěže
Ta naše písnička česká.
Výstavy
V lednu zvalo MKIS Poběžovice na výstavu fotografií nadějné začínající fotografky ze Sezemína, Petry
Michalcové. Výstava nesla název „Pohled“.
Od června do konce července mohla veřejnost navštívit v informačním středisku výstavu obrazů kdyňského
malíře Daniela Eisnera, která měla název „Dan Eisner a jeho mystický svět“. Eisnerovy obrazy byly k vidění
nejen v prostorách informačního střediska, ale také ve výstavní síni v podkroví.
V podkroví informačního střediska se od 1. října do 14. listopadu konala výstava „Zámecký park – včera,
dnes a zítra“. Návštěvníci si mohli prohlédnout barevné studie a komentáře k revitalizaci zámeckého parku,
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řadu fotografií a dalších dokumentů. Součástí výstavy byla anketa, v níž se návštěvníci mohli k návrhům
vyjádřit. Setkala se s minimálním ohlasem.
Od 20.listopadu do 9. ledna 2004 se v prostorách informačního střediska konala výstava hostouňského
výtvarníka Antonína Mužíka s názvem Obrazy a plastiky.
Výtvarný kroužek
Především na netradiční výtvarné metody se soustředil výtvarný kroužek při Městském kulturním a
informačním středisku, který vedla Jana Schröpferová. Výrobky dětí byly vystaveny v informačním
středisku, kde si některé z nich mohla veřejnost také zakoupit.
Různé
V neděli 30. listopadu byl slavnostně rozsvícen vánoční stromek. Rozsvícení předcházel lampionový průvod
a vystoupení žáků ZŠ Poběžovice s adventním programem.
V sobotu 6. prosince byl uspořádán Slet čertů na poběžovické náměstí. Přítomné děti obdržely od města
sladkou odměnu.
Předvánoční setkání s kulturním programem a malým pohoštěním uspořádala kulturní komise ve spolupráci
s dalšími subjekty v neděli 14. prosince.
10/2 Kino
Kino oslavilo v letošním roce 50 let od zahájení promítání ve stávající budově. Oslavy byly soustředěny do
měsíců květen a červen, kdy při každém představení obdržel vylosovaný divák volnou vstupenku na jedno
představení pro dvě osoby. Losovali se i držitelé dalších drobných cen. Malé jubileum oslavil v tomto období
také promítač Jaroslav Paul, který začal s promítáním před třiceti roky.
10/3 Knihovna
Týden knihoven
Amnestii pro čtenáře, kteří mají doma delší dobu nevrácené knihy, vyhlásila knihovna v rámci Týdne
knihoven od 6. do 10. října. Amnestie se setkala s minimálním ohlasem.
Veřejný internet
Speciální hodiny věnované seniorům nabídla od března, měsíce internetu, knihovna. Důchodci mohli za
poloviční cenu využít možnosti tohoto elektronického média, stalo se tak ovšem velmi sporadicky. Poloviční
ceny pro seniory zůstaly po celý rok.
Organizační změny
Od ledna zprovoznila knihovna speciální program Clavius, v němž začala zpracovávat evidenci všech
svazků, které v městské knihovně jsou.
10/4 Plesy, rockové koncerty a tancovačky
Plesy, zábavy
Poslední únorový den se v hotelu Hubertus konal již šestý Společenský ples, pořádaný SRPDŠ a ZŠ. Hrála
Hájenka a v programu vystoupila V. Hrušková s tanečním kroužkem. Přijeli také hosté ze spřátelené školy
v Oberviechtachu.
V sobotu 15. března se v hotelu Hubertus uskutečnil historicky 1. Městský ples. K tanci i poslechu hrála
kapela Dupalka a součástí programu byla dámská volenka, bohatá tombola a vystoupení tanečního kroužku
Venduly Hruškové. Představila se rovněž taneční skupina Avanti a Vendula Hrušková s Václavem
Hadravou.
V sobotu 13. prosince se v hotelu Hubertus konala předvánoční taneční zábava se skupinou Sonet.
Taneční kurs
Taneční kurs byl v hotelu Hubertus zahájen 13. září. Na pořádání kursu se spolupodílela taneční škola Dance
Stod. Součástí kursu byl rovněž společenský večer se slavnostní večeří v podobě rautu. Prodloužená měla
téma Voda, k čemuž si také účastníci připravili různé kostýmy.
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Rej čarodějnic
První historický Rej čarodějnic uspořádalo město Poběžovice 30. dubna. Děti se sešly v půl páté odpoledne
na školním hřišti a dospělí v osm hodin večer u hasičárny. V 19 hodin byl zapálen čarodějnický oheň. Hrála
kapela Song. Sešlo se 58 dětí a večer, kromě účastníků v civilu, také 13 dospělých čarodějnic a čarodějů.
10/5 Slavnosti
Česko-bavorská slavnost
Česko-bavorská slavnost sv. Jana Nepomuckého se uskutečnila ve dnech 17. a 18. května. Součástí byla
přednáška doc. Dr. Víta Vlnase, ředitele sbírek starého umění Národní galerie Praha na téma „Jan
Nepomucký, barokní světec v české historii a barokním umění. Vzruch přinesla účast šéfa sudetoněmeckého
landsmanšaftu Bernda Posselta. Ten v Evropském parlamentu hlasoval (jako všichni poslanci bavorské CSU)
proti vstupu ČR do EU, a tak jej radnice na slavnost nepozvala a distancovala se od něj. Kromě zmíněné
besedy a semináře o roli Evropské unie v boji proti terorismu v Rybníku, byla součástí slavností mše
celebrovaná biskupem Františkem Radkovským a krátký nedělní program v Schönsee
Poběžovické slavnosti
Poběžovické pouťové slavnosti se poprvé uskutečnily v rozsáhlé podobě, kdy bylo k dispozici několik scén –
hlavní za nákupním střediskem, terasa pod radnicí, stan u hasičárny, zámek. Také program byl bohatý,
můžete jej najít jako přílohu této kroniky. Kuriozitou letošní pouti byl zvláštní nález – na sídlišti byl po pouti
objeven zachovalý dětský kočárek – i přes výzvy ve zpravodaji a v okresním tisku se o něj nikdo nepřihlásil.
Pouťových slavností se zúčastnila také patnáctičlenná delegace Japonců, kteří přispěli svými finančními dary
na opravu zámku.
Součástí pouťového programu byla také výstava prací regionálních výtvarníků, kde svá díla představili
Václav Cvachovec, Lucie Bosáková, Antonín Mužík a další. Své umění předvedl také známý poběžovický
košíkář, 84letý Vojtěch Urban.
10/6 Zpravodaj
Zpravodaj Poběžovicko vyšel v roce 2003 celkem 12x, tedy každý měsíc. Redakční rada se ustálila ve
složení: Jiří Kohout, Vojtěch Kotlan a Marie Špačková. Průběžně přispívali další spolky a občané. Zpočátku
byl zpravodaj ještě sponzorován místními podnikateli, ale protože bylo stále těžší a těžší získávat ochotné
sponzory, od tohoto financování se dočasně upustilo a zpravodaj dotuje město. Sponzoři roku 2003:
Restaurace U Dušana (leden), Zámečnictví a opravy vozidel Ladislav Kotlan a Werner Brunner (únor),
drogerie Vespa (březen), Arcom Horšovský Týn (duben), Jezl – Traťové stavby (červen).
10/7 Zámek
V létě tohoto roku byl poprvé v historii zpřístupněn poběžovický zámek dlouhodobě široké veřejnosti.
Turisté mohli zámek navštěvovat po celé léto i podzim, vždy s průvodcem a na vlastní nebezpečí (neboť se
jedná o objekt v rekonstrukci). Tuto možnost využilo po celé období několik set návštěvníků z České
republiky i ze zahraničí.
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11/ Spolky
11/1 Hasiči
Různé
Zastupitelstvo v dubnu souhlasilo s udržením pohotovosti členů JPO II Poběžovice i pro rok 2004 a
poskytnutím stanoveného objemu finančních prostředků k danému účelu.
Zásahy, cvičení
K požáru plechového kontejneru vyjížděli hasiči jednoho lednového rána.
Členové dobrovolného sboru se spolu s kolegy z okolí, profesionálními hasiči a záchranáři z Bavorska
zúčastnili v sobotu 4. října rozsáhlého cvičení – námětem byl požár lesa u Schwarzachu na německé straně.
Veřejné akce
Hasičský bál uspořádal dobrovolný sbor v sobotu 18. ledna.
Dětský maškarní karneval uspořádali tradičně dobrovolní hasiči 9. března. Součástí karnevalu bylo vyhlášení
nejlepších masek. Hasiči rovněž připravili pro děti překvapení, kterým byli „živí“ Teletubbies, kteří přišli při
plesu mezi děti na taneční parket a rozdávali sladkosti.
Nový hasičský vůz
Nejvýznamnější událostí roku se pro hasiče stal 29. listopadu křest nového zásahového vozidla s programem,
ve kterém byly ukázky zásahu profesionálních záchranářů, poběžovické jednotky, prohlídka techniky včetně
vrtulníku a den otevřených dveří v hasičské zbrojnici. Novým zásahovým vozem, který hasiči uvedli do
provozu, se stala Tatra 815 CAS.
11/2 Myslivci
Rada města souhlasila začátkem roku s ponecháním městských pozemků Honebnímu společenstvu Slatina a
zároveň vypověděla členství v Honebním společenstvu Srby.
Rada města souhlasila v únoru s vybudováním zařízení pro přikrmování, pozorování a lov zvěře a dalších
mysliveckých zařízení na městských pozemcích, MS od Lysou horou, Mnichov.
Tradiční okresní výstava loveckých trofejí se konala začátkem dubna v sále hotelu Hubertus. 67
mysliveckých sdružení z Domažlicka představilo přes tisíc trofejí. Součástí výstavy bylo vystoupení trubačů
ze Schwandorfu.
Myslivecké sdružení Pod Lysou horou Mnichov uspořádalo 6.prosince v hotelu Hubertus Hubertskou zábavu
se zvěřinovou tombolou, zvěřinovými hody. Hrála Holešovská čtyřka.
11/3 Český zahrádkářský svaz
Nejrozmanitější druhy květin, zeleniny a dalších výpěstků představili zahrádkáři na výstavě, kterou
uspořádali o pouti v jídelně firmy Pozep. Kromě toho zde byly k vidění hotové výrobky z jejich produktů a
různé dekorační výrobky.
11/4 Včelaři
V neděli 26.ledna se v Hubertusu konala výroční schůze včelařského spolku. Organizace má v této době 63
členů, a to nejen v Poběžovicích, ale i v širším okolí. Hosty schůze byli také včelaři z bavorského
Dietersdorfu. Ze závěrů schůze vyplynulo kladné hodnocení faktu, že se podařilo zlikvidovat ohniska včelího
moru, problémem však zůstalo nadále šíření nákazy.
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11/5 Sport
Sportovci roku 2002 pro okres Domažlice
Mezi nejlepšími vyhodnocenými okresními sportovci za rok 2002 byli na začátku roku 2003 také
poběžovičtí borci. Mladý nadějný judista Josef Němec byl 20. mezi jednotlivci, ocenění (bez udání pořadí)
získal také v mládežnické kategorii.
Sportovní klub CHKZ Poběžovice
Vyhlášení nejlepšího sportovce města za rok 2002 v hotelu Hubertus, 29. března 2003:
Nejlepší jednotlivci – dospělí: Zbyněk Krutina (SK CHKZ Poběžovice – fotbal)
Nejlepší kolektiv – dospělí: SK CHKZ Poběžovice – fotbal
Talent roku: Jan Němec (SK Judo Poběžovice)
Trenér roku: Josef Kubík (SK Judo Poběžovice)
Bafuňář roku: Jiřina Timurová
Fair play: Vlastimil Ticháček
Laureát sportu: Vladimír Čada
1/ Fotbal
Umístění jednotlivých fotbalových mužstev v mistrovských soutěžích sezony 2002/2003:
Minižáci – 4. místo ve finálové skupině okresního přeboru
St. žáci – 2. místo ve své skupině okresního přeboru
Dorost – 5. místo v okresním přeboru
A-mužstvo – 4. místo v oblastním přeboru, nejúspěšnější klub domažlického okresu
Po podzimní části sezony 2002/2003 si mohli příznivci poběžovického fotbalu spokojeně mnout ruce.
„Nejhůře“ na tom byl dorost, který byl v tabulce okresního přeboru na lichotivém pátém místě. Starší žáci
tabulku své skupiny okresního přeboru vedli! Skvělý podzim měl také první oddíl, který pod vedením
nového trenéra Miroslava Lepšího skončil na vynikajícím třetím místě a znovu byl nejlepším okresním
mužstvem. Po jarní části bylo jasné, že poběžovický tým je opět nejlepším fotbalovým mužstvem okresu,
skončil na výborném čtvrtém místě za Viktorií Plzeň B, Chanovicemi a Přimdou, o skóre před Domažlicemi!
Ve sledovaném derby krajského přeboru podlehlo A mužstvo Domažlicím 1:2.
Senioři – 4. místo z devíti týmů v Lize seniorů domažlického okresu.
Losovací aktiv OFS Domažlice před startem podzimní části sezony hostil 17. července hotel Hubertus.
Třetí místo obsadilo poběžovické A-mužstvo v tradičním letním Memoriálu Miloslava Švarce v Třebnicích
(1. Přimda, 2. Holýšov, 3. Poběžovice, 4. Meclov).
Novým trenérem Poběžovic se pro nadcházející ročník krajského přeboru stal Josef Štulc, bývalý kouč
dorostu Viktorie Plzeň. Dosavadní brankářská jednička Poběžovic Petr Hutta odešel na roční hostování do
Chanovic.
2/ Stolní tenis
Tradiční Vánoční turnaj ve stolním tenisu, podporovaný finančně Evropskou unií, vyhrál mezi
neregistrovanými Lukáš Havlík. Mezi registrovanými byl nejlepší Václav Kuneš. V tělocvičně základní
školy se sešlo čtyřicet účastníků, z toho šest z partnerského oddílu z Rötzu.
3/ Tenis
Tři poběžovické tenisové týmy startovaly v Okresním Davis Cupu. SK CHKZ Poběžovice A skončil na
předposledním sedmém místě v I. třídě, béčko startovalo ve II. třídě a obsadilo konečné čtvrté místo. Tým C
hrál ve IV. třídě, kde po skončení základní části byl zařazen do tzv. černé divize.
Tenista klenečského Spartaku Václav Kubec vyhrál turnaj O pohár starosty Poběžovic, když ve finále přehrál
svého oddílového kolegu Dvorského 6:4, 6:4. Ve čtyřhrách zvítězili finalisté dvouher Kubec s Dvorským.
Třináct dvojic se zúčastnilo turnaje ve čtyřhře Pouťový debl. Turnaj vyhrála dvojice Drozda, Fliegel, která si
ve finálové skupině poradila s Bufkou a Šturmou a se smíšeným párem Šindelář, Kopačková.
Marek Vrba vyhrál letošní ročník Memoriálu Josefa Bufky v tenisové dvouhře. Druhý skončil Petr Lampa,
třetí Václav Císler.
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4/ Lední hokej
Družstvu poběžovických hokejistů se po celou sezonu celkem dobře dařilo v Chodské hokejové lize.
Poběžovičtí se v březnu dokonce probojovali přes Staňkov do semifinále. Také nový ročník soutěže rozehráli
dobře, po šesti kolech byli druzí. Toto umístění vydrželo i před vánoční pauzou.
5/ Šipky
Po podzimní části okresní ligy šipkařů se tým z Poběžovic držel ve středu tabulky – na sedmém místě
čtrnáctičlenné tabulky.
Turnaj v dámě
Tradiční turnaj v dámě se konal v hotelu Hubertus v pátek 26. prosince.
Turnaj v mariáši
Druhý ročník turnaje ve voleném mariáši se uskutečnil v únoru v restauraci Valtíř z iniciativy velkého
příznivce této hry, Vladimíra Vladyka. Na turnaj se sjelo 56 hráčů z různých koutů domažlického okresu, ale
také z Hrádku u Sušice, Sokolova či Bělé pod Bezdězem. Více než čtyřhodinový maraton nejlépe zvládl
Miroslav Jílek z Kašovic, druhý byl Radek Vavro z H.Týna a třetí Josef Fiala z Plzně.
Různé
Odpoledne plné zvířátek připravila vedoucí cvičení rodičů s dětmi Dana Prajzentová na sobotu 10. května.
Děti v převlečení za různá zvířátka plnily na trase směrem k Otovu různé úkoly.
Miroslav Zámečník, několikanásobný český bikrosový šampión, projevil zájem vybudovat v Poběžovicích
kvalitní speciální bikrosovou trať, kterou by mohli využívat cyklisté všech věkových kategorií. V průběhu
roku však k realizaci nedošlo.
11/6 Rybáři
Za sto tisíc korun koupil od města Poběžovice rybářský spolek rybník a sádku o výměře 1,6 hektaru.
Soutěž uspořádala poběžovická organizace Českého rybářského svazu na rybníku v Mračnicích. Účastníky
byli mladí ze tří kroužků této organizace a také z různých dalších obcí a měst. Poběžovičtí se zúčastnili také
soutěže Zlatá udice. Výsledky: družstva: 1. Kdyně, 2. Horšovský Týn, 3. Bělá nad Radbuzou, 4. Poběžovice,
žáci: 1. M. Fröhlich (Kdyně), žákyně: 1. T.Pišková (Bělá), dorostenci: 1. M.Petruňo (H.Týn).
12/ Církev
Farnost také v letošním roce informovala o novinkách v církevním životě a o zajímavostech z religiozní
tematiky ve svém občasníku, který vyšel v letošním roce čtyřikrát.
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13/ Policie
O tříměsíčního býčka a jalovici přišla poběžovická zemědělská společnost, když se do jejího zařízení ve
Vlkanově vloupal v lednu neznámý pachatel. Způsobil patnáctitisícovou škodu. Stejnou škodu způsobilo
divoké prase, které vběhlo do jízdní dráhy třiadvacetiletému řidiči. Na záchytnou stanici do Plzně putoval
29letý muž, který napadl jednoho lednového pátečního večera hosty v jedné z poběžovických hospod.
Přivolaná policie jej musela zneškodnit pomocí hmatů a chvatů sebeobrany.
Až o zábradlí mostu se v únoru zastavil hyundai třiadvacetiletého řidiče z Poběžovic. Po projetí zatáčky
dostal na sněhem pokryté silnici smyk a narazil. Škoda si 20 tisíc korun.
Šestnáctiletou dívku z Domažlicka stíhal v dubnu policejní rada pro trestný čin nedovolené výroby a držení
omamných látek. Obviněná v Hostouni, Poběžovicích a dalších místech bezúplatně zásobovala čtyři nezletilé
marihuanovými cigaretami. Drogu předávala vždy v sobotu před začátkem diskoték.
V katastru Poběžovic havaroval začátkem dubna padesátiletý řidič s vozem Audi 80. Po přejetí horizontu
vjel mimo komunikaci a přes střechu se převrátil zpět na silnici. Řidič byl lehce zraněn, ostatní členové
posádky vyvázli bez zranění. Hmotná škoda byla 10 tisíc korun.
Pouze s lehkými zraněními vyvázl řidič z hrozivě vypadající nehody, která se stala 14. června v podvečer
mezi Poběžovicemi a Vlkanovem. Devětatřicetiletého muže z Poběžovic obvinila policie ze zanedbání
povinné výživy, když svým dcerám dlužil na výživném 23 tisíc korun.
Z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí byl v červenci policií podezřelý 27letý muž
z Poběžovic. Byl přistižen při řízení motorového vozidla, i když mu byl řidičský průkaz odebrán již
začátkem září roku 2002.
Třicetitisícovou škodou skončila srážka dvou osobních aut mezi Šitboří a Poběžovicemi, ke které došlo
v červenci. 62letá Plzeňanka přehlédla při odbočování vlevo protijedoucí vozidlo, o jehož pravý bok
zachytila. Vozidlo skončilo v levém příkopu. Nehoda se obešla bez zranění.
Letem přes řídítka a pádem do příkopu skončila sobotní večerní jízda čtyřiatřicetiletého muže z Poběžovicka.
Cyklista se před cestou nejprve posilnil alkoholem v jedné z poběžovických restaurací. Nehoda se obešla bez
zranění.
Do márnice na hřbitově v Poběžovicích se v srpnu vloupal neznámý pachatel. Násilím vypáčil dveře do
kaple, kde z oltáře odcizil obraz o rozměrech 120x60 cm. Způsobil pětitisícovou škodu.
Ze skladu prodejny stavebnin zmizely v září pákové nůžky, pokladna s drobnými a počítačová sestava
s monitorem. Škoda činila jedenáct tisíc korun.
Visací zámek přestřihl zloděj v listopadu u jedné ze stodol v Poběžovicích. Uvnitř vnikl do vozu Opel
Kadett, se kterým jen popojel. U dalšího auta, Audi 80, rozbil okno u zadních dveří.
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14/ Počasí
Leden
Na počátku roku 2003 bylo chladné a deštivé počasí. Hladiny vodních toků byly zvýšené, ale k rozsáhlejším
záplavám naštěstí nedošlo. V polovině ledna přišly mrazy, cca kolem –10 a –12°C. Ke konci měsíce přišlo
sněžení, a to dosti vydatné.
Únor
Vydatné sněžení pokračovalo i začátkem února, napadlo postupně až 25 cm sněhu. V polovině první dekády
následovalo oteplení, teploměr se vyšplhal zhruba tři až pět stupňů nad nulu. Bylo polojasno s občasným
sněžením. 12. a 13. února bylo po celý den nádherné jasné počasí, teploty kolem nuly, v noci však až –15°C.
Mrazy, zejména noční a ranní přetrvávaly i v závěru února, kdy bylo až –13°C, přes den však bylo slunečno
a 3-7°C.
Březen
Od 1. března se nad kraj snesla inverzní oblačnost, bylo teplo, někdy až 9°C, od 5.3. bylo opět slunečné
počasí, kolem 10.3. odpoledne až 15°C, následovalo ochlazení, skoro zataženo, přeháňky a teploty kolem
dvou stupňů. V polovině měsíce sněžilo, postupně se však oteplilo a sníh roztál. Od 7. března opět pěkné
počasí s příjemnými odpoledními teplotami. První jarní den slunečný, v dalších dnech stále teplo a slunečno,
odpoledne dokonce až ke 20°C, až do konce měsíce pak zataženo, ale poměrně teplo (12-14°C).
Duben
První apríl byl skoro jasný a příjemně teplý, od 2.4. se však ochladilo a 6.4. bylo dokonce kolem nuly, silný
vítr a sněžení, následující den ráno –3°C, nasněženo, přes den kolem 0, zataženo. Od 11. dubna se opět
začalo oteplovat, panovalo hezké počasí s příjemnějšími teplotami. Druhá polovina dubna byla pěkná,
koncem měsíce i docela teplá, někdy bylo i přes 20 stupňů.
Květen
Na prvního máje bylo velmi teplo a slunečno, přes menší přeháňky bylo celkem hezky a teplo i v dalších
dnech, 5. května vystoupala teplota na slunci i přes 30°C. Příjemné letní počasí bylo až do poloviny května.
V dalších dnech se ochladilo, bylo oblačno, občas pršelo a objevily se první jarní bouřky. V posledních
květnových dnech bylo nejprve něco přes 15 stupňů, později se opět oteplilo až k třiadvaceti stupňům ve
stínu.
Červen
První červnový týden pokračovalo horké a slunečné letní počasí s teplotami od 25 do 30 stupňů, s občasnými
bouřkami. Druhá červnová dekáda přinesla zpočátku až tropické teploty přesahující třicet stupňů, v polovině
dekády se však ochladilo, bylo polojasno s teplotami kolem dvacítky. Podobně bylo v posledním období
měsíce – polojasno až oblačno, teploty od 18 do 23 stupňů, postupně až 28°C.
Červenec
Poslední červnový a první červencový den přinesl teploty kolem třicítky, rázem se však ochladilo a teploty se
pohybovaly pod dvacet stupňů. Bylo většinou oblačno, občas přeháňky. Začátkem druhé dekády se oteplilo,
pokračovaly však přeháňky, s teplotami lehce přes dvacet stupňů. Skutečné letní počasí přinesl až závěr
druhé dekády, kdy se teploty blížily i k 30°C. Letní počasí trvalo až téměř do konce července, i když
v posledních dnech měsíce se mírně ochladilo.
Srpen
Začátek srpna přinesl opět slunečné a velmi teplé počasí, teploty přesahovaly často 30°C, v polovině měsíce
bylo místy dokonce až kolem 35 stupňů. V dalších dnech přibyly bouřky, déšť, ale vesměs bylo docela hezky
s teplotami kolem 25-26 stupňů. Příznivé typicky letní počasí, slunečné, teplé, s občasnými přeháňkami,
panovalo po celý zbytek srpna, jen v posledních dnech se ochladilo pod dvacet stupňů.
Září
První zářijové dny bylo spíše nevlídně, s teplotami kolem 15°C, postupně se ovšem oteplilo, převládalo
slunečné počasí s teplotami přesahujícími dvacet stupňů v druhé polovině první dekády. Pak se však znovu
obloha zatáhla a v dalších dnech občas zapršelo, teploty kolem 15 stupňů. Druhá polovina měsíce přinesla
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oteplení, v posledních letních dnech bylo dokonce ke třicítce, ovšem pak se rapidně ochladilo, ale ke konci
září vyšplhaly teploty opět na lichotivých dvacet stupňů.
Říjen
Také první říjnové dny přinesly příjemné teplé počasí s teplotami kolem dvacítky, ovšem záhy se ochladilo a
v polovině dekády klesla teplota až pod deset stupňů. Postupně se počasí zlepšovalo, v polovině měsíce bylo
kolem patnácti, ale v závěru druhé dekády bylo opět deštivo, zataženo, 5-9°C. Chladné počasí se střídavou
oblačností panovalo i v dalších dnech, teploty často klesaly blízko k bodu mrazu. Zatímco na konci měsíce se
v celém Česku oteplilo (místy až ke 20°C), v západních Čechách nevystoupala teplota nad 8°C.
Listopad
I když počátek měsíce přinesl typické nevlídné podzimní počasí, objevily se i dny s příjemnými teplotami
nad deset stupňů. Ale přesto převládaly deštivé a sychravé dny s teplotami slabě nad nulou. Pozoruhodně se
počasí zlepšilo v druhé polovině měsíce, kdy se teploty pohybovaly kolem deseti stupňů, občas i vyšplhaly
výše. Podobně proměnlivě bylo až do konce měsíce, přičemž teploty se nepatrně snížily.
Prosinec
Také začátek prosince byl spíše zatažený s teplotami kolem pěti až sedmi stupňů, v závěru první dekády se
ovšem vyjasnilo, ale teploty klesly pod bod mrazu. Zhruba v polovině prosince se mírně oteplilo, což
přineslo také první sněhové přeháňky. Vánoční čas byl prosluněný, ovšem záhy se začalo zatahovat, bylo
pod nulou, ovšem na konci vánočních svátků bylo skoro zataženo, sněžilo, mrholilo. Podobné počasí
panovalo také v posledních dnech roku – zataženo, oblačno, přeháňky, sněžení, mrholení, teploty kolem
nuly.
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15/ Různé
Povodně
První velká voda zasáhla město hned na začátku roku, v noci z 2. na 3. ledna a postihla zejména rodinu
Kuželkových. S pomocí dobrovolných hasičů se škody podařilo eliminovat na minimum.
Vítr
Pouze torzo Kříže smíření za sebou zanechal prudký vichr, který se v říjnu přehnal přes Poběžovice. Kříž
nechala opravit radnice.
Konvoj
Na své cestě západními Čechy se v Poběžovicích zastavil konvoj vojenských historických vozidel, který
přijel 3. května odpoledne v rámci oslav konce druhé světové války. Diváci mohli na náměstí, kde se konvoj
na několik minut zastavil obdivovat desítky vojenských veteránů na kolech.
Cestovní ruch
Poprvé ve své historii byl v letošním roce dlouhodobě zpřístupněn poběžovický zámek. V letních měsících to
bylo ve všední dny od 8 do 16 hodin, v pátek do 13.30 hodin, o víkendech od 10 do 12 a od 14 do 16 hodin.
Možnosti využily stovky turistů z různých koutů republiky i ze zahraničí.
Partnerství
Partnerskou návštěvu Schönsee a okolních obcí absolvovali představitelé Poběžovic. Kromě seznámení se
s prostředím partnerských obcí (Schönsee, Weiding, Stadlern, Gaisthal) byl účelem setkání postup ve
vzájemné spolupráci.
Na oplátku přijela delegace ze Schönsee v čele se starostou Hansem Eibauerem v listopadu do Poběžovic. Na
programu setkání byla jednání o společných kulturních, sportovních a společenských akcích na příští rok.
Rodáci
Tradiční masopustní veselici připravilo pro obyvatele německé národnosti krajanské sdružení bývalých
občanů Horšovskotýnska Heimatkreis Bischofteinitz. V sále hotelu Hubertus se na ní koncem února sešlo na
200 lidí německé národnosti – současných občanů Horšovskotýnska i vysídlenců žijících v současnosti
v Německu.
Pamětní desky zemřelým obyvatelům Zámělíče, kteří jsou pochovaní na poběžovickém hřbitově, nechali
instalovat jejich žijící bývalí spoluobčané, vesměs vysídlení v sousedním Německu. Akci inicioval rodák ze
Zámělíče Josef Maurer. Záměličští byli na poběžovický hřbitov pochováváni na přelomu 19. a 20. století a
v první části 20. století. Pietní akt spojený s odhalením desky začal mší svatou v kostele.
Dvě významná setkání rodáků a bývalých žáků školy se uskutečnila ve dnech 13. září (zúčastnilo se cca 20
lidí, bývalých žáků ZDŠ Poběžovice, po 46 letech) a 25. října, kdy se sešli žáci školy po 45 letech. Bylo jich
více než dvacet.
Zajímavou událostí bylo udělení českého občanství paní Marii Topolové, která v Poběžovicích žije už od
roku 1967. Marie Manilou přišla do Čech z Rumunska v roce 1947, v roce 1958 se provdala za Jiřího Tippla.
Státoobčanský slib složila v listopadu letošního roku na domažlické radnici.
Kulturní památky
O zařazení domu číslo 138 s barokní fasádou a nástěnnými malbami na ní, který stojí na Spojeneckém
náměstí, do seznamu kulturních památek usilovalo město po celý rok. Pravděpodobnější se jeví, že se tak
stane v roce 2004. Na tento rok také město hledá možnost čerpat peníze na záchranu historické fasády
z Programu regenerace městských památkových zón.
Zprávy na mobil
Kolem 150 jmen obsahoval seznam lidí, kteří si nechávali aktuální zprávy z radnice posílat formou SMS na
mobil. Tuto službu však musela radnice v říjnu zrušit, protože byly na internetové síti zpoplatněny.
Osobnosti
Dne 29. ledna zavítal na oficiální návštěvu populární polistopadový politik a v současné době senátor Jiří
Ruml. Prohlédl si město, zámek a zanechal zápis v návštěvní knize informačního střediska.
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Spádové obce
Začátkem roku byl v Sedleci ustaven osadní výbor v tomto složení: Tomáš Krutina (předseda), Filip Páral,
Jana Schröpferová.
Osadní výbor byl také sestaven pro Sezemín a Šibanov: Richard Damek (předseda), MVDr. Pavel Kroupa,
Petr Michalec.
Osadní výbor pro Šitboř: Josef Bejček (předseda), Jaroslava Lincová, Pavel Vrba, Štefan Kugyela, Karel
Pešta.
Osadní výbor pro Ohnišťovice: Ing. Jana Kochová (předseda), Ilona Kopecká, Zdeňka Chodorová.
Do obnovy hasičské zbrojnice se pustili dobrovolní hasiči v Šitboři. Udělali novou betonovou podlahu,
venkovní a vnitřní omítky a natřeli podvozek stříkačky. Nepodařilo se však založit sbor malých hasičů,
neboť se nenašlo dostatek dětských zájemců.
Rada města doporučila sjednotit cenu vodného pro obec Šitboř s cenou vodného v Poběžovicích, neboť
dosavadní vodné nepokryje provozní náklady na provoz vodovodu.
Do oprav požární nádrž a komunikací v Sedleci investovalo město zhruba milion korun. Opravy byly
prováděny v létě, kdy byla vypuštěna nádrž, opravily se hráze, zábradlí, přítok a odtok. Nový povrch získaly
také místní komunikace v Sedleci.
Dětský tábor
Ve dnech 21. až 27. července uspořádalo město v Pivoni Letní tábor pro děti. Byl určen dětem 1. až 5.
ročníků a připravila jej komise pro mládež a sport. Děti byly rozděleny do oddílů Příšerek, Loupežníků a
Drsňáků. Každý den byl ve znamení pohádek. Tábor navštívilo mimo jiné plzeňské divadlo Úsměv, psovodi
Policie ČR v Domažlicích, děti zažily jízdy na koni, vyzkoušely si ruční výrobu svíček, vydali se
k pramenům Radbuzy a absolvovaly i celotáborovou soutěž.
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