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Zamyšlení
Sobotní večer 16. března se v Poběžovicích stal dnem setkání snad
všech českých námořníků, plavčíků, námořních kapitánů a všech
členů lodních posádek…
XVI. městský ples se totiž nesl v
námořnickém duchu a do sálu hotelu Hubertus se sešly desítky členů posádek všech možných lodí a
škunerů, které brázdily kdejaký
oceán. Při letmém pohledu do sálu
si musel každý připadat jako v pořádné námořnické knajpě, kde se u
rumu sešli námořníci i piráti všech
moří.
Pro pořadatele bylo velmi
příjemným překvapením, kolik návštěvníků plesu přišlo
ve stylovém oblečení a dalo
tím „námořnickému“ plesu
patřičný šmrnc.
V programu nechyběla ukázka klasických i moderních
tanců v podání mladé dvojice Dominik Svačina a Barbora Kučvová z MZ DANCE TEAM Plzeň. Samozřejmostí byla klasická tombola, která
byla doplněna i o tzv. „loso-

vanou tombolou,“ v níž mohli
účastníci získat opravdu hodnotné
ceny. Nepostradatelnou složkou
programu snad každého plesu, či
taneční zábavy je „dámská volenka,“ během níž byly dámy odměňovány za taneček barevnými gerberkami a některým pilnější se podařilo řádně provětrat svým tanečním partnerům peněženku.
Někteří návštěvníci netrpělivě čekali, jaké půlnoční překvapení organizátoři připravili. Těsně po půlnoci se na sál nahrnulo 6 barev-

Vážení spoluobčané,
když se podívám z okna,
tak jaro již čím dál silněji klepe na
dveře a probouzí k životu přírodu
po dlouhém zimním spánku. Březen nám přinesl díky rozmarům
počasí mnoho starostí a nyní, když
je sníh zcela pryč, vidíme na každém kroku, co je třeba opravit,
uklidit, nebo renovovat.
Jak jste mnozí zaznamenali,
v březnu zemřel dlouholetý starosta naší partnerské obce Radelfingen p. Daniel Mauerhofer, který
byl jedním ze strůjců našeho přátelství, které trvá již 21 let. Mohu
vás ujistit, že během pohřbu byly
Poběžovice zmiňovány velice často, tak bylo naše partnerství pro p.
Mauerhofera důležité. Jsem moc
vděčný za to, že jsem byl s bývalými starosty pohřbu přítomen a
mohl se několika slovy za naše
město rozloučit.
Z čeho jsem si v minulém měsíci
odnesl špatný pocit, bylo poslední
zasedání zastupitelstva města, zejména následné body od občanů.
Jak víte, diskuse je pro mě a
ostatní zastupitele velice důležitá,
ale jak se můžeme domluvit a
vstřebat nové podněty, pokud se
překřikujeme, skáčeme si navzájem do řeči, boucháme do stolu a
chováme se v mnoha případech
jako malé děti? Nechtějme, aby
naše zasedání vypadala stejně tak,
jako zasedání našich vrcholných
politiků v poslanecké sněmovně.
Buďme proto prosím k sobě vstřícní a respektujme jeden druhého.
Děkuji.
Naopak, velice krásný pocit jsem
měl z vyhlášení an-

kety „Sportovec Domažlicka za rok
2018“, kde byl vyhlášen v kategorii
mládež do 18 let judista David Johánek a velký úspěch taktéž zaznamenal dlouholetý trenér SK Judo Poběžovice p. Josef Kubík, který ovládl kategorii trenér roku.
Oběma reprezentantům našeho
města velice děkuji a jsem na ně
náležitě hrdý.
Rád bych vás také seznámil s akcemi, které nás v dalším měsíci čekají a víceméně ovlivní život každého z nás. Dne 27. března dojde
k předání „staveniště“ pro již déle
avizovanou rekonstrukci Slovanské
a části Masarykovy ulice. Bohužel
si tato rekonstrukce vyžádá kompletní uzavírku ulice Slovanské od
křižovatky s ulicí Žižkova ke křižovatce s ulicí Masarykova v předpokládané době trvání od 1. dubna
2019 do 16. června 2019 a dále
kompletní uzavírku ulice Masarykova v délce od křižovatky s ulicí Slovanská do prostoru, kde stojí obchod s květinářstvím v době od
17. června 2019 do 31. srpna
2019.
Dne 6. dubna 2019 odstartuje již
tradiční akce s názvem „Ukliďme
svět, ukliďme Česko“, kdy se sejdeme a půjdeme trochu Poběžovicím odlehčit od odpadků, které se
díky nezodpovědným občanům válejí všude kolem nás. Byl bych moc
rád, kdyby se nás sešlo co nejvíce,
ať už to budou školkáčci a školáci
s rodiči, členové poběžovických
spolků, nebo i ostatní lidé, kterým
není naše prostředí lhostejné. Den
zakončíme malou odměnou v podobě společného posezení s opékáním buřtů, proto věřím, že o zá-
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ných mořských hvězdic (v nichž se
skrývaly zaměstnankyně města) a
započal jejich zajímavý rej. Ten nakonec přešel ve vystoupení krásných akvabelek, které ladně proplouvaly parketem a vytvářely společné obrazce. Vše vyvrcholilo živou Pyramidou a návštěvníci celé
vystoupení ocenili mohutným a zaslouženým potleskem.
Hudební skupina KV BAND z Karlových Varů nezůstala pozadu a její
členové nastoupili na pódium rovněž ve stylovém námořnickém oblečení. Jsou to skvělí hudebníci, jen s jejich výběrem repertoáru měli někteří návštěvníci tentokrát trochu
problém, protože nesplnil jejich představu o té „nej“ zábavě. Nicméně se většina návštěvníků vydržela na sálu
bavit téměř do 4. hodiny ranní!
Celkově se ples opět velmi
vydařil a jako vždy perfektní
organizátory z MKIS jistě potěšila i velká návštěvnost.

VoK

bavu bude postaráno.
Ve stejný den vyjedou do ulic i naši hasiči, kteří se postarají o sběr
šrotu a elektrozařízení, kde výtěžek půjde opět pro dobrou věc.
Služby města mají před sebou náročnou sezónu, kdy již započaly
práce na odizolování podmáčené
stěny u městského úřadu, dále zahájíme práce na odizolování velice
podmáčeného suterénu v domě
č.p. 50. Také pracujeme na zabezpečení objektu bývalé jízdárny,
kde budou mít v budoucnu služby
města odstavenou techniku a materiál, který byl uložen v tzv. hangáru v Nádražní ulici. Ten je již nabídnut k prodeji a bude se demontovat. Vzhled zámeckého parku se
tak opět trochu pozvedne.
Děkuji za pozornost.

Martin Kopecký – starosta města

Sbor dobrovolných hasičů
Poběžovice
oznamuje, že se dne

6.4.2019 od 10.00 hod.
uskuteční

ŽELEZNÁ SOBOTA

Rádi si odvezeme: kovový
šrot, staré nefunkční lednice
(pouze kompletní s kompresorem), elektrošrot - nefunkční,
ale kompletní elektrická zařízení, kromě televizorů a jiného
nebezpečného odpadu.
Nechte vše na svém pozemku,
rádi si to odneseme. Na viditelné místo v ulici dejte cedulku
„ŠROT.“ Kontakt: 739 288
885, 608 003 183.

Nedávno jsem si prohlížela internetové stránky poběžovických ochotníků. A musím říct či napsat,
že to byla jedna z mála věcí,
které mne doopravdy potěšily.
Poslední premiéru Kurz efektivního rodičovství jsem bohužel
neviděla, ale doufám, že budu
mít ještě příležitost. Znám jen
ohlasy – byly jen kladné.
Ochotnické divadlo v Poběžovicích je snad jediná z „dobrovolných“ kulturních aktivit, která
přetrvává snad už od roku 1946.
Vždy se našli herci a samozřejmě i diváci. Jedno bez druhého
by být nemohlo. A také místo,
kde se dalo hrát. Ať už to byl sál
hotelu Hubertus nebo budova kina. Ještě, že neprošel návrh na
její zbourání! Jen lze alespoň
doufat, že se dočká potřebných
oprav a že tento kulturní stánek
zůstane (stejně jako hotel Hubertus) v Poběžovicích zachován.
Zajímavé je i sledovat repertoár
ochotníků. V dobách, kdy řádila
cenzura, převažovala klasika.
Proti Jiráskově Lucerně či Vojnarce nemohly nic namítat ani
tehdy nejvyšší orgány, např. OV
KSČ. V současnosti převažují hry
spíše „z občanského života“.
Jsou vlastně takovým zrcadlem,
kdy se při pohledu do něj, smějeme sami sobě. A smích (promiňte tu otřepanou frázi) prý léčí.
Pěkné bylo, že se v Poběžovicích i tančilo. Myslivci, hasiči,
učitelé, občané. Tři bály či po
modernu plesy. A zase – někdo
vše musel zařídit, obětovat volný
čas, mít strach, aby vše dobře
dopadlo. A dopadlo. Ten zatím
poslední ples byl „po námořnicku“. Co tedy popřát Poběžovicím
v jejich jubilejním roce? 1359(?)
- 2019? Aby kapitán a jeho důstojníci veleli dobrým a schopným námořníkům, aby to moře
času, které uplynulo od první písemné zmínky o „villa Pobiezovicz“ už bylo nadále bez velkých
bouří, ale aby se nestalo jen
mořem mrtvým.

Marie Špačková

Kovárna a hasičárna

v Zámělíči (1379 – 2019)

Mezi domy, které byly v 60. letech minulého století v Zámělíči
zbourány patřily i obecní kovárna a hasičárna. Obě budovy se
nacházely u potoka Pivoňky, na
pravé straně silnice vedoucí
z Poběžovic do Meclova a to
hned vedle dnešního, dobře udržovaného, parčíku. Mladší byla
hasičárna. Hasičský spolek byl
ve vsi založen v roce 1904.
V roce 1913 měl 66 členů. Hasičárnu s vysokou dřevěnou věží
na sušení hadic a s garáží na
motorovou stříkačku si zde postavili hasiči v roce 1934. Po
válce, v době založení JZD se v

dokončení na str. 2

Výběr z usnesení 8. jednání RM Poběžovice, ze dne 25.2.2019

§ RM prozatím nesouhlasí s pokácením vzrostlého stromu (třešně), rostoucího u bytového
domu č.p. 145 v Krátké ulici v Poběžovicích s tím, že o konečném řešení bude rozhodnuto po vyhotovení znaleckého dendrologického posudku stromu.
§ RM bere na vědomí ústní žádosti o povolení ke zřízení zahrádky na pozemku p.č. 81/1 v
k.ú. Poběžovice, který leží pod stávajícími zahrádkami, pod sádkami, těsně u potoka
Pivoňka s tím, že město nesouhlasí se zřizováním nových ploch k pronájmu v těchto
okrajových, špatně kontrolovatelných lokalitách.
§ RM bere na vědomí žádost Spolku Mikuláš z.s., o zajištění geodetického zaměření jižní
hranice pozemků p.č. st. 39, p.č. 14/1 a p.č. 15 vše v k.ú. Šitboř a ukládá starostovi
objednat potřebné geodetické práce.
§ RM bere na vědomí žádosti cestujících na zajištění instalace výplní otevřených stěn autobusové čekárny v Šitboři, aby byli cestující lépe chráněni proti větru a chladu a ukládá
starostovi zajistit nápravu.
§ RM schvaluje smlouvu o zajištění pravidelného odvozu a odstranění odpadu, který při
své nevýrobní činnosti produkuje v části Šibanov firma HTL SERVIS spol. s r.o., se sídlem Nekázanka 880/11, 110 00 Praha 1 Nové Město a pověřuje starostu jejím podpisem.
§ RM souhlasí s instalací svítidla veřejného osvětlení na stávající sloup elektrického vedení
na pozemku p.č. 544 v k.ú. Sedlec u Poběžovic a ukládá starostovi zahájit jednání o
instalaci s odpovědným zástupcem firmy ČEZ.
§ RM bere na vědomí návrh smlouvy o dílo na zpracování lesního hospodářského plánu pro
LHC Městské lesy Poběžovice na období od 1.1.2021 do 31.12.2030, předloženou firmou
Plzeňský lesoprojekt, a.s., nám. Generála Píky 8, 326 00 Plzeň, znějící na částku
220.970.-Kč vč. DPH a ukládá starostovi oslovit další dva subjekty k podání nabídky na
zhotovení LHP pro město Poběžovice.

Výběr z usnesení 2. jednání ZM Poběžovice, ze dne 7.3.2019

§ ZM bere na vědomí informaci o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Poběžovice
k 31.12.2018 s výsledkem hospodaření –4.303,53 Kč.
§ ZM bere na vědomí informaci o hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Poběžovice
k 31. 12. 2018 s výsledkem hospodaření -21.210,21 Kč.
§ ZM bere na vědomí informaci o hospodaření města Poběžovice k 31. 12. 2018 s příjmy ve výši
+62.798.764,17 Kč (po konsolidaci +52.608.948,77 Kč), výdaji ve výši -54.689.242,81 Kč (po
konsolidaci -44.499.427,41 Kč) a financováním ve výši 8.109.521,36 Kč, přičemž závazky města
k 31. 12. 2018 činily 527.506,14 Kč (po lhůtě splatnosti 146.269,55 Kč) a pohledávky města
k 31. 12. 2018 činily 959.705,74 Kč (po lhůtě splatnosti 923.476,50 Kč).
§ ZM schvaluje schodkový rozpočet města Poběžovice na rok 2019 (sestavený po rozpočtových
paragrafech) s celkovými příjmy ve výši 50.674.700.- Kč (příjmy po konsolidaci ve výši
50.586.700.-Kč), celkovými výdaji ve výši 52.250.330.-Kč (výdaje po konsolidaci ve výši
52.162.330.-Kč) a financováním ve výši 1.575.630.-Kč.
§ ZM schvaluje poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti pro
rok 2019, ve výši 54.670, - Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
§ ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Poběžovice č. 1/2019, o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
§ ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Poběžovice č. 2/2019, o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
§ ZM jmenuje zástupcem města Poběžovice pro projednávání problematiky územního plánování
starostu města Poběžovice, p. Martina Kopeckého.
§ ZM souhlasí s ukončením členství ve spolku Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska a
pověřuje starostu provedením nezbytných kroků k ukončení členství.
§ ZM bere na vědomí informaci starosty ohledně aktuálního stavu rekonstrukce prostor lékárny a
pověřuje starostu hledáním vhodného nájemce.
§ ZM trvá na záměru města prodat část pozemku p.č. 668/1 v k.ú. Poběžovice u Domažlic a ukládá starostovi informovat zájemce o omezeních, plynoucích z umístění inženýrských sítí na pozemku, či v jeho těsné blízkosti.
§ ZM schvaluje záměr města prodat část pozemku p.č. 1153 v k.ú. Zámělíč o výměře 66 m2 a
ukládá starostovi zajistit geometrické zaměření a vyhotovení znaleckého posudku.
§ ZM bere na vědomí zápis z 1. schůze FV ZM ze dne 9.1.2019 a zápis ze 2. schůze FV ZM ze dne
13.2.2019.
§ ZM souhlasí s udělením čestného občanství in memoriam p. Danielu Mauerhoferovi, dlouholetému starostovi partnerské obce Radelfingen a současně zakladateli partnerského vztahu mezi
Poběžovicemi a švýcarským Radelfingenem a ukládá starostovi předložit nezbytné náležitosti pro
jeho udělení na příštím zasedání ZM.

Ráda bych touto cestou reagovala na komentář
v únorovém čísle Poběžovicka paní Jindřišky
Deckerové, která v anketě na otázku, jaké problémy by mělo zastupitelstvo řešit v tomto volebním období, mj. odpověděla, že není možné,
aby Poběžovice disponovaly s rozpočtem 50 mil.
korun a vypadaly tak, jak vypadají. Soustředit
by se měly více na sebe a své části, než o sociálně terénní práce v Nemanicích ( se kterými si
nás spletli v původním komentáři k dokumentu
České televize Sociální jízda).
Z odpovědi paní zastupitelky by občan mohl nabýt dojmu, že sociální práce v Poběžovicích je
jen jakýsi rozmar minulého vedení města, že je
pro rozpočet města zatěžující a financuje se z
něj i sociální práce v Nemanicích.
Ze zákona o Hmotné nouzi vyplývá pro všechny
obce II. stupně povinnost zabezpečit na
svém úřadě výkon sociální práce. Poběžovice jsou obec II. stupně. Bylo několik možností,
jak mohly Poběžovice tuto zákonnou povinnost
hradit:
1. náklady na pracovníka hradit ze svého rozpočtu za pomoci dotace Krajského úřadu, tato
dotace činní necelých 40%, zbylých 60% by
hradilo město, nebo
2. požádat o financování Evropský fond, který

hradí 95% nákladů, a obec si hradí ze svého
rozpočtu pouze 5% nákladů.
Město Poběžovice zvolilo spolu s dalšími 7 obcemi variantu financování sociální práce v rámci
Evropského fondu, přičemž 5% spoluúčast je
rozpočítána mezi všech 8 zapojených obcí a ty
si ji hradí ze svých rozpočtů. Pro město Poběžovice činní spoluúčast cca 10.000 Kč měsíčně,
zbytek nákladů je hrazen z EU. Z výše uvedeného vyplývá, že každá zapojená obec, tedy i Nemanice, si výkon sociální práce na svém území
hradí ze svých prostředků.
Do projektu se zapojily tyto obce: Poběžovice,
Bělá nad Radbuzou, Hostouň, Otov, Rybník,
Drahotín, Mutěnín, Nemanice. Celá tato oblast
čítá 5.600 obyvatel a připadá na ni 4,5 úvazku
sociálních pracovníků.
Dotaci z kraje je možno použít pouze na úhradu
mezd sociálních pracovníků, kdežto dotace z EU
nám poskytla finance i na koupi zařízení (notebooky, telefony, multifunkční zařízení aj.) a nábytku (stoly, skříně, regály), které bude moci
obec po skončení projektu použít k vybavení zaměstnanců a obnově zařízení kanceláří na městském úřadě.
S přáním pěkných jarních dní

Bc. Markéta Junková, DiS.
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budově nacházela obecní
prádelna s velkou bubnovou pračkou a betonovými nádržemi na máchání prádla. Než si lidé koupili vlastní pračky, prala zde podle rozpisu většina hospodyněk ze vsi. Obecní kovárna však stávala při silnici „od nepaměti.“ Jejím charakteristickým znakem byl velký přístřešek a také trsy
zplanělých žlutých jiřin. Provoz kovárny už nebyl
po druhé světové válce obnoven, ač jeden domek dosídlil vyučený kovář. Ten však pracoval u
nově zřízené strojní stanice v Horšovském Týně.

MŠ

Několik občanů se dotazovalo, zda kvůli narůstajícím cenám a problémům s Českou poštou nemůžeme zřídit PARCELSHOP – výdejní místo také
pro společnost GLS - General Logistics Systems Czech Republic s.r.o.
Oslovila jsem proto uvedenou firmu a bylo mi
sděleno, že firma zatím má ve smlouvě ukotvenu
podmínku exklusivity, to znamená, že pokud zde
již máme jiné výdejní místo (pro jinou firmu), firma GLS zde výdejní místo mít nemůže. Kdyby
byla podmínka exklusivity firmy zrušena, zkusí
mne kontaktovat, abychom se domluvili.

D. Adamcová, vedoucí MKIS

Panorama
událostí

Z medií neustále posloucháme, jak se malé vesnice v Česku zoufale vylidňují a s
postupným odchodem starých obyvatel se
blíží nezadržitelně ke svému zániku. Je to
smutná realita a proto potěší každá aktuální výjimka. Například v Sedleci si v současnosti staví jeden mladý manželský pár
zcela nový rodinný domek a ani v Ohniš-

ťovicích mládí nezahálí a na návsi jsou také vybudovány základy nového rodinného
domku, který tuto vesnici „omladí.“

Teplého únorového počasí využili i mladí
stavebníci přímo v Poběžovicích, kde na
konci Smetanovy ulice také začíná vyrůstat nový rodinný domek.

OMLUVA

V minulém čísle Poběžovicka jsem omylem zveřejnil termíny svozu komunálního
odpadu z roku 2018. Omlouvám se za
toto nedopatření s tím, že termíny svozů
jsou zachovány jako dosud, tedy každé
druhé úterý pro okolní obce a každou
druhou středu pro Poběžovice. Správný
termín svozů si můžete ověřit na webové stránce města www.pobezovice.cz/
město/služby a informace pro občany/.
Pokud by došlo k jakékoli změně, budete
o ní prostřednictvím Poběžovicka předem informováni.
VoK

stránka 2

Sobotní večer 9. března patřil v Poběžovicích kultuře. Místní divadelní soubor totiž před vyprodaným sálem místního kina představil
premiéru divadelní hry Šárky Fenykové Kurz efektivního rodičovství. Diváci se na téměř dvě hodiny ocitli v rodině, se dvěma odrůstajícími dětmi a jejich pubertálními problémy, matkou, která si chce
jejich bezstarostné "miminkovské"
chvíle připomenout adopcí dalšího
malého člena rodiny, s čímž má
pracovně vytížený otec problém.
Nápad se nelíbí ani dětem a tak
se rozhodnou, že do dění aktivně

Základní škola
Poběžovice
vás zve na

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY,
který se uskuteční
9. dubna 2019
od 13.00 do 16.00 h.

K zápisu se dostaví se svými zákonnými zástupci děti
narozené
od září 2012 do srpna 2013
i děti po odkladu školní docházky.
S sebou přineste rodný list dítěte,
občanský průkaz (pas), psací potřeby, cizinci - doklad o pobytu.

Jaroslava Sokolová
ve spolupráci s

MKIS Poběžovice
pořádá celodenní výlet

v sobotu 11.5.2019.

zasáhnout. Když se pak v rodině
nečekaně objeví sociální pracovnice, aby prošetřila podmínky pro adopci dalšího dítěte, je katastrofa
na spadnutí.
Zajímavý námět ze současnosti si
v provedení poběžovických ochotníků vysloužil v závěru představení
dlouhotrvající bouřlivý potlesk, kterým více než 150 diváků ocenilo
jak námět, tak především jeho
zpracování a prezentaci v podání
Divadleního souboru Poběžovice.
Sálem se neslo jedno velké
"Díky..."

VoK

Jen tyto tři argumenty mě napadají,
když jdu kolem přeplněných popelnic, ze kterých vyčuhují plasty, papír, občas i sklo. Že by ještě dnes
někdo o třídění domovního odpadu
nevěděl se mi zdá neuvěřitelné a
tak zbývají hloupost a lenost.
Hloupost je si myslet, že když platím za odpady, tak je prostě můžu
rvát do popelnic dokud se tam vejdou a pak je třeba hodit na zem a
město postarej se o ně!
Lenost je netřídit plasty, papír a
sklo zvlášť a občas je odnést do
těch správných kontejnerů na tříděný odpad. To bych se totiž musel
kousek projít, protože tyto kontejnery jsou dál než moje popelnice…
Nebo tam mohu poslat děti, které
na otvor zvonu nedosáhnou a tříděný odpad proto pohodí vedle kontejnerů a všichni si pak myslí, že je
to tak v pořádku.
Je pravda, že doposud známé systémy úhrady poplatku za likvidaci
odpadů nikoho k třídění nemotivují,
protože ať třídím nebo ne, poplatek
platím stejný. Normální člověk, který třídí odpad je tedy motivován jen
pocitem zodpovědnosti k životnímu
prostředí, které není tříděním odpadu tolik zatěžováno a snahou nezanechat našim potomkům jednu
skládku odpadu vedle druhé…
Cestou do zaměstnání pozoruji s
blížícím se dnem svozu odpadu plní-

Od nápadu, se kterým přišel nový
starosta města Poběžovice p. Martin Kopecký, až po jeho realizaci,
uběhly pouhé dva týdny a oslava
MDŽ, dříve velmi populární, ale
v poslední době notně opomíjená, se do Poběžovic vrátila.
Na tomto úspěšném návratu má
velký podíl vedoucí MKIS, slečna
Dominika Adamcová se svými
spolupracovníky, která vše zajistila po organizační stránce a svou
ruku k dílu pak ve finále přiložily i některé úřednice městského
úřadu. Díky dobrému nápadu a
výborné organizaci vedoucí MKIS
a vstřícnosti majitele objektu
se mohla rovná stovka žen v páteční odpoledne v sálu poběžovic-

cí se popelnice. V pondělí u č.p. 50
již nejde zavřít, ale koukají z ní
plasty, kartony z krabic, nějaký ten
papír, hadr… Kdyby se někteří občané obtěžovali třídit a zašli s tříděným odpadem ke kontejnerům na
Spojeneckém náměstí, popelnice by
určitě „nepřetékala.“ To se samozřejmě netýká všech zde bydlících,
věřím, že i zde jsou ti, kteří třídění
odpadu věnují pozornost, ale ti nezodpovědní pak dělají takovouto vizitku celému domu.
Pozoruji také, že v některých domech, kde jsou jen dvě menší domácnosti, se vyprodukuje za dva
týdny i 5 plných popelnic. Tam to s
tříděním odpadu rovněž nepřehánějí. Z vlastní zkušenosti vím, že v naší dvoučlenné domácnosti bychom
plnili jednu popelnici déle než půl
roku (bez popela), tak proč by něco
podobného nešlo i jinde?
VoK

Červený Hrádek prodává
slepičky našeho chovu
typu Tetra hnědá,
Waldsassen,
Dominant ve všech
barvách a slepičky Green
Kappl,
Shell - typu Araukana.
Roznatov,
Stáří 14-19 týdnů,
cena 159-209.-Kč/ks.
společný oběd.
Prodej: 7. dubna, 12. květOdjezd autobusu
na a 9. června 2019,
v 7:00 hodin
Poběžovice - u vlakového
MěÚ Poběžovice
od hotelu Hubertus.
nádraží od 18.15 h.
Místní poplatek za:
Cena 250,-Kč.
Výkup
králičích kožek držení psů
Přihlášky na tel.:
je splatný do 31.3.2019 cena dle poptávky.
Info: Po-Pá 9.00 -16.00 hod.,
odpady
379 497 617 - pí J. Sokolová
je splatný do 30.6.2019. na tel. 601 576 270,
Poplatky je možno hradit v ho- 728 605 840,
tovosti v pokladně MěÚ Poběžo- www.drubezcervenyhradek.cz
Na programu je:

UPOZORNĚNÍ

ROK 2019

Poběžovice:
duben: 10.4., 24.4.,
květen: 8.5., 22.5.,
Ostatní obce:
duben: 9.4., 23.4.,
květen: 7.5., 21.5.,

vice, 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 - popl. za odpady.

Hledám pomocníka

kého hotelu Hubertus pobavit
a při kávě se zákuskem si vzájemně popovídat. Tyto příjemně strávené chvíle jim připomněla barevná gerbera, kterou všem přítomným dámám osobně předal starosta města a s přáním příjemného prožití tohoto svátku všech žen
se přidal i tajemník městského
úřadu.
K dobré náladě všech přítomných
přispěly svým vystoupením děti
Mateřské školy Poběžovice a Základní školy Poběžovice se svými
učitelkami. Po jejich vystoupení
pak k tanci a poslechu zahrál několik známých melodií pan Bauman.

VoK

Skupina

FIREFLIES Poběžovice
pořádá
sbírku pro dětskou onkologii
Fakultní nemocnice Plzeň.
Dary můžete nosit do
Salonu Masáže Heduš,
Vranovská č.p. 252,
345 22 Poběžovice.
Přijímáme:
§ hygienické potřeby (dezinfekce, dětské roušky, jednorázové
pleny, vlhčící ubrousky…)
§ omyvatelné hračky, výtvarné
tvořící sady, omalovánky
Masáže HEDUŠ daruje z každé
masáže 20.-Kč.
Vybrané dary předá skupina Fireflies na Haima Cupu v Zahořanech dne 22.6.2019.
Více informací na tel. 733
350 700, Vladimíra Kopecká.

MKIS Poběžovice
a
Jaroslava Sokolová
zvou občany na

SENIORSKÉ
ODPOLEDNE

24.4.2019 od
14.00 hodin
do sálu hotelu Hubertus
v Poběžovicích.
Vstupné 70.-Kč.
K tanci a poslechu hraje
postřekovský
MELODY CLUB.

PŘIJĎTE MEZI NÁS
Klub seniorů
zve všechny dříve narozené do

pro práci na zahradě
svých řad. Přijďte mezi nás každé
úterý ve 13.30 hodin do společenv Poběžovicích.
ské místnosti v Domu s pečovatelNabízím odměnu:
skou službou.
100.-Kč/hod. za sekání trávy Jen tak si při kávě a malém občer120.-Kč/hod. za ostat. práce. stvení popovídáme a pobavíme se.
Anna Jahnová
Kontakt: 606 410 569.

Polovina století pak znamená i nástup
rokoka v rustikální podobě, tedy jeho
vstup na vesnici. Nikoliv ovšem paruk
- ty byly typickým symbolem panským
a proto u poddaných často nenáviděným - ale dekorativní prvky jako rokaje, kartuše a především pestré světlé
pastelové barvy od kobaltu po rumělku a dále k světle zelené (seladon),
nebeské modři, zlatohnědé, světle šedé a růžové se dostávají nejen do
šatníků měšťanských domácností (zde
na obou stranách Šumavy byl nošen
bohatými měšťankami krumplovaný
brokátový i zlatistý dracounový čepec
s krajkami). Městská honorace je pak
napodobována zejména po zrušení nevolnictví vzmáhajícím se selským stavem. Třebaže tradičně zůstává černá
barva v mnoha oblastech stále součástí barevné skladby kroje, doznává
co do materiálu také vzestupu - v
černé jsou brokát i krajka.
Ale již v dřívějším čase si bohatí skláři
v šumavském pohraničí a i někteří movitější sedláci (rychtáři) pořizovali takřka módní oděvy. Tak již v r. 1694 se
nechal portrétovat javorenský rychtář
Johann Jacob Eisner v elegantním
hnědém justaucorpsu s mnoha knoflíky a s krajkovým nákrčníkem, takže
si nezadal s mnohým tehdejším kavalírem. O čtvrt století později, r. 1722
se nechal portrétovat sedlák Peter
Pechmann z Prenetu (Spálence) u Domažlic v moderně střiženém oděvu, na
němž jsou nápadné velké stříbrné
knoflíky. Ty totiž - zhotovované ostatně ze stříbrných dvacetníků - byly
nejmarkantnějším důkazem společenského postavení nositele a jeho zámožnosti všeobecně. V Čechách, stejně jako v Bavorsku, měly lesklé knoflíky - podobně jako u úřednické nebo
vojenské uniformy - dodávat celkovému vzhledu respekt a úctu. Podobný
význam začínaly postupně mít stříbřité
řetízky, mnohdy masivní a několikanásobně vinuté, vyšívání kožených pásů
(či hedvábných) a přezky na botách.
To se sice měnilo podle krajů, ale na
obou stranách středo-evropského horského masívu tomu bylo obdobně.
Zatímco ale barokní móda poznamenala mužský a ženský kroj poměrně
podstatně v základních elementech,
vlivy rokoka a následujícího klasicistního stylu byly už méně výrazné (spíše
ve zmíněné změně barevnosti). U
mužského kroje vlastně z barokního
kroje zůstávají nadále spodky, ať už
kožené nebo soukenné, ve zmíněných
odstínech typických pro národnostně
odlišené oblasti. Pantalony už potom v
době biedermeyeru byly záležitostí
spíše městskou, u venkovské mládeže
jsou spíše módní raritou - viz merklín-

Pokračování z lednového čísla
ský chasník ze třicátých let devatenáctého století ve štramáckých vojen- tických záznamů. Zachycuje proces
ských kalhotách, před lety koupených
dozvuků rustikálního rokoka v bavorzřejmě na klatovském jarmarku z
ském lidovém kroji, na české straně je
přebytků už vyřazených dragounských
podobný doklad až z doby pozdější magazínů. To ale byla skutečně výilustrace chodského kroje z r. 1828 od
jimka. Ostatně zmíněný mládenec má i
Carla Russo. Pro šumavské pásmo i
cylindr, na vesnici rovněž netypickýpodhůří se nenalezlo tenkrát dostatek
dohazovač Kecal z Prodané nevěsty,
pozornosti - českokrumlovské nástěnsňatkový manažer své doby jako čloné malby tvoří spíše výjimku - zřejmě
věk světem protřelý snad jej nosit
pro přílišnou jednoduchost oblečení
mohl, nikoliv pak vážený soused. Růzchudého kraje. První větší kompletní
né vesty, kamizoly, kabáty a čepice
záznam o lidovém kroji, včetně obrapak patřily do výbavy vandrovních tozové dokumentace, pochází z doby za
varyšů, kteří ovšem pocházeli často
několik let po Russových kresbách z
spíše než z venkovského z mapoloviny třicátých let, kdy
loměstského prostředí. Pouze
na základě úředních pokyšerka se koncem století osvínů se připravovala selská
cenství přizpůsobuje poněbanderia - jak zmíněno
kud střihem tehdy kabátu
výše v popisu tzv. brustpřechodného střihu, zvafleku - ze všech českých
nému kaput, s užšími a
krajů ke slavnostnímu
kratšími šosy. Na kaputu
korunovačnímu aktu Ferpak - při přidržení ze
dinanda I. (V. jako postarobylého střihu baroksledního krále českého)
ního - končí i všechny inor. 1836. Krajští i městští
vace, ostatně spíše u lidoúředníci tak měli připravého kroje věc zcela vývit z vesnic Českého
jimečná. Frak pak už je
království ve slavnostzáležitostí výlučně světské
ních krojích oděné průKlatovský
měšťanský
městské „panské" módy.
vody, včetně krojů
Rovněž tak vesty se zkrásvatebních. Jako dokroj z r. 1790
tily - vlastně vedle trvale
klad existuje soubor
nošeného brustfleku, ty s
barevných
ilustrací
knoflíky měly už měšťanský
výprav jednotlivých českých krastřih klasicistní a na tom také zůstaly.
jů, dávajících o stavu lidového kroje v
V podstatě vždy všechny změny
tehdejších Čechách poměrně ucelený
odívání velkého světa končily na
přehled.
malém městě, kde oblékání přijímalo
PhDr. Jan Vogeltanz
změny s určitým zpožděním, ale
přesto se měnilo. U ženského venkovského ovšem přece jen jisté změny
překlenuly osmnácté století a panská
móda zde vtiskla ještě empírový styl,
Dne 6. dubna 2019
třebaže osobitě interpretovaný. Krumuplyne 26 roků,
plované barokní čepce sice i tuto dobu
kdy nás opustil
přečkaly, ale zase jen už u starší
generace konzervativnějších nositelek.
pan
Podobně krátký kabátek - špencr - byl
paradoxně ovlivněn spíše mužským
frakem empírové módy - vykrojený
výstřih s klopami - samozřejmě bez
ze Šitboře.
šosů. Z praktických důvodů byly sukně
lidového kroje poněkud kratší než u
oblečení městských paniček.
Ojedinělý a pro studium lidového odívání velmi cenný je zápis z inspekční
cesty bavorského generálního zemského direktora Josefa Hazziho po Bavorsku na počátku 19. století. Jeho osvícenecký, racionální a zcela nesentimentální pohled, prostý všeho romantického okouzlení - tak typického pro
dobu pozdější a patrného i z jinak střízlivých Obrázků z okolí domažlického
Dne 7.3.2019 by oslavil 100 let.
Boženy Němcové - je kritický a především hodnotný pro věcnost auten-

František Pešta

Dne 30. března 2019
uplyne 9 smutných let
od odchodu mé drahé matky

paní

Josefy Vogeltanzové
z Poběžovic.

Stále vzpomínají
syn PhDr. Jan Vogeltanz
a sestra Marie Pivoňková
s rodinou.
+ + +
Dne 19. dubna 2019
uplyne 35 smutných let
od odchodu mého
drahého táty

pana

Jana Vogeltanze
z Poběžovic.

Stále vzpomínají
syn PhDr. Jan Vogeltanz
a příbuzní.
Dne 4. března 2019
uplynuly 3 smutné roky,
kdy nás navždy opustila

paní

Anna Pajdarová
ze Sedlece.

Tichou vzpomínku mu věnuje
rodina.
Dne 28. března 2019
uplynulo 6 roků,
kdy nás opustil

Vzpomínají dcery s rodinami,
vnoučata a pravnoučata.

pan

Dne 3. dubna 2019 uplyne
12 let,
kdy nás navždy opustil
náš syn

František Brož
z Poběžovic.

Vlastimil Musil
z Poběžovic.

Stále vzpomíná manželka,
synové Petr a Pavel
s rodinami.

Stále vzpomínají rodiče
a sestra s přítelem.

POBĚŽOVICKO
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2. března 2019 se v Hradci Králové
uskutečnil mezinárodní turnaj žáků
v judu, kterého se zúčastnilo 457
závodníků z 5 států Evropy.
Naše poběžovické judo reprezentovali tři závodníci a v soutěži se vůbec neztratili. Ve
svých váhových kategoriích
vybojovali David Johánek
(vpravo) a Jan Hartl (vlevo)
pěkná 3. místa. Po půlroční
přestávce, se po těžkém zranění na tatami postavil Filip
Valenta a ve své váze úspěšně došel až do finále. Tam pak

porazil ruského judistu a stal se vítězem Velké ceny Hradce Králové.

Počasí nás v poslední době nenechá delší čas v klidu a po nedávné
mimořádné sněhové nadílce, která
nám komplikovala dopravu, způsobila škody v lese, na komunikacích
a na majetku města, jsme se ve
dnech od neděle 10. 3. 2019 do
úterý 12. 3. 2019 potýkali s dalším
rozmarem počasí, kdy na nás tentokrát udeřila bouře se jménem
Eberhard.

hasičů a pracovníci služeb města.
Dále jsem byl v neustálém kontaktu s ředitelkou MŠ a ředitelem ZŠ,
kteří sledovali stav budov a okolí.
Bohužel, silný nárazový vítr si vybral svou daň, a tak jsme zaznamenali velkou škodu na přístavcích
u dvou pavilonů mateřské školy,
kde došlo k utržení několika desek
krytiny a jen díky včasnému hlášení od zastupitelky města paní Deckerové bylo možno včas zasáhnout
a předejít dalším škodám. Hasiči
provedli částečné rozebrání nestabilních konstrukcí a uvolněných
desek, vše během silného větru,
což velice komplikovalo postup
prací. Zde musím poděkovat vedoucí stravování, paní Romaně
Adamcové a Leoši Planetovi, kteří
umožnili včasný vstup do objektu
školky a během celého zásahu byli
k dispozici.
Hasičům, kteří zasahovali v těchto
extrémních
podmínkách
patří
opravdu velký dík a uznání, neboť
při řešení událostí nevěděli, jestli
na ně nespadne nějaký další

Během této události došlo ke značným škodám, kdy byly v pohotovosti i naše městské složky, zejména jednotka Sboru dobrovolných
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Josef Kubík, trenér

Dne 16. března 2019 se konal v
Jablonci nad Nisou Český pohár
starších žáků v judu, kde poběžovické judo reprezentovalo 5 mladých závodníků.
Zatímco Karolína Šímová, Jan Hartl, David Johánek a Filip Valenta
neprošli vyřazovacími boji, byla
nejúspěšnější Šárka Zdeborová. Ta
se probojovala do bojů o medaile.
Nakonec z toho byla medaile bronzová, ale svým výsledkem prorazila naší hradbu dlouhodobě neúspěšných startů v Jablonci.

Josef Kubík, trenér

strom, nebo je nesrazí při práci ve
výšce nějaký silnější poryv větru.
Dle mých informací byli poběžovičtí hasiči nasazeni v souvislosti s
bouří celkem u 10 mimořádných
událostí a strávili v operačním řízení, tedy času, kdy jsou fyzicky u
zásahu 9 hodin, což je velká porce
i pro fyzicky zdatné jedince. Navíc, v úterních ranních hodinách
ještě hasiči vyjeli na ohlášený
zdravotní kolaps, který se udál na
poběžovickém nádraží. Velice si
cením toho, že i přes velkou únavu
jednotka dále plnila své úkoly a lidé se na ni mohli spolehnout.
Velké poděkování patří i službám
města Poběžovice, protože na jejich bedrech nyní leží veškerý úklid
po popadaných stromech, odstra-

ňování škod na městském majetku. K tomu se váže i oprava střechy na Poběžovickém zámku, kde
nám odlétalo opravdu velké množství tašek a musíme je co nejdříve
doplnit, neboť následné zatékání
vždy způsobí ještě větší škody.
Bohužel, svět vidíme reálně a již
dnes víme, že dříve nebo později
nám opět počasí připraví překvapení v tom negativním smyslu slova. Věřím, že i další situace zvládneme tak, jako doposud. Proto
bych chtěl poděkovat i všem občanům města za shovívavost a toleranci, když veškeré následky nejsou odstraněny hned, jak by občas
bylo potřeba. Ještě jednou děkuji.

Martin Kopecký – starosta města

Milí čtenáři, opět bychom Vás chtěly
prostřednictvím Zpravodaje pozvat
na některé akce k nám do Pelíšku.
Sice nám teprve začalo jaro, ale my
už dávno víme, co budeme dělat
druhý a třetí týden v srpnu.
V Pelíšku bude totiž probíhat příměstský tábor a to pro nás znamená práce na plný úvazek. Díky finanční podpoře Města Poběžovice
můžeme tábor obohatit výlety do
blízkého okolí, aniž by se navýšila
cena tábora. I proto bychom rády,
aby možnost příměstského tábora
využily především poběžovické děti.
Oba turnusy se již pomalu plní, a
tak s obsazením místa neváhejte.
Více informací Vám rády poskytneme emailem:
montepobezovice@seznam.cz,
zprávou na FB či na telefonu
776 277 330. Tímto si dovolujeme

za finanční podporu poděkovat. Jaro je spojeno s Velikonocemi, a tak i
my si tento svátek v Pelíšku připomeneme. Dne 13. dubna od 16:00
budeme vyrábět velikonoční dekorace z vizovického pečiva. Přibližně
dvouhodinové posezení pod vedením zkušené lektorky a s chutným
občerstvením bude stát 200,-Kč.
Pokus byste se tvořivé dílny chtěli
zúčastnit, rezervujte si místo výše
uvedenými způsoby. Vhodné pro
děti i dospělé. Na konci dubna 26.4.
v 17:00 se uskuteční beseda s paní
Hanou Bartovou z Klatov na téma:
Od detoxikace těla k vědomému bytí. Paní Bartová Vás mimo jiné seznámí i s metodou kraniosakrální biodynamika. Pevně doufáme, že Vás
něco z naší nabídky zaujme a že se
brzy uvidíme.

Zapojila jsem opět po roce město
Poběžovice do celorepublikové akce, protože chci žít v hezkém prostředí a něco pro to udělat.
Pytle a rukavice dorazí každým
dnem a odvoz odpadků je zajištěný.
Jediné, co nám chybí a potřebujeme, je parta dobrovolníků – nadšenců, která ráda podpoří celorepublikovou výzvu a dobrou věc.
Přidejte se k nám v sobotu 6. dubna 2019 - sraz před MKIS v 9:00
hodin.

Po úklidu si společně opečeme buřty.
Těším se na všechny nadšence,
kteří přiloží ruku k dílu a podpoří
tuto zajímavou a užitečnou akci.
Ti, kteří se chtějí přihlásit k našemu úklidu oficiálně přes stránky
(není to nutné) prosím o vyplnění
formuláře
https://www.uklidmecesko.cz/
event/19926

Eva Vondrašová

Dominika Adamcová
organizátor akce za Poběžovice

XVI. městský ples finančně, či
dary sponzorovali:
Masáže Heduš – Hedvika Pekárová
Jana Tulačková
František Sokol
Agrowest
Jaroslava Vavříková
Lucie Špringerová
FOTO Reproba, Domažlice
Martin Kopecký
WP Auto Domažlice
Alena Duffková
Vinotéka a rychlé občerstvení Poběžovice
G. T. S. Poběžovice
LB Minerals s. r. o.
Penzion – farma Šidlákov
Hotel Sádek Díly
HB stavebniny Poběžovice
Frei Racing Team
Ilona Říhová
Karel Brejcha
Mop – Herian s. r. o.
FLEXREST s. r. o. – Linda
Mamo Group
Stihl Horšovský Týn
ADV autodíly Domažlice
Fernet Stock
Střechy ZAKO
SAOMAI s. r. o.
Pramen Poběžovice

Správa a údržba silnic Plzeňského
kraje začala v rámci plánované
opravy části silnice č. 195, z Nového Kramolína do Poběžovic s kácením aleje vzrostlých topolů pod
vlkanovským kopcem. Ukázalo se,
že tento zásah bude prospěšný,
protože některé stromy, ač se na
pohled zdály zdravé, měly kmeny
zcela duté a tím byla pravděpodobnost jejich pádu při silném větru
velmi vysoká.
VoK

Stanislava Nevařilová
Jana Kochová
Slavomír Slavev
Jindřiška Deckerová
Jiřina Vogeltanzová
BP traťové stavby s. r. o.
LIVA Předslavice s. r. o.
Zámečnictví Rádl
Květinářství Ell - florist
Český rybářský svaz Poběžovice
s. r. o.
manželé M. a V. Kotlanovi
Zdeněk Prajzent
MěÚ Poběžovice
Pavel Tarka
Bus tour Foltýnová
L – Caffe Horšovský Týn
Auto Duffek
Hrbáček s. r. o.
Ferda´s group
Autodoprava Vlastimil Podskalský
Rekreační středisko Rybník
PEHA-pekárna Hostouň
Pohřební služba Všetečka & syn
s. r. o.
Josef Kovalíček
Václav Chval
Kadeřnictví Jana Anderlová
VŠEM SPONZORŮM SRDEČNĚ
DĚKUJÍ ORGANIZÁTOŘI
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