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Zamyšlení
Tři desítky návštěvníků se sešly
v podvečer 17. listopadu, v sálu poběžovického kina, aby si připomněly
události, které před třiceti lety změnily od základu život občanů v naší
republice. V zábavně komponovaném programu se prolínala historická fakta, přednášená PhDr. Petrem
Mužíkem s citacemi z nepublikovaného románu p. Jiřího Pelikána,
v přednesu pí Evy Vondrašové
a články dobových novin, citovanými Ing. Pavlínou Vejvančickou.
Vše bylo odlehčeno písněmi spojenými s probíranými historickými
událostmi, v podání pí Daniely Hrubé. Mezi nimi nechyběla studentská
hymna, či Modlitba pro Martu.
Mladší posluchači se měli možnost
dozvědět mnoho zajímavých informací o poměrech v dobách, kdy ještě nebyli na světě nebo je prožívali
jako děti a ti dříve narození si vše co
kdysi prožívali mohli ve své paměti
připomenout a osvěžit. V závěru
vzpomínání na Sametovou revoluci
se na pódium dostavil RNDr. Karel
Špaček, jenž se s přítomnými podělil
o svoje osobní prožitky ze 17. listo-

padu 1989, které zažil jako člen pochodu z Albertova na Vyšehrad
a Národní třídu. Tam se ocitl mezi
řadami sedících protestujících účastníků přímo tváří v tvář nepropustnému kordonu štíty chráněných policistů a byl přímým svědkem jejich
brutálního zásahu. Do Prahy na manifestace jezdil pak i v další dny, kdy
se na improvizovaných pódiích střídali řečníci, kteří svoji aktivitou postupně tvořili naše novodobé dějiny.

Na závěr vystoupil s krátkým pohledem na změny, které společnosti
přinesla Sametová revoluce starosta
Poběžovic p. Martin Kopecký.
Kinosál zdobily historické fotografie
a v předsálí byl promítán soubor historických a novodobých fotografií
města od p. Josefa Böhma, na kterých měli možnost návštěvníci porovnat, jak se jednotlivé části města
změnily.

Vážení spoluobčané,
neúprosně se nám letošní
rok blíží ke svému závěru a čeká
nás, alespoň pro mě nejkrásnější
období, tedy adventní čas. Budeme
společně trávit více času při slavnostnějších chvílích a celé období je
plné nostalgie, myšlenek, zamýšlení
se nad sebou, svými životy, nebo životy našich blízkých.
Adventní čas ale s sebou přináší i
hodnocení uplynulého roku, co se
nám povedlo, na co jsme zapomněli,
co jsme neudělali dobře. Někteří lidé
mají tu vlastnost, že věci negativní,
malé prohry, větší či menší klopýtnutí zabírají v jejich myšlenkách příliš velké místo, a to se samozřejmě
viditelně odráží na náladě, chuti do
práce, nebo také vzrůstající obavě
z dalšího neúspěchu. Není vůbec
lehké, tyto nálady překonat. Není
jednoduché rozlišit malicherné problémy, které bychom mohli „hodit za
hlavu“ a problémy větší, kdy bychom se měli z těchto problémů a
životních klopýtnutí dostatečně poučit, ale nikdy si je nesmíme připustit
k tělu tak, abychom sice pomalu, ale
jistě vyhořeli. A právě v tento adventní čas je důležitější více než jindy podpořit své blízké úsměvem,
dobrým slovem, pochvalou, nebo
jen svojí přítomností, aby věděli, že
se mají o koho opřít. Jsme pouze lidé, děláme chyby a chyby vždy dělat budeme. Když ale budeme pozitivní, bude se nám žít daleko lépe a
snáze budeme nastalé problémy
překonávat.
Na hodnocení uplynulého roku je
ještě brzy, nechme si to do dalšího
vydání zpravodaje. Radši vás seznámím s aktuálním děním okolo nás.
V minulém měsíci
stránka 1 jsme dokončili velice

dlouhý a náročný proces revize pronájmu zemědělských pozemků. Nyní
můžeme říci, že město a nájemci
mohou být z nově nastaveného
vztahu spokojeni. Jsem velice rád,
že spolupráce je na dobré cestě, a
to je velice důležité. Taktéž dokončujeme postupné prodeje nepotřebné zemědělské půdy. Vedení města
si je vědomo faktu, že k prodejům
pozemků je potřeba přistupovat velice obezřetně a získané prostředky
musí být využity smysluplně. Samozřejmě není cílem nechávat dlouhodobě ležet vysoké částky na bankovním účtu, neboť všichni víme, že takové peníze rychle ztrácejí svou
hodnotu. Máme ale lepší výchozí pozici pro získání větších dotací pro
opravu komunikací a další infrastruktury, kdy by neměl být pro
město problém dorovnat povinnou
spoluúčast při financování takových
akcí. Předpokladem je ale připravená projektová dokumentace, která
při žádostech hraje základní roli. Vedení města proto „konečně“ vyhlásilo výběrové řízení na zhotovitele
projektové dokumentace pro konečnou úpravu Větrné ulice. Pevně věřím, že smlouva s vítěznou projekční
kanceláří bude podepsána do poloviny prosince tohoto roku. Budu velice
rád, pokud se budou občané Větrné
ulice na projektu podílet, samozřejmě ne finančně, ale formou různých
nápadů a připomínek. Je to přeci jen
jejich místo, kde žijí. Dalším větším
krokem je zadání studie na úpravu
Spojeneckého náměstí, které si jistě
taktéž zaslouží zvelebení celého svého prostoru. I zde je počítáno
s účastí veřejnosti na společných
schůzkách. Dobrou zprávu mám i
pro obyvatele Zámělíče. Koncem října byla podepsána smlouva na re-

konstrukci místních komunikací se společností Silnice Horšovský Týn a.s. Předání staveniště proběhne v květnu roku
2020 a dokončení stavebních prací
je stanoveno na konec srpna téhož
roku. S financováním této rekonstrukce nám opět pomůže Plzeňský
kraj díky získané dotaci ve výši
300.000, - Kč. Horší zprávu mám
pro obyvatele Šitboře ohledně kanalizace. Hodnocení žádostí o dotaci se
prodloužilo až do května příštího roku, proto asi s největší pravděpodobností nestihneme zahájit samotnou II. etapu do konce roku 2020.
Samotná realizace tedy bude probíhat v roce 2021. O průběhu této důležité akce budu informovat ještě
několikrát a zcela jistě uskutečníme i
setkání s občany v šitbořském kulturním zařízení. Z malých akcí mohu
zmínit probíhající rekonstrukci obřadní místnosti MěÚ Poběžovice,
která se dlouhodobě potýkala
s nadměrnou vlhkostí zdiva. Rekonstrukce proto zahrnuje sanaci problematických míst, zhotovení nových
stropních podhledů včetně izolací,
nové, úspornější osvětlení, a nakonec sjednocení omítek. Taktéž naše
služby nezahálejí, v listopadu probíhal každoroční „boj o listí“, což zabralo nekonečně mnoho času. Sekačky taktéž posekaly naposledy
trávu v parku a okolí, který je tak
připraven k zimnímu spánku. Na poslední chvíli ještě před zimou proběhne avizovaná výměna okapů na
hasičské zbrojnici, budovách bývalých kasáren a služeb, aby voda nenapáchala ještě větší škody.
Na hodně věcí jsem určitě nevzpomněl, ale ty si necháme na příště,
kdy se za uplynulým rokem ohlédneme. Závěrem dokončení na str. 4.

VoK

Listopad, padá listí. Kdo vlastně
vymyslel a nebo objevil ono
složené slovo? Snad by to věděli jazykovědci. Ale v listopadu
padlo i několik kdysi slavných
výročí. VŘSR! Kdo dnes ještě
ví, co to znamená? Falešná revoluce ve falešný den, která
měla spasit svět. Lampionové
průvody, se Sovětským svazem
na věčné časy.
A dál? Jméno Klement v kalendáři. Kdo ví, že jím byl pojmenován nemanželský chlapec? Nemanželským dětem byla dlouho dávána jména svatých, kteří byli ten den napsaní
v katolickém kalendáři. A jak se
ten den po roce 1948 slavil!
Všude samé sochy, obrazy, besídky s básničkami… Šátkování
pionýrů. Svazáci. Soudruzi…
Běda, když se někdo ušklíbl či
přednesl nepatřičnou poznámku.
Ale pak i nějaké „bolavé svátky“. 17. listopad, leč jistě smysluplné a věčnost si zasluhující
výročí. 1939. 1989. To první je
zoufalé, ale i opravdu hrdinské.
To druhé? Hrdina? Hrdina socialistické práce. Boj proti hrdinům? Ale kdež! Tyto hrdiny už
nikdo nebral vážně. A snad ani
oni se za hrdiny nepovažovali. I
když přece jen se nikdy nic neudělá samo. I sesuv půdy může způsobit několik uvolněných
kamenů. A takové kameny navzdory otloukání příslušníků se
v Praze valily od Albertova přes
Vyšehrad až na Národní třídu.
Většina ostatního národa se jen
divila a čekala, co bude. A ono
je. Třeba to, že dnes si zajedete na Rybník na skvělý oběd. A
žádný statečný hoch v zeleném
vám v tom nemůže zabránit.
Tedy pokud to není lesník a neničíte někde nějaký kus vzácné
květeny.
Vyrazíte si do Chamu za nákupy. Hledáte houby v místech s
poněkud smutnými tabulkami
s označením zaniklých osad,
kde vítězí opět příroda. Bohužel – málokdo si tuto svobodu
uvědomuje. Většina si vybírá to
horší, co i svoboda přináší. Ale
proč si tím kazit všední den?
Radujme se z toho, co máme.
Třeba z martinské husy. A
v dobrém vzpomínejme na
všechny naše dušičky, které
jsme měli rádi a které nás jistě
stále mají rády.

Marie Špačková

POZVÁNKA

1. adventní neděli 1. 12. 2019
na:
ADVENTNÍ TRHY u Vinotéky
od 15.00 do 17.00 hodin.
Vystoupení dětí ZŠ a MŠ
od 17.00 hodin.
Rozsvícení vánoč. stromu
v 18.00 hodin.

Výběr z usnesení 23. jednání RM Poběžovice, ze dne 25. 10. 2019

RM bere na vědomí výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby VZMR Oprava místní
komunikace v Zámělíči a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení
společností Silnice Horšovský Týn a.s., Nad rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn za cenu
1.390.000,-Kč bez DPH a pověřuje starostu města jejím podpisem.
RM souhlasí s podáním žaloby k příslušnému soudu na společnost KALLIOPÉ, s.r.o., náměstí
Míru 36, 344 01 Domažlice, IČ:25794914, zastoupenou Ing. Josefem Skřivánkem ve věci
vyklizení neoprávněně používaných nebytových prostor o výměře 493,33 m2 v budově interně označované č. 1 na pozemku p.č. 6/6 v k.ú. Poběžovice u Domažlic a zaplacení dlužné částky za nájem a energie ve výši 318.890,85,-Kč a úroku z prodlení vč. náhr. nákl.
řízení.
RM souhlasí s vyrovnáním ztráty ve výsledku hospodaření ZŠ Poběžovice, Masarykova 282,
345 22 Poběžovice ve výši 4.303,53,-Kč.
RM souhlasí s uzavření darovací smlouvy mezi ZŠ Poběžovice, Masarykova 282, 345 22
Poběžovice a SRPŠ při ZŠ Poběžovice na přijetí finančního daru ve výši 20.000-Kč.
RM schvaluje Dohodu o provedení práce mezi MŠ Poběžovice, Drahotínská 86, 345 22 Poběžovice a navrhovatelkou, na zajištění administrativních a organizačních prací v rámci
projektu Šablony pro MŠ Poběžovice II.
RM souhlasí s vyrovnáním ztráty ve výsledku hospodaření MŠ Poběžovice, Drahotínská 86,
345 22 Poběžovice ve výši 21.210,-Kč.
RM schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se společností ARCHUM architekti s.r.o., Oldřichova 187/55, 128 00 Praha 2, jehož předmětem je rozšíření předmětu smlouvy na 6 etap
a navýšení ceny díla o 65.000,-Kč bez DPH.
RM schvaluje Smlouvu o dílo se společností Chodské vodárny a kanalizace, a.s., Bezděkovské předměstí č.p. 388, 344 78 Domažlice na opravu vodojemu Poběžovice za cenu
595.054,69,-Kč bez DPH a pověřuje starostu jejím podpisem.

Výběr z usnesení 24. jednání RM Poběžovice, ze dne 6. 11. 2019

RM bere na vědomí žádost o pronájem nebytových prostor a konstatuje, že v současné
době město Poběžovice nemá žádné vhodné nebytové prostory k pronajmutí.
RM bere na vědomí žádost o revizi ceny pozemku p.č. 789/28 v k.ú. Šitboř a doporučuje ZM
trvat na prodeji pozemku za odhadní cenu.
RM nesouhlasí s poskytnutím finanč. daru Diec. charitě Plzeň prostřed. Svazku Domažlicko.
RM bere na vědomí žádost a dopor. ZM schválit záměr prodat poz. p.č. 227/4 v k.ú. Poběž.
RM bere na vědomí žádost o odkup pozemků a doporučuje ZM schválit záměr prodat pozemky p. č. 1135/2 a p.č. 1173/2 v k.ú. Zámělíč.
RM schvaluje uzavření pachtu s účinností od 1. 12. 2019 na dobu neurčitou ze žadatelem,
na pozemek a části pozemků v k.ú. Ohnišťovice za nabídnutou výši pachtovného 4.500,-Kč/
ha ročně a pověřuje tajemníka přípravou pachtovní smlouvy a starostu jejím podpisem.
RM schvaluje Dodatek č. 1/2020 k zákazníkovi č. 5459 Převzetí, přeprava a zpracování
odpadu od společnosti EKO-SEPAR, s. r. o., Hřbitovní 1214, 330 23 Nýřany, který mění
ceny za výsyp a likvidaci separ. odpadu s platností od 1.1.2020 a pověřuje starostu jejím
podpisem.
RM pověřuje starostu podpisem Dohody s SH ČMS - SDH Poběžovice, Žižkova 111, 345 22
Poběžovice o podmínkách užívání hasičské zbrojnice.
RM bere na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření ÚSC Poběžovice za rok 2019 a
doporučuje ZM přijmout usnesení z tohoto zápisu vyplývající.
RM dopor. ZM projednat a schválit návrh Řádu veř. pohřeb. města Poběž. v předlož. znění.
RM souhlasí s využitím finančních prostředků z investičního fondu ZŠ Poběžovice do výše
150.000,-Kč pro úhradu nákladů s realizací výměny hořáků u plyn. kotlů v budově školy.
RM doporučuje ZM schválit neinvestiční příspěvek města Poběžovice pro ZŠ Poběžovice na
rok 2020 ve výši 2.822.000,-Kč.
RM doporučuje ZM schválit neinvestiční příspěvek města Poběžovice pro MŠ Poběžovice na
rok 2020 ve výši 931.000,-Kč.
RM souhlasí s uzavřením MŠ Poběžovice během vánoč. prázdnin od 23.12.2019 do
1.1.2020.
RM schvaluje záměr prodat pozemky v katastrálním území Poběžovice u Domažlic za cenu v
daném místě a čase obvyklou a pověřuje tajemníka zveřejněním záměru dle zákona č.
128/2000 Sb., o obcích.
RM doporučuje ZM projednat a schválit obecně závaznou vyhlášku č. 03/2019 o evidenci
označených psů a jejich chovatelů v předloženém znění.
RM doporučuje ZM projednat a schválit obecně závaznou vyhlášku č. 04/2019 o místních
poplatcích v předloženém znění.
RM doporučuje ZM projednat a schválit obecně závaznou vyhlášku č. 05/2019, kterou se
zrušuje OZV č. 1/2005, požární řád města Poběžovice v předloženém znění.
RM doporučuje ZM projednat a schválit obecně závaznou vyhlášku č. 06/2019 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v předloženém znění.
RM bere na vědomí Vyjádření k odpovědi č.j. 494/19/MUPoběžovice a doporučuje ZM již se
dále nezabývat podněty pisatele ohledně vybudování nové kanalizace a v případě jeho dalších pochybností mu doporučit celou věc řešit soudní cestou.

Výběr z usnesení 7. jednání ZM Poběžovice, ze dne 14. 11. 2019

ZM bere na vědomí zprávu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření ÚSC Poběžovice, IČ:
00253669 za rok 2019 s výhradami uvedenými v této zprávě a ukládá starostovi města ve lhůtě do
15 dnů odeslat písemnou zprávu o přijatých opatřeních k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve
Zprávě o dílčím přezkoumání hospodaření ÚSC Poběžovice, IČ: 00253669 za rok 2019.
ZM schvaluje uzavření smlouvy o úvěru č. 7923980 se společností ČSOB Leasing a.s. ze dne 10. 5.
2019 ve výši 393.855,- Kč na koupi sekačky KUBOTA.
ZM schvaluje uzavření smlouvy o úvěru č. 2131401221 se společností ČSOB Leasing a.s. ze dne
31. 7. 2019 ve výši 197.989,- na koupi osobního automobilu Dacia Dokker.
ZM trvá na prodeji pozemku p.č. 789/28 v k.ú. Šitboř za cenou stanovenou znaleckým posudkem.
ZM schvaluje záměr města prodat pozemek p.č. 227/4 v k.ú. Poběžovice u Domažlic, o výměře 361
m2, druh pozemku zahrada a ukládá starostovi zajistit vyhotovení znaleckého posudku.
ZM schvaluje záměr města prodat pozemek p.č. 1153/2 o výměře 115 m2 a pozemek p.č. 1173/2 o
výměře 294 m2, vše v k.ú. Zámělíč, druh pozemku ostatní plocha a ukládá starostovi zajistit vyhotovení znaleckého posudku.
ZM schvaluje na rok 2020 neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Základní škola Poběžovice,
okres Domažlice, IČ: 75005409, se sídlem Masarykova 282, Poběžovice ve výši 2.822.000,- Kč.
ZM schvaluje na rok 2020 neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Mateřská škola Poběžovice, okres Domažlice, příspěvková organizace, IČ: 75005417, se sídlem Drahotínská 86, Poběžovice
ve výši 931.000,- Kč.
ZM schvaluje aktualizovaný Řád veřejného pohřebiště města Poběžovice v předloženém znění
s účinností od 1. 1. 2020.
ZM bere vyjádření p. Královce k odpovědi Města Poběžovice na vědomí a doporučuje p. Královcovi
se v případě pochybností o správnosti postupu města Poběžovice ve věci odkanalizování jeho nemovitosti obrátit na příslušný soud.
ZM neschvaluje poskytnutí příspěvku v jakékoliv výši z rozpočtu města na rok 2019 za účelem
přispění do veřejné sbírky vyhlášené Karlovarským krajem na pomoc obci Bublava a pověřuje starostu odesláním odpovědi obci Bublava v tomto smyslu.
ZM zřizuje Komisi pro rozdělování dotací z rozpočtu města Poběžovice ve složení: předsedkyně
Dominika Adamcová, členové Ing. Marie Grösslová a Zdeněk Ďuriš.

Vzhledem k omezeným technickým a fyzickým
možnostem jsem si objednal u Městského úřadu
Poběžovice výpomoc s asanací soukromého pozemku (likvidace náletových dřevin a posekání
trávy). Dne 5. listopadu t.r. provedli pracovníci
Technických služeb města Poběžovic P. Holý, F.
Červeňák, J. Veniger, J. Benda, L. Vorlíček a J.
Kovalíček zevrubné a důkladné vyčištění celého
pozemku (dvorku a zahrady) včetně odvozu odpadu. Za provedenou práci uvedeným pracovníkům prostřednictvím Zpravodaje velmi děkuji.

PhDr. Jan Vogeltanz

V mnoha ohledech je práce organizátorů akcí velmi nevděčná. Pokud vše jde, jak má, není vidět,
ale když něco selže, většinou se následky velmi
těžko napravují.
V případě neuklizených pytlů s odpadky, použitého materiálu a sudu v lese „U muničáku“ se tak
bohužel stalo. Příčinou byla špatná komunikace
mezi pořadateli, kdy si každý z nás myslel, že je
uklizeno a nenapadlo nás, místo ještě jednou
zkontrolovat. Chceme se touto cestou omluvit
všem, kterých se naše počínání v lese dotklo nebo je naštvalo. Dále se velice omlouváme panu
starostovi Martinovi Kopeckému, který byl vždy
velice ochoten nám vyjít v naší činnosti vstříc.
Velice si vážíme ochoty a tolerance ze strany celého města Poběžovice, že nám umožňuje pořádat takový typ víkendové akce, která je už nyní
na západě Čech ojedinělá.
Snažili jsme se vše napravit, jak nejrychleji to šlo
a vynasnažíme se, aby propříště byla spolupráce
bezproblémová.

Jménem celého organizačního týmu
Zdeněk Martínek, ml.

Panorama
událostí

Obec Hvožďany v minulém roce zbourala
svůj starý a velikostně zcela nevyhovující
obecní úřad, aby se v letošním roce, za podpory dotačních prostředků dala do budování
zcela nového domu, pro potřeby obce.

V Dobrohostově ulici se po delší době odkrytí,
dočkala nového krovu budova DřevoFormu.

Ve Vranovské ulici vyrostl za domem č.p. 239
nový rodinný domek.
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Dne 2. listopadu proběhla plánovaná výsadba lipové Aleje poběžovických hasičů v prostoru za místním
hřbitovem, směrem k Zámělíči. Bohužel deštivé počasí odradilo mnoho
občanů, kteří měli v plánu se této
akce zúčastnit a tak bylo aktivně přítomno pouze několik málo místních.
Úspěch celé akce proto závisel na
přítomnosti a aktivitě místních hasičů, kteří za nepříznivých povětrnostních podmínek vysadili všech 44
vzrostlých stromových sazenic. Vlevo od vodoteče se nyní nachází 16
sazenic lip velkolistých, vpravo pak
22 sazenic ovocných stromů, 2 duby
letní a 4 lísky obecné. Dali tak vznik-

nout krásné lipové a ovocné aleji,
která přiblížila propojení aleje ovocných stromů, zasazených před dvěma roky ve směru od Zámělíče.
Celá akce byla financována z
grantu Zelené oázy 2019-2020,
Nadace partnerství.
VoK

Rada města Poběžovice schválila na návrh lesního hospodáře pravidla pro
prodej palivového dříví občanům města pro rok 2020. Oproti letošnímu roku nedošlo v systému podávání žádostí a výdeje palivového dříví k výrazným změnám.
Požadované množství dříví: 5 m3 nebo 10 m3.
Druh dříví: jehličnaté, listnaté měkké, listnaté tvrdé, popř. kombinace druhů
Cena za m3 bez DPH (15%): jehličnaté
350,-Kč
listnaté měkké
300,-Kč
listnaté tvrdé
850,-Kč
Žádosti o prodej palivového dříví bude přijímat tajemník MěÚ Poběžovice od
1. 1. 2020 do 29. 2. 2020 a to písemně, telefonicky, popř. mailem.
V žádosti je nutné uvést adresu, telefonní kontakt, požadovaný druh a
množství palivového dříví. Jedna žádost je podána za jednu bytovou jednotku.
Soupis žadatelů předá tajemník MěÚ Poběžovice lesnímu hospodáři
1.3.2020 a vydávání dříví bude probíhat od 1. 3. 2020 do 30. 10. 2020.
Palivové dříví se bude vydávat na základě telefonického kontaktu lesního
hospodáře. Žádosti budou vyřizovány podle lokalit těžby dřeva a nemusí tak
odpovídat pořadí dle data podání žádosti. Ing. P. Vejvančická, tajemník MěÚ

Podzimní měsíce jsou vždy ukázkou
tréninkové píle závodníků. Nebylo
tomu jinak ani letos. Z krajských
soutěží si přivezli 8 titulů „Krajský
přeborník.“ Ti nejlepší si vybojovali
účast na mistrovství ČR v Mladé Boleslavi a v Brně.
Karolína Šímová obsadila 7. místo a
Filip Valenta 5. místo. Na mistrovství
ČR družstev se umístili David Johánek a Filip Valenta na 2. místě. Plzeňský kraj reprezentovali na Letní
olympiádě v Liberci David Johánek,
Karolína Šímová a Šárka Zdeborová.
Sobota 9.11. byla úspěšná pro mladší judisty na soutěži v Prachaticích.
Ze 14 účastníků se 11 umístilo na
předních místech a přivezli do Poběžovic 3 zlaté, 5 stříbrných a 3 bronzové medaile.
Nejlepšími závodníky byli Marek Černý, Marek Blažek a Denis Kasl, na 1.

místech. Úspěšné vystoupení judistů
je svým způsobem i poděkování
všem čtyřem trenérům, kteří se jim
celoročně věnují a předávají své
zkušenosti.

Vedení oddílu juda

Johánek

Valenta

Velký mezinárodní turnaj na počest
30. výročí pádu berlínské zdi se konal v sobotu 9.11.2019 v Berlíně.
Poběžovické judo velmi úspěšně reprezentovali David Johánek, Filip
Valenta a Šárka Zdeborová.
Všichni tři vybojovali zlaté medaile a
v soutěži družstev (i když byli pouze
tři), obsadili 6. místo. Poděkování
patří i řidiči p. Valentovi, který tisícikilometrovou trasu zvládl bravurně.
David, Filip a Šárka patří v současnosti mezi nejlepší a k jejich výsledkům v letošním roce blahopřejeme.
Velkou zásluhu na jejich úspěchu
má i trenér Josef Kubík.

Vedeni SK JUDO Poběžovice

Vážení rodiče a příznivci poběžovické školy, dovolte, abychom vás informovali o tom, jak pokračujeme
v rekonstruování a modernizaci našich školních prostor. Největší akce
jsou vždy prováděny v období hlavních prázdnin, dílčí úpravy probíhají
i během školního roku. Již před začátkem školního roku 2018/19 jsme
vybudovali tzv. „skříňkárnu“, kdy
jsme propojili prostory bývalého
školního bytu s prostorem školy. Žáci chodí nyní dvěma vchody, nejmladší bývalou přezouvárnou, kde mají
své skříňky a vlastní prostor, ti starší
bývalým vchodem do bytu a poté
dveřmi do jídelny. Všechny vchody
do budovy jsou zajištěny bezpečnostním systémem, vchod pro žáky
je spojen i s videotelefonem. Kompletní rekonstrukcí prošla tělocvična
školy. Letité parkety, které se vyboulily a odlepily od asfaltového

podkladu, byly nahrazeny novou
moderní sportovní podlahou. Provedli jsme také obložení stěn kobercem. Po výměně oken o letošních
prázdninách byla podlaha znovu obnovena speciální vrstvou, na okna
jsme umístili ochranné fólie a bezpečnostní sítě. V průběhu minulého
školního roku jsme se pustili do
oprav školní dílny, aby zde naši žáci
v rámci pracovních činností mohli
vyrábět a získávat dovednosti důležité pro praktický život a pro uplatnění na trhu práce. V prostorách dílny jsme opravili podlahu, vymalovali, provedli elektrorozvody, pořídili
jsme pracovní stoly, nářadí i materiál. Současný trend, podporu pracovních kompetencí žáků, umožní i nová cvičná kuchyňka v nejvyšším patře školy. Díky finančnímu daru SRPŠ
sem mohlo být zakoupeno vybavení.
Poděkování patří i rodičům a za-

městnancům školy, kteří darovali
různé kuchyňské potřeby. Rozšířena
byla učebna informatiky, kde nyní
může probíhat výuka všech předmětů. Během letošních prázdnin proběhla nejnáročnější rekonstrukce.
Došlo k výměně oken v celé budově,
byla také provedena výměna osvětlení, částečná rekonstrukce elektroinstalace školy, úprava internetového připojení s vyšší rychlostí a bezpečností. V následujících měsících
počítáme s instalací zastínění oken.
V modernizaci školního prostředí a
podporování praktického zaměření
výuky budeme pokračovat. Nyní plánujeme vybudování školního pozemku s ekovýchovnými prvky, prostory
pro pěstování užitkových plodin, bylinek i okrasných rostlin, včetně zázemí a zařízení pro plánovaný chovatelský kroužek.
Modernizované učebny i tělocvičnu

využíváme nejen pro výuku, ale i
pro mimoškolní aktivity. Letos jsme
našim žákům nabídli 18 zájmových
kroužků. Děti mohou svoje zájmy
rozvíjet po všech stránkách, ve škole pracují výtvarné a sportovní
kroužky, němčina, čtenářské kluby,
nově byl otevřen kroužek badatelský, fotografický či psaní všemi deseti, probíhá také příprava vycházejících žáků na přijímací zkoušky
z matematiky a českého jazyka.
Závěrem bychom rádi poděkovali
zřizovateli a všem zákonným zástupcům za podporu a popřáli jménem
všech zaměstnanců klidný adventní
čas, příjemné prožití vánočních svátků a hodně štěstí a úspěchů v novém roce.

Dne 26. října 2019 se za krásného
počasí uskutečnil opět po dvou letech společný výcvik jednotek nad
Šitboří, kde byl hašen fingovaný požár lesního a travního porostu. Výcvik byl opět s mezinárodní účastí,
neboť z české strany se zúčastnily
jednotky okrsku č. 11 Poběžovice
v následujícím složení – JSDH Poběžovice, JSDH Mnichov, JSDH Drahotín, JSDH Nový Kramolín a JSDH Pařezov, dále nás velmi potěšila účast
JSDH Klenčí pod Čerchovem se
zbrusu novou CAS 20 Scania. Za německou stranu se výcviku zúčastnili
naši hasičtí kamarádi z Weidingu.
Výcvik probíhal dle klasického scénáře, kdy byl nahlášen požár travního porostu v místech
stránka 5 polní cesty nad Šitboří a

jednotky již byly připraveny k výjezdu u hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Po vyhlášení poplachu jednotky vyjely na místo události a započali s pracemi dle daného úkolu –
na místo požáru vyjeli dva velitelé
(jeden z JSDH Poběžovice a druhý
z FFW Weiding) a JSDH Klenčí p.
Čerchovem, která započala s hasebními pracemi pomocí dvou útočných
proudů C a vody z vlastního zdroje.
Dále jednotka z Pařezova na šitbořské návsi utvořila čerpací stanoviště
pro kyvadlovou dopravu vody, kterou tvořily cisterny CAS 25k LIAZ
z Poběžovic a CAS 24 Š706
z Drahotína. Zbylé síly a prostředky
provedly přípravu na dálkovou dopravu vody, která vedla od šitbořského hřiště až k místu události.

Letošní výcvik byl zase trochu ztížen
tím, že jednotky na dálkové dopravě
vody
neměly
žádnou
značku
k ustavení techniky, tudíž si musely
dle vlastního rozmyslu ustavit techniku v rozumné vzdálenosti sami. Po
mírných zásazích velitele zásahu
fungovala dálková doprava vody
bezchybně, a dokonce bylo zjištěno,
že počet čerpadel na dálkové dopravě vody byl značně naddimenzovaný. Mírné problémy, jako například
prasknutí hadice provází takové
události vždy, ale i tentokrát jsme
tyto maličkosti řešili operativně a relativně rychle.
Jsem velice rád, že se výcviku jednotky ujaly s veškerou vážností, a
naopak jsme odhalili i slabší místa,
která musíme za dlouhých zimních

večerů doškolit. Od toho ale takové
„malé prověrky“ jsou, jen dobrý výcvik dělá lepšího hasiče.
Závěrem bych chtěl velice poděkovat všem jednotkám za perfektní
spolupráci,
zejména
jednotkám
z našeho okrsku, neboť mám po nějaké době zase velice dobrý pocit
z toho, že táhneme za jeden provaz.
Díky patří taktéž jednotce Klenčí pod
Čerchovem, se kterými si pomůžeme, když potřebujeme a velký dík
posíláme do Weidingu za úžasné
přátelství, které již oficiálně trvá
dlouhých 11 let. Děkujeme taktéž i
členům z našeho SDH, kteří vytvořili
dobré zázemí pro následné posezení
a vyhodnocení výcviku.

Ing. Petr Lehner,
Mgr. Marie Pittnerová

M. Kopecký,
velitel zásahu

Cokoli jsme na Tobě milovali
trvá a potrvá v srdcích všech
navždy.
Dne 22. listopadu 2019
uplynuly dva smutné roky,
kdy nás navždy opustila
manželka, maminka,
babička a prababička

paní

Barbora Hojdová
z Poběžovic.

Společná fotografie jednotek JSDH, účastníků cvičení 2019.

UPOZORNĚNÍ
MěÚ Poběžovice
Ve středu 13. listopadu jsme se
stali „Na den zdravotní sestřičkou“,
jak se jmenoval připravený program v rámci DNE OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ na SZŠ v Domažlicích. Tyto
dny slouží k tomu, aby se žáci 9.
tříd mohli seznámit třeba se svým
budoucím studiem a následně i povoláním.
Devátá třída tedy vyrazila spolu s
deváťáky z Horšovského Týna v
dopoledních hodinách na Střední
zdravotnickou školu do Domažlic,
kde nás čekalo několik zdravotnických stanovišť týkajících se veškeré
práce zdravotníka, lékaře či záchranáře. Žáci si tedy mohli na jednom
ze stanovišť na figuríně vyzkoušet

Naše škola je v rámci environmentální výchovy zapojena do projektu
Recyklohraní, ukliďme si svět, školního recyklačního programu pod
záštitou MŠMT České republiky. Žáci sbírají nefunkční baterie,
vysloužilé elektrospotřebiče, tonery,
každoročně se zapojují do projektu
Věnuj mobil a během školního roku
plní nižší i vyšší stupeň aktuální
úkoly. Za tyto aktivity získávají body na nákup odměn z katalogu
Recyklohraní. 28. 2. 2017 proběhl
na naší škole výjezdní program Recyklace hrou, který žáky učí, že třídění odpadu a jeho následná recyklace by už měla být nedílnou

laparoskopickou operaci břicha,
odebrat krev nebo aplikovat inzulín.
Na dalších stanovištích poskytla
škola vyučování psycholožky o zásadách zdravé komunikace, dále
rozšířenou první pomoc, specifika
péče o seniory a handicapované
nebo přednášku o antikoncepci a
prevenci pohlavně přenosných chorob.
Jako tečka na závěr na nás čekalo
občerstvení v podobě obložené
bagety, pití a ochutnávka různých
dobrot ze zdravé výživy. Moc děkujeme SZŠ Domažlice za výborně
připravený program. Příště zas!

Mgr. David Vavřík,
Ivana Konopíková

součástí života každého z nás, že
recyklace má smysl. Programu, který trval 45 minut a vedli ho paralelně dva lektoři, se zúčastnili žáci
všech 12 tříd. Pracovali ve skupinkách a mohli se tak seznámit a rozebrat skutečný počítač, model
pračky a model baterie. Zjišťovaly
tak, co všechno je možné zrecyklovat a jaké produkty lze takto znovu
vyrobit ze starých, již nepotřebných
věcí.
Děkujeme tímto oběma lektorům za
zajímavý výklad a následně za
praktické ukázky a hry, které si žáci
užili. Program byl nejen poučný, ale
také zábavný.

Ing. M. Kabůrková

Místní poplatek za:
pronájem pozemků je
splatný do 31.1.2020,
držení psů je splatný do
31.3.2020
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.
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
2019/20
Poběžovice:

prosinec: 4.12., 18.12.,
leden: 1.1., 15.1., 29.1.,
únor: 12.2., 26.2.,
březen: 11.3., 25.3.,
duben: 8.4., 22.4.,
květen: 6.5., 20.5.,
červen: 3.6., 17.6.

Stále vzpomínají manžel
Václav, synové Václav
a Vlastimil s rodinami
a Hanka s rodinou.

Koho jsme milovali,
ten v našich srdcích stále žije.
Dne 20.12.2019 uplyne
1. smutný rok,
kdy nás navždy opustil

pan

Vladimír Stejskal
z Poběžovic.

Za tichou vzpomínku děkuje
manželka, syn
a ostatní příbuzní.
Dne 20. prosince 2019
uplynou 4 smutné roky,
kdy nás navždy opustil

pan

Pavel Nosek
promovaný geolog.

Ostatní obce:

prosinec: 3.12., 17.12.,
31.12.
leden: 14.1., 28.1.,
únor: 11.2., 25.2.,
březen: 10.3., 24.3.,
duben: 7.4., 21.4.,
květen: 5.5., 19.5.,
červen: 2.6., 16.6., 30.6.

Vzpomínají
manželka Vlasta a děti Pavel
a Radka s rodinami.

Za vaši tichou vzpomínku
děkujeme.

POBĚŽOVICKO – vydává město Poběžovice, nám. Míru 47, tel. 379 497 281, fax 379 497 211, e-mail: redakce@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: Město Poběžovice – náklad 750 výtisků - měsíčně
stránka 4
* ZDARMA* Uzávěrka pro příjem příspěvků do příštího čísla je 13.12.2019 * Reg. číslo: MK ČR E11530

stránka 4

Dne 11. 8. 2019 se
konal Den židovských památek. Pro
tento rok byl mezi
otevřené památky
vybrán i židovský
hřbitov v Poběžovicích.
Zhruba
čtyřicítka
zájemců tak mohla
absolvovat návštěvu židovského hřbitova s průvodci a prohlédnout si
nově zrekonstruovanou zídku kolem
malých i velkých vrat. Rekonstrukci
financovala Federace židovských
obcí a provedl ji akademický sochař
a restaurátor Lukáš Černý.
Na konci srpna proběhla také brigáda, při které byly odstraněny především vzrostlé keře na levé části
hřbitova. Tímto nejen já, ale i zá-

stupci majitele
židovského hřbitova, děkuji za
skvělou spolupráci s městskými službami při
odvozu vzniklého bioodpadu.
V průběhu dalších měsíců bude ke vstupu na
hřbitov instalován nový odpadkový koš, za jehož
využití předem děkuji.
Závěrem bych chtěl poděkovat
všem, kteří toto místo mají rádi a
kteří ho volí jako svůj cíl procházky.
Jen prosím, respektujte zákaz vstupu na židovský hřbitov během židovských svátků. Jejich seznam naleznete na informační ceduli u hlavní brány. Vladimír Kuželka, správce

Jak si jistě mnozí všimli, hasičská
zbrojnice v Poběžovicích vypadá tak
trochu jinak. V druhé polovině měsíce října proběhla montáž nových
sekčních vrat, jelikož stará dřevěná
vrata byla stále původní z roku
1983 a již byl jejich technický stav
nevyhovující.
Rád bych vás seznámil s průběhem
a financováním akce. Potřebu nových vrat jsme společně s velitelem
jednotky řešili již delší dobu. Do
rozpočtu města pro rok 2019 byla
proto zařazena částka na výměnu 3
nejdůležitějších vrat (stání dvou
CAS a jednoho osobního automobilu, které má ve výbavě AED).
V průběhu jara roku 2019 byl ale
vypsán dotační titul Plzeňského kraje „Odstraňování havarijních stavů“,
do kterého byla naše žádost na výměnu všech 5 kusů vrat zařazena.
S velikým potěšením jsme zjistili, že
zastupitelstvo Plzeňského kraje odsouhlasilo příspěvek na výměnu
vrat v částce 200.000, - Kč a mohli
jsme tak zrealizovat výběrové řízení
na dodavatele. Z vyhlášeného výběrového řízení vzešla vítězně domažlická společnost Techtop, s.r.o.,
která se na podobné vratové systémy již delší dobu
specializuje.
Jelikož se ale musely stavební otvory pro vrata připravit, bylo třeba přistoupit
k vybourání a nové betonáži podlah v mycím boxu
a dílně, které byly nevyhovující. Dále musely být odstraněny omítky ze všech
bočních špalet, neboť nové
konzole pro uchycení pojezdu vrat vyžadují absolutní rovinu. Bylo třeba taktéž
rozvést nové elektrické rozvody pro připojení jednotlivých vrat zvlášť a na třech
výjezdových stáních došlo
k provizornímu spodnímu

zatěsnění vrat pomocí silného plochého profilu. Jsem velice rád, že
většinu těchto prací provedli členové SDH Poběžovice za výrazné pomoci pana Zdeňka Prajzenta, který
zapůjčil pro předmětné práce své
nářadí a šikovné ruce. Dále děkuji
službám
města
Poběžovice
(zejména p. Bendovi a jeho pomocníkům), kteří se postarali o krásné
nové špalety.
Jak to dopadlo s financováním celé
akce? Již jsem zmínil, že jsme obdrželi dotaci Plzeňského kraje ve výši
200.000.-Kč, město Poběžovice doplatilo ze svého rozpočtu 205.350,Kč + náklady na betonáž a elektroinstalační materiál. Díky přijaté dotaci tak městu vystačily finanční
prostředky na výměnu všech 5 kusů vrat a celá akce tak mohla být
dokončena v jedné etapě.
Předpokládáme, že ušetříme díky
lepší izolaci nových vrat nějaké prostředky na vytápění, v garážích je
díky prosklení vrat více světla a
v případě mimořádné události nová
vrata ušetří hodně času při výjezdu
techniky.

Martin Kopecký, starosta města
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Na závěr bychom přidaly několik poděkování.
Děkujeme bývalým ale i současným
majitelům „Řeznictví u Dvořáků“ za
propůjčení vitríny, kterou využíváme
jako naši informační ceduli. Za laskavost a vstřícnost jsme vděčné.
Dále velice děkujeme firmě G.T.S.
Poběžovice, spol. s r.o. za poskytnutí finančního sponzorského daru.
Vedle nás G.T.S. finančně podpořil i
Sportovní klub Poběžovice.

Obřadní síň Městského úřadu v Poběžovicích v současnosti
prochází
částečnou
rekonstrukcí.
Místnost měla dlouhodobě problém s vlhkostí, která vzlínala v obvodových zdech, zejména ze severní strany objektu.
Proto byla v létě provedena v uličce
proti budově POZEPu odvodňovací
drenáž. Pracovníci Služeb města Poběžovice odkopali základy budovy,
do výkopu instalovali odvodňovací
fólii, na dno děrovanou trubku, kterou svedli do kanalizace na východní
straně budovy. Vše pak zasypali
hrubým štěrkem a položili zpět zámkovou dlažbu.

Nyní byla provedena oprava poškozených částí vnitřní
omítky, která byla
odstraněna a nahrazena novou, sanační. Na jižní zdi
byla provedena povrchová úprava omítky, aby korespondovala se zdí
severní. V celé místnosti byl snížen
strop a na rošt upevněny sádrokartonové desky. Byla rovněž provedena úprava elektroinstalace, aby bylo
možno na strop umístit nová, úspornější svítidla. Celý prostor by se měl
zbavit nadměrné vlhkosti, ale rovněž by měl získat mnohem svátečnější a modernější vzhled.

Eva Vondrašová

VoK

VÁNOČNÍ VÝZVA K DOBRÉMU SKUTKU
Pomozte nám nastřádat co nejvíce školních pomůcek
pro africké studenty.

Heslo: Pastelky teď frčí!

PS: Pastelky jsou totiž v Africe nedostatkové zboží,
ale můžete nosit i psací potřeby, sešity, bloky, nůžky,
pravítka, ořezávátka…
Projekt Člověka v tísni o. p. s. „Školy v Africe“
Sbírku pořádá:
Rodinné a komunitní Montessori centrum Pelíšek
Sběrná místa:
Pelíšek a MKIS Poběžovice.
Sbíráme do 18. 12. 2019, pak zboží odesíláme!
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mi dovolte vyslovit veliké poděkování Mgr. Evě Vondrašové, kolektivu MKIS, Ing. Pavlíně Vejvančické Ph.D., PhDr. Petru Mužíkovi,
RNDr. Karlu Špačkovi, Dance Hrubé
a v neposlední řadě Leoši Planetovi
za uspořádání krásného vzpomínkového večera k výročí 30. let od Sametové revoluce. Byl to velmi silný
a dojemný večer, který byl velice
důstojný takové události a jsem
rád, že díky výše uvedeným organizátorům se na toto výročí v Poběžovicích nezapomnělo.

Ve dnech 29. a 30. 10. se v Rodinném a komunitním Montessori centru Pelíšek uskutečnil první minipříměstký podzimní tábor. Využilo ho
celkem 14 dětí, přesněji, 14 skvělých dětí. Ač jsme na společné chvilky měli pouze dva dny, stihli jsme
toho mnoho. Počasí nám totiž přálo,
a tak jsme si mohli užít podzimní
přírody. Díky tomu jsme zvládli vytvořit sluchovou mapu, rozkvetlý náramek, pexeso z listů, klacíkového
skřítka Větvánka, pokusy s ledem a
mnoho dalšího. Závěrečná práce tábora byla stavba domu s několika
pokojíčky pro Větvánky v zámeckém
parku v ulici Za Hříbkem. Snad tam
naši Větvánci najdou svůj klid a zimu přečkají v teplíčku.
Vánoce v Pelíšku se nesou v duchu
tvořivosti, a tak Vás srdečně zveme
na dvě tvořivé dílny. 30. 11. od
16:00 nabízíme výrobu adventního
věnce ze šišek (cena: 250,-) a 7.
12. opět od 16:00 pak výrobu krmítka pro ptáčky (cena: 200,-), dílna
vhodná i pro děti. Na obě tvořivé
dílny je nutné se přihlásit předem.
V případě malého zájmu dílny bohužel uspořádat nemůžeme.

Přeji všem krásné prožití adventu a nadcházejících svátků vánočních. Přeji taktéž co nejméně
starostí, stresu při nakupování vánočních dárků, domácích úklidů, neboť tyto věci nejsou to nejdůležitější. Důležité je být spolu pohromadě
a radovat se z maličkostí. Budu moc
rád, pokud se setkáme při společném rozsvěcení vánočního stromku
a společně tak vstup do adventního
času prožijeme.
Děkuji za pozornost,

Martin Kopecký, starosta města

V sobotu 23. listopadu uspořádali
místní divadelní ochotníci společenský ples. Nebyl to však obyčejný
ples, ale konal se
u příležitosti rovných 70 let od
doby, kdy lze doložit existenci divadelního spolku
v Poběžovicích.
Slušně zaplněný
sál místního hotelu Hubertus se
mohl bavit za poslechu dechové

hudby Chodovarka, k pohodě nechyběla tradiční dámská volenka,
vtipná tombola, či půlnoční překvapení. Své divadelní
kolegy
přijeli na ples
podpořit i divadelníci z Kolovče. Celá akce byla vydařená a spokojení návštěvníci odcházeli po
2. hodině ranní.
VoK

