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V sobotu dne 19. 9. 2020 se v Poběžovicích konala oslava 5. výročí od
otevření japonské Zen zahrady Míru.
Oslavy se zúčastnilo přibližně 30
hostů. Pro návštěvníky byl
připravený bohatý program
již od dopoledních hodin.
V 15.00 začal oficiální program přivítáním hostů a proslovem o Zenové zahradě.
Krátké slovo přednesl starosta pan Martin Kopecký. Mezi
proslovy zpestřila oslavu
svým hudebním vystoupení
flétnistka paní Kristýna Kabourková. Slova se také ujal
předchozí starosta města

Vážení spoluobčané,
Říjen se nám chýlí ke svému konci a listí se opět po roce zabarvilo do rozličných barev a odstínů. Tento čas v nás budí všelijaké
nostalgické nálady, a my tak snadno upadneme do různých chmur a
špatné nálady. Popravdě řečeno,
ani současná situace nám nic moc
pozitivního nepřináší. Když jsem si
pročítal svoje slovo, které jsem psal
před měsícem, tak jsem doufal, že
situace bude lepší, že se nám podaří zachovat provoz školy i školky, že
vše bude alespoň v rámci možností
normální, nebo dokonce přívětivější.
Dnes, po měsíci, jsem právě vyslechl tiskovou konferenci po zasedání
vlády a opět tu máme uzavřenou
velkou část obchodů, sportoviště,
restaurace, knihovny, divadla… Starosti nám přidělává omezený provoz
úřadů, omezený styk s veřejností a
další záležitosti. Je zde vůbec nějaký prostor pro zlepšení nálady?
Mnoho negativ slyšíme ve sdělovacích prostředcích neustále, proto se
zbytek mého slova ponese v příjemnějším duchu. Přece jen se najdou
nějaká pozitiva, o které se nám tentokrát postarali naši spoluobčané.
V březnu tohoto roku se mělo konat
vyhlášení ankety Sportovec roku
okresu Domažlice pro rok 2019, které se bohužel z důvodu pandemie
odložilo na podzim. To se pro změnu ze stejného důvodu nakonec
zcela zrušilo, ale komise Sportovní
unie přesto zasedla a já jsem obdržel výsledky včetně diplomů. Ano,
tušíte správně, v anketě se umístili
dva zástupci, kteří mají co dočinění
s Poběžovicemi. Nebudu vás déle
napínat, v kategorii jednotlivci –
mládež do 18 let se
stránka 1 umístil mezi 10 nej-

Mgr. Hynek Říha, jenž byl v
roce 2015 součástí týmu,
který vybudoval japonskou
zahradu a 11. 9. 2015 ji
slavnostně otevřel.
Pro hosty byla připravená
výstava fotografií z budování
a ze slavnostního otevření
Zen zahrady. Oficiální část
programu byla zakončena japonskou liturgií v podání významného japanologa Robina Heřmana. Pan Heřman osvětlil význam a
symboliku japonských zahrad.
Od 16.00 si děti mohly vytvořit mandaly tzv. pískováním nebo plnily

Zamyšlení

malé lahvičky barevným pískem.
Po 18.00 mohli na terase pod MěÚ
Poběžovice návštěvníci shlédnout
velmi poutavý a zajímavý dokument
o Mitsuko, který všem přiblížil její život na zámku v Poběžovicích. Úvodní slovo před dokumentem
pronesla jeho producentka,
paní Vogelová, která přijala
naše pozvání na oslavu Zen
zahrady Míru. Tu zorganizovala především Zámecká komise a díky této její iniciativě, jsme si mohli připomenout pětileté výročí, jakožto
velkou událost v našem
městě.

Bc. Jitka Molnárová

lepšími David Johánek, který sice
bydlí v Mnichově, ale reprezentuje
poběžovické judisty, pod vedením
dlouholetého trenéra Josefa Kubíka.
Je až neuvěřitelné, jakých skvělých
výsledků poběžovičtí judisté již konstantně dosahují. Co závody, to nadílka medailí. Za skvělou reprezentaci našeho města judistům patří
velký dík a uznání! Abych se ale
vrátil k anketě Sportovec roku.
S radostí mohu taktéž oznámit, že
se na skvělém 2. místě v kategorii
jednotlivci – dospělí, umístila naše
spoluobčanka, zastupitelka města
Poběžovice, Jaroslava Záhořová.
Opět skvělá judistka, která patří ve
své kategorii ke špičce na evropské
úrovni. Opět si dovoluji vyslovit velký dík a uznání za celoživotní práci
a dřinu, která přinesla výsledky. Jako poděkování pro oba umístěné
sportovce Rada města odsouhlasila
finanční dar ve výši 2.000,- Kč, který bude předán společně s diplomy
při nejbližší možné příležitosti.
Další událostí, která nás příjemně
zasáhla, byl čin, který si dle mého
názoru zaslouží uznání nejvyšší. O
letošní pouti poběžovický občan Jakub Ticháček nejspíše zachránil život člověku, když ho viděl bezvládně ležet na zemi. Nejen, že zavolal
neprodleně lékařskou pomoc, ale
zkontroloval také průchod dýchacích
cest a životní funkce. Díky tomu, že
Jakub zachoval klid, jednal rozvážně
a správně, nedošlo ke zhoršení situace a stavu pacienta. Proto jsem
navrhl Radě města ocenit Jakuba
zlatou plaketou – cenou města Poběžovice za záchranu života. Rada
s mým návrhem souhlasila, a tak
můžeme alespoň takto symbolicky
takový čin ocenit. Původní záměr
byl toto ocenění předat u příležitosti

oslav vzniku Československa dne 28. října. Bohužel se tyto
oslavy nebudou moci v letošním roce uskutečnit, a proto i jako
v předešlém případě, předám toto
ocenění taktéž při nejbližší možné
příležitosti, alespoň v úzkém kruhu.
Nyní mi nezbývá nic jiného, než za
všechny občany poděkovat a opět
vyslovit hluboké uznání.
Již několikrát jsem přemýšlel, jak
připomenout a ocenit dlouholetou
práci, reprezentaci, nebo záslužné
činy našich spoluobčanů. V radě
města jsme proto rozhodli, že každoročně u příležitosti oslav 28. října
budeme podobné ocenění udělovat.
Chceme do návrhu pro udělení ocenění zapojit všechny občany, proto
vždy v průběhu roku vyhlásíme anketu, která bude následně v rámci
zasedání Rady města vyhodnocena.
Osobně si myslím, že je třeba zásluhy našich občanů vyzdvihovat a být
na ně hrdý.
Závěrem vám všem přeji, abyste co
nejméně propadali špatné náladě,
radovali se z maličkostí a těšili se z
pevného zdraví. To je v těchto dobách to nejdůležitější.

Děkuji za pozornost,
Martin Kopecký, starosta

Další státní svátek a hned několik dní za ním Dušičky. 28. říjen
1918… Jak to tenkrát vlastně bylo? Myslím, že víc než většina
čtenářů (pokud nějací vůbec
jsou) si sem tam něco pamatuje
leda z dějepisu. Den vzniku samostatného
československého
státu – tak je nazván tento svátek v kalendáři. Oč lépe zní Československo! Ale o to teď až tak
nejde. Každý se se svojí minulostí a minulostí svých předků - pokud o to stojí, musí vypořádat
sám. Ať se slaví nebo ne. Teď
máme jiné starosti. Kýchnout či
nekýchnout, přivonět k růži či
k někomu v okolí… A co se stane, když moc kýcháme nebo,
když necítíme vůni růží? To všechno je hrozné, ale stejně špatné je, že se lidé začínají jeden
druhého bát, že se stávají podezřívavými… Zvláště v menších lokalitách, kde zná každý každého.
Je to ten nebo onen? Odkud to
sem přitáhl? Lidstvo už přežilo
různé epidemie. Mor, cholera,
španělská chřipka. A za daleko
horších podmínek. Ale to není
žádná útěcha. Vlastně tahle nová
epidemie je tak trochu varování
a srážení hřebínku. Lítáme do
vesmíru, umíme klonovat, zvládli
jsme roboty, domluvíme se na
tisíce a tisíce kilometrů… A najednou, kde se vzal, tu se vzal
tajemný neviditelný nepřítel. A
všechno je jinak. O to horší, že
díky mediím víme někdy víc, než
bychom chtěli, ale přitom nevíme, jak to vlastně je. Na „fejsbuku“ se objevila mapa. Můžete
si tam najít, kolik lidí je přesně
ten který den nakaženo ve vaší
obci. Ale už chybí to, kdo na nákazu přišel a jak se dotyčný léčí.
Teď je móda trasování: odkud
se nakazil. To je sice potřebné,
ale myslím, zvláště pro nás venkovany – v Praze i v Brně atd. se
ví o kdejaké nemocnici, je důležité i to, jak je to vlastně u nás.
Kam jít, kdo nám skutečně pomůže, v které nemocnici skončíme. Nebo stačí jen číslo záchranky? Ale přece jen – takové běžné
informace by mohly být dostupnější nejen z ústředních medií a
orgánů, ať už státních či místních, ať volených či nevolených.
A ty Dušičky? Kolik lidí bude moci být na hřbitově?
Marie Špačková

Zdroje informací pro občany Poběžovic

Občané Poběžovic mají již několik možností, jak získat informace o dění ve
městě, o aktuálních změnách, popř. o mimořádných událostech.
Webové stránky
Hlavním zdrojem informací jsou webové stránky města:
www.pobezovice.cz. Zde jsou veškeré informace o městě, o městském
úřadě i o MKIS. Pod odkazem Město je přímý odkaz na Hlášení místního rozhlasu – zde si můžete opakovaně pustit poslední odvysílané hlášení. Nově bude celé znění hlášení veřejného rozhlasu k dispozici v písemné
formě i v odkazu Aktuality na úvodní stránce webu města.
Facebook
Město Poběžovice má svůj profil i na síti Facebook. Zde jsou zveřejňovány
především mimořádné události a aktuální sdělení. Jedná se např. o zveřej-
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¨ RM doporučuje ZM schválit prodej pozemků: a) p. č. 18/1 v k.ú. Šibanov o výměře 1787 m , společnosti HTL SERVIS spol. s.r.o., se sídlem Nekázanka 880/11, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ:
25903152, za cenu v místě a čase obvyklou ve výši 200,- Kč za m2 (celkem za cenu 357.400,- Kč),
b) p. č. 284/10 v k.ú. Šibanov o výměře 272 m2, společnosti HTL SERVIS spol. s.r.o., se sídlem
Nekázanka 880/11, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 25903152, za cenu v místě a čase obvyklou
ve výši 200,- Kč za m2 (celkem za cenu 54.400,- Kč), c) prodej části pozemku p.č. 284/2 v k.ú.
Šibanov oddělené geometrickým plánem č. 62-53/2019 pozemkem p.č. 284/9 o výměře 46 m2,
společnosti HTL SERVIS spol. s.r.o., se sídlem Nekázanka 880/11, Nové Město, 110 00 Praha 1,
IČ: 25903152, za cenu v místě a čase obvyklou ve výši 200,- Kč za m2 (celkem za cenu 9.200,Kč), d) p.č. 1033/1 v k.ú. Šitboř o výměře 2494 m2, …………. za cenu v místě a čase obvyklou ve
výši 50,- Kč za m2 (celkem za cenu 124.700,- Kč), d) p.č. 1034 v k.ú. Šitboř o výměře 1918 m2,
………….. za cenu v místě a čase obvyklou ve výši 25,- Kč za m2 (celkem za cenu 47.950,- Kč), e)
p.č. 1153/2 v k.ú. Zámělíč o výměře 151 m2, ………….. za cenu v místě a čase obvyklou ve výši
200,- Kč za m2 (celkem za cenu 23.000,- Kč), f) p.č. 1173/2 v k.ú. Zámělíč o výměře 294 m2,
………… za cenu v místě a čase obvyklou ve výši 50,- Kč za m2 (celkem za cenu 14.700,- Kč), g)
p.č. 1201 v k.ú. Zámělíč o výměře 1105 m2, společnosti HESTI, spol. s.r.o., se sídlem K Hájům
946/10, 155 00 Praha - Stodůlky za cenu v místě a čase obvyklou ve výši 50,- Kč za m2 (celkem za
cenu 55.250,- Kč), h) p. č. 708/7 v k.ú. Poběžovice o výměře 77 m2, do spoluvlastnictví ……………
za cenu v místě a čase obvyklou ve výši 250,- Kč za m2 (celkem za cenu 19.250,- Kč), veškeré
ceny jsou stanoveny znaleckým posudkem.
¨ RM doporučuje ZM schválit bezúplatný převod pozemků p.č. 904/7 v k.ú. Poběžovice u Domažlic,
o výměře 127 m2 Plzeňskému kraji, se sídlem Škroupova 1760/18, 30100 Plzeň - Jižní Předměstí, a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
¨ RM doporučuje ZM uznat, že ………….. nabyli vlastnické právo k části pozemku p.č. 581/1 odděleným geometrickým plánem č. 831-1122/2019 pozemky p.č. 581/19 a 581/20, vše v k.ú. Poběžovice u Domažlic o celkové výměře 37 m2, vydržením.

Výběr z usnesení 44. jednání RM Poběžovice, ze dne 29.9.2020

¨ RM schvaluje záměr města prodat pozemky a části pozemků v k.ú. Poběžovice u Domažlic o celkové výměře cca 43.250m2: pozemek p.č. 664/213 - druh pozemku trvalý travní porost.
Dle návrhu Geometrického plánu:
poz. p.č. 664/208 - druh poz. trv. trav. porost, poz. p.č. 664/43-druh poz. trvalý trav. porost, poz.
p.č. 664/197 - druh poz. trvalý travní porost, část p.č. 664/193 - druh poz. trvalý trav. porost.
Dle současného uspořádání v Katastru nemovitostí:
část pozemku p.č. 664/43 - druh pozemku trvalý travní porost, část pozemku p.č. 664/189 - druh
pozemku trvalý travní porost, část pozemku p.č. 664/190 - druh pozemku trvalý travní porost, část
pozemku p.č. 664/191 - druh pozemku trvalý travní porost, část pozemku p.č. 664/192 - druh
pozemku trvalý travní porost, pozemek p.č. 664/193 - druh pozemku trvalý travní porost, část
pozemku p.č. 664/194 - druh pozemku trvalý travní porost, část pozemku p.č. 664/195 - druh
pozemku trvalý travní porost, pozemek p.č. 664/196 - druh pozemku trvalý travní porost, část
pozemku p.č. 664/197 - druh pozemku trvalý travní porost, část pozemku p.č. 664/198 - druh
pozemku trvalý travní porost, část pozemku p.č. 664/199 - druh pozemku trvalý travní porost, část
pozemku p.č. 664/201 - druh pozemku trvalý travní porost, část pozemku p.č. 664/204 - druh
pozemku trvalý travní porost, část pozemku p.č. 664/205 - druh pozemku trvalý travní porost,
pozemek p.č. 664/208 - druh pozemku trvalý travní porost, část pozemku p.č. 664/214 - druh
pozemku trvalý travní porost, a pověřuje tajemníka MěÚ Poběžovice zveřejněním tohoto záměru
dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

Výběr z usnesení 12. jednání ZM Poběžovice, ze dne 24.9.2020

¨ ZM bere na vědomí informaci o hospodaření města k 31. 8. 2020 s příjmy ve výši 53.099.030,63,Kč (po konsolidaci 42.752.516,09,-Kč), výdaji ve výši 45.702.601,51,-Kč (po konsolidaci
35.356.086,97,-Kč) a financováním ve výši 7.396.429,12,-Kč, přičemž závazky města k 31. 8. 2020
činily 639.223,87,-Kč (po lhůtě splatnosti 0,00,-Kč) a pohledávky města k 31. 8. 2020 činily
1.304.678,71,-Kč (po lhůtě splatnosti 1.154.113,00,-Kč).
¨ ZM schvaluje podej pozemků:
a) p. č. 18/1 v k.ú. Šibanov o výměře 1787 m2, společnosti HTL SERVIS spol. s.r.o., se sídlem
Nekázanka 880/11, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 25903152, za cenu v místě a čase obvyklou
ve výši 200,-Kč za m2 (celkem za cenu 357.400,-Kč), b) p. č. 284/10 v k.ú. Šibanov o výměře 272
m2, společnosti HTL SERVIS spol. s.r.o., se sídlem Nekázanka 880/11, Nové Město, 110 00 Praha
1, IČ: 25903152, za cenu v místě a čase obvyklou ve výši 200,-Kč za m2 (celkem za cenu 54.400,Kč), c) části pozemku p.č. 284/2 v k.ú. Šibanov, odděleným geometrickým plánem č. 62-53/2019
pozemkem p.č. 284/9 o výměře 46 m2, společnosti HTL SERVIS spol. s.r.o., se sídlem Nekázanka
880/11, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 25903152, za cenu v místě a čase obvyklou ve výši 200,Kč za m2 (celkem za cenu 9.200,-Kč), d) p. č. 1033/1 v k.ú. Šitboř o výměře 2494 m2, ………... za
cenu v místě a čase obvyklou ve výši 50,-Kč za m2 (celkem za cenu 124.700,-Kč), e) p. č. 1034
v k.ú. Šitboř o výměře 1918 m2, ……..… za cenu v místě a čase obvyklou ve výši 25,-Kč za m2
(celkem za cenu 47.950,-Kč), f) p. č. 1153/2 v k.ú. Zámělíč o výměře 115 m2, ……….. za cenu
v místě a čase obvyklou ve výši 200,-Kč za m2 (celkem za cenu 23.000,-Kč), g) p. č. 1173/2 v k.ú.
Zámělíč o výměře 294 m2, ………… za cenu v místě a čase obvyklou ve výši 50,-Kč za m2 (celkem
za cenu 14.700,-Kč), h) p. č. 1201 v k.ú. Zámělíč o výměře 1105 m2, společnosti HESTI, spol.
s.r.o., se sídlem K Hájům 946/10, 155 00 Praha - Stodůlky za cenu v místě a čase obvyklou ve výši
50,-Kč za m2 (celkem za cenu 55.250,-Kč), i) p. č. 708/7 v k.ú. Poběžovice o výměře 77 m2, do
spoluvlastnictví ……….. za cenu v místě a čase obvyklou ve výši 250,-Kč za m2 (celkem za cenu
19.250,-Kč), veškeré ceny jsou stanoveny znaleckým posudkem a ukládá starostovi vypracovat
kupní smlouvy podle tohoto usnesení a ty jménem obce uzavřít.
¨ ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 904/7 v k.ú. Poběžovice u Domažlic, o výměře 127
m2 Plzeňskému kraji, se sídlem Škroupova 1760/18, 301 00 Plzeň - Jižní Předměstí, a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
¨ ZM uznává, že ……….. nabyli vlastnické právo k části pozemku p.č. 581/1 odděleným geometrickým plánem č. 831-1122/2019 pozemky p.č. 581/19 a 581/20, vše v k.ú. Poběžovice u Domažlic o
celkové výměře 37 m2, vydržením.
¨ ZM neschvaluje záměr města prodat pozemky p.č. 316/2 a 316/3 v k.ú. Poběžovice u Domažlic a
ukládá starostovi informovat žadatelku ve smyslu tohoto usnesení. Zároveň pověřuje místostarostu
města ve spolupráci s vedoucím Služeb města Poběžovice předložit RM návrh úpravy pozemků.
¨ ZM bere na vědomí žádost společnosti ZEMPRA-KL s.r.o. o koupi pozemků v JV části průmyslové
zóny a souhlasí s navrženým postupem.
¨ ZM schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemku p. č. 936/17, k. ú. Poběžovice u Domažlic ve vlastnictví Plzeňského kraje do vlastnictví města Poběžovice. Termín: 31.10.2020.
¨ ZM schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemků p. č. 13/4, 640/36, 640/41, 75/1 a
224, vše v k. ú. Poběžovice u Domažlic ve vlastnictví České republiky – Státního pozemkového
úřadu do vlastnictví města Poběžovice. Termín: 31.10.2020.
¨ ZM schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemků 1032, 1033, 12/5, 15/5, 15/1, 639/17,
901/19, 79 a 80, vše v k. ú. Poběžovice u Domažlic ve vlastnictví České republiky – Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Poběžovice. Termín: 31.10.2020.
¨ ZM ukládá starostovi města zajistit zpracování návrhu dopravního značení v ulici Šandova dle varianty 1 popsané ve vyjádření Policie České republiky – dopravního inspektorátu Domažlice č. j.
KRPP-16066-1/ČJ-2020-030106 ze dne 24.2.2020 a jeho následnou realizaci. Termín: 31.12.2021.
¨ ZM bere na vědomí zprávu z činnosti Kontrolního a Finančního výboru ZM.

nění nalezených předmětů, informace ohledně
náhlých havárií, popř. uzavírek atd.
Aplikace „V obraze“
Na webových stránkách města je možnost stáhnout si do
mobilního telefonu
aplikaci V obraze.
Ta Vás bude automaticky upozorňovat na novinky zveřejněné na webových
stránkách
města v odkazu Aktuality, Přehled akcí a

Úřední deska.

(viz str. 4.)

Hlášení místního rozhlasu
Od listopadu 2020 bude probíhat pravidelné hlášení veřejného rozhlasu města Poběžovice, a to
v termínech: středa v 18:00 hodin a sobota v
11:00 hodin. Vedle tohoto pravidelného času
bude hlášení veřejného rozhlasu samozřejmě využíváno i v případě mimořádných událostí s nutností rychlého informování občanů.

Ing. P. Vejvančická Ph.D.

Panorama
událostí

Koronavirus udeřil
nejsilněji v ČR

Vzhledem k neustále se zvyšujícím hodnotám nově zjištěných osob s nemocí covid19, vyhlásila vláda České republiky od dne
5. 10. 2020 opět nouzový stav.
Zjišťované hodnoty dosáhly vrcholu dne
21. 10. 2020 (den uzávěrky Poběžovicka), kdy bylo testy zjištěno 14.968 nově
nakažených za den. Počet nově nakažených stále roste, takže postupně zaváděná
opatření ještě nebyla dostatečně účinná a
a proto se přistupuje k dalším. Z uvedeného grafu je patrné, že znepokojivý nárůst
nově nakažených nemocí covid-19 nastal
21.10.2020

14.968

někde na přelomu srpna a září. Bohužel
tento trend nikdo z odborníků, spolupracujících s vládou kvalitně nevyhodnotil, vláda,
i pod tlakem opozice, odkládala přijetí
omezujících a nepopulárních opatření
(opětovné nošení roušek v uzavřených a
veřejných prostorách, omezené množství
osob na kulturních a sportovních akcích,
zvýšená hygiena apod.) až do 5. 10. 2020,
kdy opětovně vyhlásila nouzový stav, který
rychlé zavádění těchto omezení umožnil. V
současnosti (k 21. 10. 2020) jsou některé
nemocnice nuceny odkládat plánované
léčebné zákroky, které nejsou nezbytné,
jejich lůžka se povážlivě plní nově nakaženými pacienty s nemocí covid-19 a personál (lékaři, sestry i ostatní) vlivem nákazy
řídne. Prognózy jsou takové, že pokud
bude nemocných přibývat současným
tempem, dosáhnou některá zařízení brzy
svých limitů a pacienti budou umisťovány
do těch, která to ještě zvládnou. Odborníci
se dokonce bojí celkového kolapsu našeho
zdravotnictví. Zatímco na začátku roku, kdy
pandemie udeřila poprvé, byla Česká
republika hodnocena jako jedna s nejlépe
zvládnutým šířením nákazy, nyní je na
zcela opačném konci hodnocení. Bohužel
po úplném uvolnění opatření v létě, si
někteří lidé myslí, že opětovně zaváděná
opatření jsou jen zbytečným omezováním
jejich svobody, nerespektují je a tím
současný stav dále zbytečně zhoršují. VoK

V Hoře svatého Václava se v
pondělní sváteční dopoledne 28.
září 2020 od 10.00 hodin konala
v místním kostele slavnostní
mše. Po ní pak následovalo odhalení nové sochy svatého Václava na návsi nad rybníkem, kterého se zúčastnilo na sto ná-

vštěvníků.
Po oficiálním úvodu starosty obce pana Davida Kramla byla ze
zahalené sochy sejmuta krycí
látka, která ji zakrývala již několik týdnů a návštěvníci poprvé
uviděli novou sochu svatého
Václava se dvěma strážnými anděly. Socha je vytesaná z hořického pískovce akademickým malířem Jaroslavem Šindelářem,
podle předlohy obrazu v tamním
kostele.

Vážení příznivci divadla a kultury,
s politováním Vám musíme oznámit, že vzhledem k současné situaci, související s bojem proti covid19 a nouzovému stavu platného od
5.10.2020, jsme se po domluvě
s vedením města Poběžovice rozhodli divadelní přehlídku v letošním
roce v termínu od 29.10. do
1.11. zrušit. Velmi jsme se těšili,
že Poběžovice opět po 27 letech
ožijí divadlem, ale musíme respektovat opatření a nařízení v zájmu
ochrany veřejného zdraví. Divadelní přehlídku zcela nerušíme, ale vyčkáme na „lepší časy“, kdy nám situace dovolí ji uspořádat.
Proto nám zachovejte přízeň a sledujte web i fb města Poběžovice a
MKIS Poběžovice. Přejeme Vám
všem pevné zdraví, mnoho sil a trpělivosti při zvládání nouzového
stavu a všech opatření. Neztrácejte
naději, optimismus a dobrou náladu, neboť s úsměvem jde hned
všechno lépe. Těšte se s námi!

Program celé významné události
se musel kvůli koronaviru přesunout do venkovních prostorů.

Foto J. Látka, text VoK

Dne 26. 9. 2020 proběhlo v sokolovně ve Vršovicích XVI. MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČR VETERÁNŮ - mužů a žen v judu. Titul
Mistryně České republiky na
tomto klání vybojovala poběžovická Jaroslava Záhořová,
která tak opět rozšířila svou rozsáhlou sbírku cenných trofejí.
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Jitka Molnárová a Eva Vondrašová

Narodila jsem se v Domažlicích a žila jsem ve vesnici Věvrov. Moje německá rodina, původem z Poběžovic, tam byla umístěna v rámci odsunu. V roce 1958 jsme se vrátili
zpět do Poběžovic a získali jsme byt
v domě čp. 129 (před mostem ve
směru na Domažlice, bývalá Tesla).
Každý večer jsme museli vzít hrnec,
kýble a chodili jsme pro vodu do
kašny pod kostelem. Bydleli jsme
ve druhém patře. Pod námi byl velký sál, nucený výsek a restaurace.
V roce 1969 jsem se s manželem
přestěhovala do bytovky.
Předválečné Poběžovice znám z vyprávění mých rodičů a prarodičů.
Moji prarodiče po nějakou dobu žili
ve žluté vile s orlem, později se ještě dvakrát stěhovali. Děda byl elektrikář, takže ve všech starých domech postavených před válkou dělal elektriku. K tomu navíc vykonával osobního šoféra poslednímu
hraběti, který vlastnil dvoubarevné
auto (z jedné strany žluté, z druhé
červené). Někdy přišlo i o půlnoci
služebnictvo, že pan hrabě si chce
vyjet, a tak děda mustránka 3 sel jít.

Po válce byli prarodiče zařazeni do
odsunu, ale dědeček usiloval o to,
aby v Čechách mohli zůstat a povedlo se mu to. Proč tomu tak bylo,
netuším. I přesto ale museli s 50 kilovým kufrem odejít z Poběžovic do
Věvrova. Po smrti dědečka se moje
babi zase vrátila zpět do Poběžovic.
Po celý svůj život mluvila německy.
Moje maminka chodila v Poběžovicích do základní školy a pak se učila
šít u paní Konopikové. Zřejmě tedy
byla v Poběžovicích i učňovská škola. Ke konci války ji hrozilo, že odjede do Drážďan na nucené práce.
Jedna česká poběžovická rodina,
jmenovali se Sloupovi, si ji ale vybrali za služebnou a tím ji zachránili.
Já přišla do Poběžovic se svými rodiči v roce 1958. Pamatuji si je ještě plné domů. Zvláště kolem náměstí. Jako školačka jsem chodila
do pionýra a zároveň i do náboženství k panu faráři Jindrovi. Za celou
dobu jsem od místních obyvatel nepocítila jakoukoliv zášť vůči mým
německým kořenům. Možná naopak. Ještě za socialismu mělo místní JZD navázané přátelství se ze-

Volby do krajských zastupitelstev
proběhly v pátek 2. 10. a v sobotu
3. 10.2020.
Hnutí Ano 2011 zvítězilo v 10 krajích, v královehradeckém zvítězila
ODS+STAN+VČ, v libereckém SLK
a ve středočeském STAN.
Vítězné hnutí Ano 2011 získalo ve
všech krajích celkem 21,83% hlasů, druzí Piráti získali 12,03% hlasů, třetí ODS 6,97%, čtvrté SPD
6,14% hlasů, páté STAN 6,05%
hlasů, šesté KDU-ČSL 5,11% hlasů,
pod hranicí 5% zůstaly strany a
hnutí: ČSSD, KSČM, ODS+ a Trikolora. Celostátní účast voličů činila
37,95%.
V plzeňském kraji zvítězilo hnutí
Ano 2011 se ziskem 22,50% hlasů,
druhá byla ODS s 21,23% hlasů,
třetí STAN+Zelení pro Plzeň s
14,90% hlasů, čtvrtá Česká pirátská strana s 13,56% hlasů, pátá
SPD s 6,18% hlasů, šestá ČSSD s
5,85% hlasů a sedmá KSČM s
5,48% hlasů. Krajská účast voličů
činila 38,80%.
Hnutí Ano 2011 zvítězilo ve všech
okresech Plzeňského kraje s výjimkou samotné Plzně, kde bylo druhé

za uskupením ODS+TOP 09+nezávislí starostové.
V domažlickém okrese získalo Ano
2011 celkem 21,55% hlasů,
ODS+TOP 09+nazávislí starostové
18,96%, STAN+Zelení pro Plzeň
13,40%, Piráti 11,71%, ČSSD
8,69%, KSČM 7,07%, SPD 6,93%,
KDU-ČSL+ADS+nestraníci 5,93%.
Účast ve volbách v okrese činila
36,96%.
V Poběžovicích získalo hnutí Ano
2011
celkem
28,9%
hlasů,
ODS+TOP 09 17,34%, KSČM
13,87%, STAN+Zelení pro Plzeň
10,12%, Piráti 9,25%, KDUČSL+ADS+nezávislí 6,07%. Volební účast zde činila 27,84%.
Přesto, že hnutí Ano 2011 získalo
od voličů největší podporu v 10
krajích, vládnout v nich většinou
nebude. Méně úspěšné strany totiž
začaly okamžité vyjednávání mezi
sebou navzájem s cílem „vyšachovat“ ze hry vítěze voleb a nerespektovat tak přání občanů, což
jim samozřejmě zákony umožňují.
Musíme si tedy na obsazení krajských hejtmanů ještě počkat. VoK

Anketa: pouťové slavnosti 2021
Milí občané Poběžovicka, léto je už nenávratně pryč. Prázdniny skončily a
nyní si užíváme podzim.
A opět do našich životů zasahuje covid-19, těžko říct kde se nám toulal
během letních měsíců, to už nám nikdo nezodpoví. Ale já tu nejsem od
toho, abych kritizovala, či nějakým způsobem komentovala dění kolem
covidu. Kulturní akce mám opět pod pokličkou zavřené a tak mě nezbývá
než se zabývat něčím jiným.
V létě jsme si díky covidu užili i velmi netradiční pouť, věřte, že i mne to
velmi mrzelo. Těšila jsem se na ten pořádný pouťový maraton a bohužel
z celého maratonu jsme si mohli užít jen jeden sobotní den. Začínáme ale
přemýšlet nad příštími pouťovými slavnostmi r. 2021 a rozhodli jsme se,
že se zeptáme přímo Vás. Chtěli bychom znát Vaše názory na letošní
pouť – líbila se Vám či nikoliv a jak byste si představovali pouť v příštím
roce 2021?
Navrhněte i Vy, na jakém místě v Poběžovicích, byste si pouťové
slavnosti chtěli užít. Využijte naši anketu:
1.
Chci pouťové slavnosti zpět u Hasičské zbrojnice v Žižkově ulici.
2.
Chci pouťové slavnosti u zámku na stejném místě, tak jak proběhly v letošním roce.
3.
Navrhuji jiné místo, kde by se mohly uskutečnit pouťové slavnosti
a tím je…………………
Své odpovědi můžete zasílat e-mailem na adresu info@pobezovice.cz,
poštou na MKIS Poběžovice, nám. Míru 210, 345 22 Poběžovice, telefonicky či SMS na tel. č. +420 730 890 861 nebo můžete využít také FB
MKIS Poběžovice.
Těším se na Vaše názory. Všem Vám velmi přeji pevné zdraví a ať zvládnete všechna vládní opatření ČR bez větší újmy.
Jitka Molnárová, MKIS

mědělským statkem v Dahlenu
(město v Sasku). Navzájem se navštěvovali a já s maminkou jsme
jim dělaly tlumočnice. Jinak kulturní
život byl v Poběžovicích skvělý. Kino, tancovačky a pod dnešním
městským úřadem se pořádaly pravidelně každou neděli "Čaje". Na
každé akci se sešlo mnoho lidí.
Jako studentka jsem začala dělat
pionýrskou vedoucí. Díky tomu
jsem se dostala na třítýdenní zájezd
do dnešního Volgogradu (Stalingrad). Byl to neuvěřitelný zážitek.
Jelo se vlakem. Vyjížděli jsme v neděli odpoledne a tam jsme dojeli až
ve středu. Měli jsme jasně stanovený program pobytu a stále nás dozorovaly tajné služby. Přesto jsme
si to užili.
Někdy v roce 1966, kdy už jsem byla na střední škole, jsme měli brigádu na zámku. Celý zámek jsme museli vyklízet, zametat. Ráda na to
vzpomínám, neboť v interiéru byly
ještě zachované malby, stropy, obložení, kamna. Prý z důvodu, že se
bude zámek opravovat. Bohužel k
tomu nedošlo. V devadesátých letech za pana starosty Jílka se zača-

lo rozvíjet partnerství mezi námi a
německou či švýcarskou stranou.
Často se jezdilo na tzv. Stamtischezastupitelé měst se vzájemně navštěvovali. V rámci tohoto partnerství jezdily do zahraničí i děti ze základní školy. Hodně se o Poběžovice začal zajímat Bernd Posselt nebo
pan starosta Macho (z Furthu) s
paní Muraki. Ti společně začali jednat o opravě zámku a začali pořádat dobročinné sbírky. V jižním křídle dokonce plánovali vytvořit takové vzdělávací centrum, kde by se
setkávala česko-německá mládež. Z
toho ale bohužel sešlo. Bylo to
možná i tím, že pan Macho poměrně brzy zemřel.
Eva Vondrašová

Vzpomínka na žně v hluboké totalitě

Na jaře roku 2020 došlo k uzavření
základních škol. Každá škola se
s tím „popasovala“ po svém, výuka
na dálku nebyla pro žáky povinná.
Pan ředitel naší školy nic nenechal
náhodě a už v této době udělal registrace pro pedagogické pracovníky. O letních prázdninách připravil
řešení distanční výuky v případě
uzavření škol, vytvořil účty všem
žákům, všem pedagogickým pracovníkům, objednal ICT techniku a
školícího pracovníka pana Radovana Jansu.
Google Classroom znamená jednotné řešení distanční výuky, které
umožňuje v jedné aplikaci a
v reálném čase, kontakt učitel x
žák. S žáky se sdílí veškerý digitální
materiál (dokumenty, fotografie,
videa, odkazy atd.), žáky lze testovat, ohodnotit se zpětnou vazbou.
V září probíhaly v rámci vyučování
praktické lekce v učebně IT, kde si
žáci zaregistrovali účty, zapsali se
do jednotlivých učeben, seznámili a
vyzkoušeli si práci v prostředí učebny. Učitelé pomáhali se zapsáním
do učeben i mimo vyučování. Vyzkoušeli si videokonference – Meet.
Třídní učitelé zjišťovali vybavenost
rodin ICT prostředky a dostupnost
internetového připojení. Všichni pedagogičtí pracovníci se vzdělávají
každou středu ve večerních hodinách prostřednictvím Meetu se všemi službami G Suite.
V souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 došlo s účinností od
14. 10. k plošnému uzavření základních škol v celé ČR. Všichni žáci
přešli na povinnou distanční výuku.
Připravené řešení se vyplatilo. Škol-

ní výuka ve škole probíhá přes Google Classroom, škola je zaregistrovaná k bezplatnému účtu G Suite
pro vzdělávání. G Suite poskytuje
služby Gmail, cloudové úložiště Google Disk a Google Classroom
(Učebna). Škola zapůjčila žákům na
základě výpůjční smlouvy notebooky, propojovací kabely k modemům
a k PC. Zapůjčení počítačových setů nabídla i Diakonie západ ve spolupráci s Nadací České spořitelny,
bohužel kapacita byla během krátké doby vyčerpána.
Aby probíhala online výuka co nejlépe a byla pro učitele i žáky příjemná, vybavil ředitel školy 5 konferenčních učeben ICT prostředky
– notebooky, mikrofony a webkamerami na stativech.
Motto školy "Táhneme za jeden
provaz" je mottem pravdivým.
Všichni si pomáhají, radí, vysílají,
moderují, nahrávají, usmívají se.
Základní škola také poskytuje výdej
jídel s sebou cizím strávníkům i žákům. Kolektiv školní jídelny respektuje zásady správné výrobní a hygienické praxe v důsledku zvýšeného
epidemiologického nebezpečí.

Za kolektiv ZŠ Poběžovice
Mgr. Romana Adamcová

PODĚKOVÁNÍ
Když se vrátím do svých školních
let, vzpomínám na výuku, legraci
ve třídě a na chodbách, tajné posílání psaníček pod lavicemi, výlety,
nějaké ty hádky, povídání s kamarády, společné učení a pomáhání
s úkoly, zábavu po cestě domů a
další a další zážitky. O tohle všech-

no jsou žáci v letošním roce, kvůli
pandemii covid-19 ochuzeni. Místo
toho se musí učit sami z domova,
ovládat techniku, zpracovávat úkoly a spolehnout se jen na sebe.
Mnohé školy zadávají žákům úkoly
na webové stránky, kde si zadání
stáhnou, vyplní a učiteli odešlou
zpět ke kontrole. Nevidí spolužáky,
nekomunikují, jsou osamoceni.
V naší základní škole se ovšem díky
odhodlání a veliké chuti pana ředitele a učitelů většinou každý den
všichni vidí, slyší a společně se online učí. Myslím si, že je to v dnešní
těžké době naprosto zásadní a
skvělé.
Můj obdiv patří všem učitelům,
asistentům pedagoga, vychovatelkám, kteří se každý den věnují žákům I. a II. stupně prostřednictvím
videokonferencí dle upraveného
rozvrhu.
Ráda bych touto cestou chtěla poděkovat řediteli Ing. Petru Lehnerovi a všem zaměstnancům základní školy za výbornou práci, kterou
odvádí a samozřejmě také dětem,
které se aktivně i nadále vzdělávají.
Nesmím zapomenout ani na rodiče
žáků, kteří poskytují rodinné zázemí a vybavení, bez kterého by nebyla možná vzájemná interakce
učitel x žák, žák x učitel.
Pevně věřím, že se brzy osobně setkáte, popovídáte si a budete prožívat společné zážitky OSOBNĚ. O to
více si jich do budoucna budete vážit.
Přeji vám všem hlavně zdraví, pevné nervy a vydržte!

Dominika Adamcová, radní města

Kdo ztratil na světě
to nejdražší,
ten nezapomene.
Ani čas nezmírní lásku
a bolest v srdcích těch,
kteří ho milovali.
Dne 4. 11. 2020 uplyne
19 let, kdy nás opustil

náš syn

Pavel Maier
z Poběžovic.

Stále vzpomínají rodiče,
bratr s rodinou
a ostatní příbuzní.

V životě se loučíme mnohokrát,
s maminkou jenom jednou.
Kdybychom si oči vyplakali,
její už se neohlédnou.
Dne 23. 10. 2020 tomu byly
2 roky, kdy nás
navždy opustila

paní

Marie Timurová.

Mobilní aplikace
V OBRAZE

Tato aplikace, kterou si můžete
stáhnout do svého chytrého mobilu
po načtení níže uvedeného QR codu vám umožní sledovat důležité
informace ze svého města. Vždy,
když bude na webové stránce města Poběžovice (zadáte-li si ji do seznamu obcí z nichž chcete získávat
informace) zveřejněna nějaká nová
zpráva, budete na ni svým telefonem upozorněni a tak vám nic důležitého neunikne, ať jste kdekoli.

Stále vzpomínají
dcery s rodinami.
Dne 12. listopadu 2020
vzpomeneme 13. smutné
výročí, kdy při tragické nehodě
zemřel můj milovaný manžel

pan

Vladimír Barnáš
z Poběžovic.

Nikdy nezapomeneme.
ROK 2020
Manželka Anna s rodiči
a bratrem Jiřím s rodinou.
Poběžovice:
listopad: 4.11., 18.11.,
prosinec: 2.12., 16.12., 30.12.
Ostatní obce:
listopad: 3.11., 17.11.,
prosinec: 1.12., 15.12., 29.12.
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