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Zamyšlení
Sobotní odpoledne 14. září 2019 patřilo místním hasičům a jejich akci k
výročí 660 let od první písemné zmínky o Poběžovicích.
Od 14 hodin si mohly všechny přítomné děti zasoutěžit v různých obratnostních disciplínách, mohli si užít
pohybu ve dvou menších skákacích
hradech, či likvidovat bublinky neustále proudící z velkého automatického bublifuku.
Venkovní aktivity dětí organizovalo u
ZEN zahrady Rodinné komunitní Montessori centrum Pelíšek. Poté pro ně
byla, na připraveném pódiu odehrána
pohádka O Smolíčkovi, v níž vystupovaly velké „hadrové“ loutky, které vodili dva loutkoherci.
Poté se na pódium nastěhovala známá dechová kapela Chodovarka, která i tentokrát přilákala k místnímu
zámku velké množství milovníků tohoto žánru. Pivo teklo proudem a
klobásky, uzené, či steaky připravované místními hasiči uspokojily potřeby mnoha hladových návštěvníků.
Po vydařeném vystoupení dechové
hudby přišly na řadu oficiální projevy
k danému tématu výročí města. Nejprve se krátce ujal slova starosta
místních dobrovolných hasičů p. David Martínek, který přivítal návštěvní-

ky a poděkoval všem organizátorům,
za pomoc při organizaci celé akce.
Poté se mikrofonu chopil starosta
města Poběžovice p. Martin Kopecký,
který se obšírně rozhovořil o minulosti města, jeho vývoji, současných
problémech a jejich předpokládaných
řešení. Zdůraznil rovněž důležitost
kvalitní spolupráce města se sborem
dobrovolných hasičů, ale i jinými organizacemi ve městě, či aktivními

Vážení spoluobčané, čas
je neúprosný a jen co
jsme si užívali hezkého léta, už tu
máme čas podzimu, který je ale také svým způsobem krásný. Listy se
zabarvují do všemožných barev, dokončujeme venkovní práce a své zahrádky připravujeme na dlouhý zimní spánek.
V letošním září se toho událo mnoho. Naše děti školou povinné zasedly zase po dvou měsících do školních lavic. Jak jsem již psal v předchozích úvodnících, škola v Poběžovicích má nová okna, nově vyměněné vnitřní osvětlení a žáci se můžou zdokonalovat ve vaření v nové
kuchyňce, která je opět zcela nově
připravena pro výuku tohoto předmětu.
Je taktéž zcela dokončena rekonstrukce mostu přes Pivoňku ve Slovanské ulici. Tato akce bohužel trvala déle, než jsme všichni předpokládali, ale je hotovo a můžeme
most zase po dlouhé době využívat.
Věřím, že si oddychnou obyvatelé i
okolních ulic, které tato stavba provázela se svými negativy každý den
a budou si konečně bez překážek
užívat nových chodníků a dalšího
příslušenství. Vím, jako bych hned
slyšel dotaz, kde je už konečně ta
lávka, po které by mohli pěší bez
nebezpečí sražení kolemjedoucím
vozem přejít. Bohužel, ta se mi při
jednání se Správou a údržbou silnic
a Plzeňským krajem ohledně rekonstrukce mostu vyjednat nepodařila.
Vyjednat se alespoň podařilo opatření zvyšující bezpečnost a přehled
pro procházející a projíždějící –
ustanovení přednosti v jízdě přes
most, dále osazení celkem 3 ks zrcadel. Příjezd do Poběžovic je taktéž
o něco více důstojný, díky rekonstrukci komunikace

mezi Vlkanovem a Poběžovicemi.
Snad se co nejrychleji podaří opravit
u kruhového objezdu již reklamovaný propadlý kus asfaltového krytu,
který vznikl po položení kanalizace
do tělesa komunikace.
Když se podíváme na kostel sv. Mikuláše v Šitboři od Poběžovic, pohled je zcela jiný, než tomu bylo
před šesti měsíci. Kostel má na věži
dokončené oplechování báně, doplněné dřevěné výplně oken a většina
věže je již pokryta novou fasádou a
malbou. Příští rok bychom chtěli pokračovat v dokončení spodní části
věže – dokončení fasád, instalace
slunečních hodin, obnovení původního vchodu do věže vč. velmi historicky cenných schodů a v neposlední řadě výměna vnitřních výdřev. Budeme rádi, pokud dotační
podpora na tyto opravy bude ve
stejné výši, jako v letošním roce.
Velkou radost mám i z maličkostí,
jako je třeba oprava prvních dvou
vyvrácených schodů u budovy bývalého statku, které opravily technické
služby města. I takové maličkosti
přispívají k lepšímu životu v našem
městě. Samozřejmě těchto maličkostí, které nás trápí, je na každém
rohu dost, ale postupně se snažíme
na těchto nedostatcích a různých
vylepšeních pracovat.
V září jsme neměli taktéž žádnou
nouzi o kulturu. Už někdy před začátkem velkých prázdnin se Sbor
dobrovolných hasičů rozhodl zorganizovat akci s názvem „Hasiči občanům“. Během plánování se ale název rozrostl o doplnění „a oslava
660. Poběžovic“ a i vedení města je
velice rádo, že se obě události podařilo spojit do jedné, moc krásné
akce. Hasičům patří veliké uznání,
neboť veškerá tíha organizace ležela právě na nich. Město díky MKIS
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jednotlivci.
Posledním řečníkem byl znalec místní
historie PhDr. Petr Mužík, jenž ve
svém projevu připomněl dávnou i nedávnou historii města, jeho složitou

cestu historií a důležité historické
mezníky, které významně ovlivnily
současnost Poběžovic.
Po této oficiální stránce akce, se na
pódiu zabydlela hudební skupina FOX
BAND, která svým repertoárem cílila
spíše na mladší generaci posluchačů.
Její vystoupení bylo velmi efektně nasvíceno a zámecká věž v pozadí, která pod září reflektorů měnila barvy
dle hudební produkce, byla opravdovým vizuálním zážitkem, který kvalitní
hudební zážitek dokonale umocnil.
Celá akce mohla být realizována pouze díky obětavosti místních hasičů,
kteří pro její zdar věnovali nejen svůj
volný čas, ale i finanční výtěžek ze
sběru železného šrotu, ze kterého byla financována. Finanční částkou na
organizaci akce přispěl formou minigrantu i Plzeňský kraj.
Za tuto nezištnou aktivitu připravenou pro naše nejmladší i dříve narozené občany patří místním hasičům
obrovský dík!
Poděkování si zaslouží i pracovníci
MKIS Poběžovice za kvalitní spolupráci a Rodinné komunitní Montessori
centrum Pelíšek, za připravený program pro nejmenší.
Velká návštěvnost dokazuje, že občané si podobných akcí cení.
VoK

doplnilo akci o vernisáž
nových leteckých snímků
Poběžovic a okolních obcí, Dominika
Adamcová s Andreou Sokolovou připravily tematickou zámeckou soutěž, Pelíšek taktéž v prostoru u ZEN
zahrady bavil ty nejmenší svým programem. Služby města pod vedením Josefa Kovalíčka připravily perfektní technické zázemí. Za to
všechno velice děkuji, ale největší
dík patří našim hasičům za to, že na
jaře uspořádali sběr železného šrotu
a rozhodli se získané finanční prostředky investovat pro občany do
takovéto krásné „oslavy pro všechny“. Už jen ze své podstaty je to
krásná a ušlechtilá myšlenka. Byl
bych velice rád, pokud by se z této
akce povedla vytvořit tradice a
mohli bychom tak všichni společně
slavnostně uzavřít uplynulou sezonu, samozřejmě v dalších letech za
výraznější podpory ze strany města.
No a na závěr bych si dovolil krátce
upozornit na takovou malou skutečnost, na kterou můžeme být v Poběžovicích pyšní. Věděli jste, že Josef Kubík je v současné době nejstarší aktivní trenér juda v celé České republice? Nebo že poběžovické
Judo má dokonce 3 členy v užším
celostátním výběru reprezentace?
To jsou další střípky do mozaiky o
našich Poběžovicích. Jsem velice
rád, že díky i těmto lidem můžeme
být na Poběžovice pyšní a já mohu
ukončit svůj příspěvek ve velice pozitivním duchu.
Přeji krásné prožití podzimního měsíce října. Ať se chmurné a deštivé
dny odrazí co možná nejméně na
našich náladách.
Děkuji za pozornost,

Martin Kopecký,
starosta města.

Léto 2019 už to má za sebou.
První lístky všech odstínů žluté či
okrové barvy začínají narušovat
uklidňující zeleň všech stromů i
keřů. Konec roku na dohled. A s
ním účtování. I Poběžovice účtují. Od srpna se zde žilo! Pouť,
klasický průběh. Málokdo si ji jako vždy vzpomněl se zasvěcením
zdejšího kostela. Od jiných poutí
se lišila Panevropským marathónem, který zde zbyl z dob, kdy
byla naděje na znovuzrození poběžovického zámku a také tím,
že proběhlo druhé setkání zámělíčských rodáků a jejich příznivců. Zámělíč – kdysi bohatá dědina pivoňských augustiniánů, v
19. století část panství Poběžovice, od roku 1960 osada a dnes
jedna z místních částí města Poběžovice. Setkání dopadlo skvěle, stejně jak to první v roce
2017. Sešlo se skoro sto lidí.
Akci podpořilo i město, a to nejen finančně. Přišel se podívat
pan starosta i pan místostarosta.
Velmi zajímavé a pěkné věci
vznikají i v Šitboři, další to části
města Poběžovice. Právě Šitboř
je první místo, které je možné
spojit s poběžovickými dějinami,
alespoň co se týká písemných
záznamů. Nejstarším držitelem
Poběžovic prý byl Zdeněk z Poběžovic, jinak i s přívlastky
z Heršteina či z Vlkanova. Ten
měl patronát (mimo jiné) i nad
nejstarším kostelem v nejbližším
okolí Poběžovic, a to nad sv. Mikulášem právě v újezdní vsi Šitboř (první písemná zpráva o této
dědině je z roku 1248).
Zdeněk byl podle zachovaných
písemností patronem kostela v
letech 1359 až 1362.
A od roku 1359 odvozují i Poběžovice svoji „písemnou existenci.“ Archeologicky by se ovšem
musela přidat nějaká tisícovka
navíc – tedy co do osídlení zdejší
oblasti. Díky datu 1359 oslavilo
letos i samotné město svoje výročí. Tedy spíše existenci vsi Poběžovice. Město Ronšperk má
v datech dvojku: vedle vsi Poběžovice založil Dobrohost z Ronšperka (kdysi z rodu Drštky)
opravdové město: hrad, kostel,
pravidelně rozložené ulice, hradby a tři brány. Stalo prý se to
v r. 1502 – privilegia, znak, radnice nový název. Už ne villa
(ves) Pobezowice, ale město
Ronšperk. I současné město, už
se starobylým názvem Poběžovice slavilo. Hudba, pohoštění,
hezké počasí… Slavnost se povedla. A nad čím se zamýšlet?
Třeba nad tím, jak budou Poběžovice vypadat v roce 2022. Lze
věřit, že určitě líp, než jak je popsala paní Muraki ve své knize
Hraběnka přišla z Tokia. „Silnice
v západních Čechách byly mizerně značené a ve špatném stavu.
Ve zpustlé krajině jsem se ztratila, dočista jsem v ní zabloudila.

Výběr z usnesení 19. jednání RM Poběžovice, ze dne 2.9.2019

§ RM souhlasí s poskytnutí finančního daru Osadnímu výboru Zámělič na pořádání Setkání rodáků dne
17.8.2019 ve výši 7.000,-Kč.

§ 4RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p. č. 1559 v k. ú. Ohnišťovice o výměře 10.941 m2, druh pozemku orná půda, žadateli … za nabídnutou cenu 45,-Kč/m2.

§ RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p. č. 1571 v k. ú. Ohnišťovice o výměře 4.030 m2, druh pozem§
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ku trvalý travní porost, žadateli Baldovská s.r.o., Petrovice 27, 344 01 Domažlice za nabídnutou cenu 25,10,Kč/m2.
RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p. č. 1580 v k.ú Ohnišťovice o výměře 921 m2, druh pozemku
trvalý travní porost, žadateli Baldovská s.r.o., Petrovice 27, 344 01 Domažlice za nabídnutou cenu 36,-Kč/m2.
RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p. č. 1601 v k.ú Ohnišťovice o výměře 10.669 m2, druh pozemku
orná půda, žadateli ... za nabídnutou cenu 45,-Kč/m2.
RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p. č. 1602 v k. ú. Ohnišťovice o výměře 13.709 m2, druh pozemku orná půda, žadateli Baldovská s.r.o., Petrovice 27, 344 01 Domažlice za nabídnutou cenu 41,20,-Kč/m2.
RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p. č. 1609 v k.ú Ohnišťovice o výměře 1.544 m2, druh pozemku
orná půda, žadateli Druhá poběžovická a.s., Vranovská 142, 345 22 Poběžovice za nabíd. cenu 30,-Kč/m2.
RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p. č. 1611 v k. ú. Ohnišťovice o výměře 20.475 m2, druh pozemku orná půda, žadateli Baldovská s.r.o., Petrovice 27, 344 01 Domažlice za nabídnutou cenu 40,20,-Kč/m2.
RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p. č. 1616 v k.ú Ohnišťovice o výměře 2.217 m2, druh pozemku
orná půda, žadateli Baldovská s.r.o., Petrovice 27, 344 01 Domažlice za nabídnutou cenu 25,30,-Kč/m2.
RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p. č. 1626 v k. ú. Ohnišťovice o výměře 6.191 m2, druh pozemku orná půda, žadateli Baldovská s.r.o., Petrovice 27, 344 01 Domažlice za nabídnutou cenu 30,30,-Kč/m2.
RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p. č. 1629 v k. ú. Ohnišťovice o výměře 14.213 m2, druh pozemku orná půda, žadateli Baldovská s.r.o., Petrovice 27, 344 01 Domažlice za nabídnutou cenu 40,20,-Kč/m2.
RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p. č. 1012 v k. ú. Šitboř o výměře 24.729 m2, druh pozemku
trvalý travní porost, žadateli Agrima Draženov a.s., Draženov 78, 344 01 Domažlice za cenu 22,-Kč/m2.
RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p. č. 1035 v k. ú. Šitboř o výměře 3.170 m2, druh pozemku orná
půda, žadateli ... za nabídnutou cenu 25,-Kč/m2.
RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p. č. 1070 v k. ú. Zámělíč o výměře 101 m2, druh pozemku
ostatní plocha, žadateli ... za nabídnutou cenu 180,-Kč/m2.
RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p. č. 1175 v k. ú. Zámělíč o výměře 23.242 m2, druh pozemku
trvalý travní porost, žadateli Druhá poběžovická a.s., Vranovská 142, 345 22 Poběžovice za cenu 25,-Kč/m2.
RM doporučuje ZM schválit zapojení do projektu MAS na vybavení města infokioskem a s tím spojenou finanční spoluúčast města ve výši 100.000,-Kč.
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností Stepan service s.r.o., Masarykova 475,
344 01 Domažlice ve výši 51.136,-Kč a pověřuje starostu jeho podpisem.
RM doporučuje ZM projednat a schválit zřízení kontokorentního účtu k běžnému účtu města Poběžovice č. 0762088379/0800 vedeného u České spořitelny a.s. ve výši 3.000.000,-Kč.
RM bere na vědomí žádost vedení ZŠ Poběžovice a souhlasí s realizací předokenních rolet v budově
ZŠ Poběžovice na základě výběrového řízení vyhlášeného vedením ZŠ Poběžovice.
Na základě nařízení vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě RM schvaluje zákonný postup ředitele ZŠ Poběžovice do 4. platového stupně, zároveň dle §131 č. 262/2006 Sb. stanovuje osobní ohodnocení ve výši 24,8% nejvyššího platového
stupně dané platové třídy.
RM schvaluje zpracování územní studie - Okolí Spojeneckého náměstí, Poběžovice společností ARCHUM architekti s.r.o., Oldřichova 187/55, 128 00 Praha 2 za cenu 208.000,-Kč bez DPH a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Oprava fasád věže kostela Sv. Mikuláše v
Šitboři“ a Dodatek č. 5 na akci „Obnova krovu a střechy věže kostela Sv. Mikuláše v Šitboři“ se
společností Tegmento s.r.o., Vokáčova 1017, 337 01 Rokycany a pověřuje starostu jejich podpisem.
RM schvaluje pronájem části pozemku p. č. 81/1 o výměře 137 m2 za účelem zřízení zahrady žadatelce ... a pověřuje starostu podpisem smlouvy o nájmu s platn. od 1.10.2019 na dobu neurčitou.
RM bere na vědomí žádost společnosti Cetin a.s., Olšanská 6/2681, 130 00 Praha 3 o prodloužení
platnosti nájemní smlouvy ze dne 30. 3. 2015 na umístění technologie na budově MěÚ Poběžovice,
nám. Míru 47, Poběžovice o dalších 10 let a pověřují tajemníka MěÚ zajistit konkrétní návrh dodatku smlouvy a ten předložit RM ke schválení.

Nad celým pohraničím visela aura jakési bezúčelnosti: uzavřením přišel tento region o svou identitu. Najednou – jako by přede mnou v této pustině vyvstal přelud – otevřel se přede mnou svět
Japonky Mitsuko. Na jakémsi Bohem zapomenutém místě jsem se náhle octla před zříceninou,
jež kdysi bývala zámkem.“ str. 11.
„Ronšperk se dnes jmenuje Poběžovice. Je to
český název, pro Japonku těžko vyslovitelný.
Městečko velmi upadlo, vypadalo jako vesnice,
v níž nikdo nebydlí.“ str. 12. Tolik z roku 1989.
A rok 2019? Přece jen se za dvacet let leccos
změnilo. V parku je Japonská zahrada – nemohla
by tu být, kdyby minulé zastupitelstvo včetně
starosty a místostarosty nesehnalo dotace na revitalizaci zničeného parku. Hrad – zámek. Kolik
už se sem vložilo milionů! I když vše není dotaženo dokonce, krásný historický objekt stále stojí!
A stále má naději na přežití. I díky nápadu zakrýt
nedodělaná okna amatérskými obrázky.
Poběžovice mají hezkou kapličku sv. Prokopa,
pěkné ulice, nové přípojky plynu a kanalizace.
Konečně došlo i na okna v budově školy… Možná, kdyby paní Muraki přijela poprvé do Poběžovic v roce 2019, mohla už z nich mít jiný dojem.
A nad čím se vlastně zamýšlím, když vlastně jenom bilancuji? A i chválím? Že žádný začátek není až tak úplný. A že i nový pan starosta a zastupitelstvo nezačínají od nuly. Že mají na čem stavět.
Kéž se jim daří! Jen by děti a vnuci neměli zapomínat na to, že od té nuly nikdy nezačínají...
Možná si to nechtějí připustit, ale často sklízejí
plody předchozích generací – a nejen ty záporné.
Tak třeba v Poběžovicích by nemohla být japonská zahrada, kdyby se předchozímu vedení města
nepovedlo znovu obnovit zpustlý park. Nebo vybudovat velmi pěkné prostory informačního střediska. O židovském hřbitově a mikve ani nemluvě. Ale to už je jiná kapitola.
A závěr: myslet, zamýšlet, vymýšlet… Nové vedení města to jistě dobře myslí, určitě se i zamýšlí,
nad tím, jak zvládnout různé, často nesmyslné
zákony a vymyslí, co dobrého pro Poběžovice
udělat. Kéž se jim to daří.

Marie Špačková

Panorama
událostí

Výběr z usnesení 20. jednání RM Poběžovice, ze dne 9.9.2019

§ RM schvaluje uzavření pachtovní smlouvy s účinností od 1. 10. 2019 se žadatelem Baldovská s.r.o.,

§

§
§
§

§
§
§
§
§

§

Petrovice 27, 344 01 Domažlice na pozemky a části pozemků v k. ú. Ohnišťovice (cca 52.617 m2)
za nabídnutou výši pachtovného a pověřuje tajemníka přípravou smlouvy a starostu jejím podpisem.
RM schvaluje uzavření pachtovní smlouvy s účinností od 1. 10. 2019 se žadatelem Druhá poběžovická a.s., Vranovská 142, 345 22 Poběžovice na pozemky a části pozemků v k. ú. Ohnišťovice (cca
3.768 m2) za nabídnutou výši pachtovného a pověřuje tajemníka přípravou smlouvy a starostu
jejím podpisem.
RM schvaluje uzavření pachtovní smlouvy s účinností od 1. 10. 2019 se žadatelem AgroKol s.r.o.,
Tyršova 33, 345 43 Koloveč na pozemky a části pozemků v k. ú. Ohnišťovice (cca 4.224 m2) za
nabídnutou výši pachtovného a pověřuje tajemníka přípravou smlouvy a starostu jejím podpisem.
RM schvaluje uzavření pachtovní smlouvy s účinností od 1. 10. 2019 se žadatelem ... na pozemky a
části pozemků v k. ú. Ohnišťovice (cca 25.243 m2) za nabídnutou výši pachtovného a pověřuje
tajemníka přípravou smlouvy a starostu jejím podpisem.
RM schvaluje uzavření pachtovní smlouvy s účinností od 1. 10. 2019 se žadatelem Druhá poběžovická a.s., Vranovská 142, 345 22 Poběžovice na pozemky a části pozemků (cca 61.968 m2) v k. ú.
Zámělíč za nabídnutou výši pachtovného a pověřuje tajemníka přípravou smlouvy a starostu jejím
podpisem.
RM schvaluje uzavření pachtovní smlouvy s účinností od 1. 10. 2019 se žadatelem ... na pozemky a
části pozemků v k. ú. Zámělíč (cca 40.298 m2) za nabídnutou výši pachtovného a pověřuje tajemníka přípravou smlouvy a starostu podpisem.
RM schvaluje uzavření pachtovní smlouvy s účinností od 1. 10. 2019 se žadatelem AgroKol s.r.o.,
Tyršova 33, 345 43 Koloveč na pozemky a části pozemků v k. ú. Šitboř (cca 33.149 m2) za nabídnutou výši pachtovného a pověřuje tajemníka přípravou smlouvy a starostu jejím podpisem.
RM schvaluje uzavření pachtovní smlouvy s účinností od 1. 10. 2019 se žadatelem ... na pozemky a
části pozemků v k. ú. Šitboř (cca 64.812 m2) za nabídnutou výši pachtovného a pověřuje tajemníka
přípravou smlouvy a starostu podpisem.
RM schvaluje uzavření pachtovní smlouvy s účinností od 1. 10. 2019 se žadatelem … na pozemky a
části pozemků v k. ú. Šibanov (cca 815 m2) za nabídnutou výši pachtovného a pověřuje tajemníka
přípravou smlouvy a starostu jejím podpisem.
RM schvaluje pravidla pro dodávky palivového dříví pro občany města v roce 2020 dle předloženého
návrhu OLH. Ceny za m3 bez DPH jsou stanoveny následovně: jehličnaté - 350,-Kč, listnaté tvrdé 850,-Kč, listnaté měkké - 300,-Kč. RM pověřuje tajemníka MěÚ zveřejněním pravidel pro prodej a
cen palivového dříví ve zpravodaji Poběžovicko a na webových stránkách města na konci měsíce
listopadu 2019.
RM schvaluje pronájem části pozemků p. č. 1159 a p. č. 1160 v k. ú. Poběžovice o celkové výměře
144 m 2 ... za účelem využití pro míčové hry jejich vnuků s výší nájemného 2,-Kč za m 2 na rok a
pověřuje tajemníka MěÚ přípravou nájemní smlouvy a starostu jejím podpisem.

Přes dva měsíce trvající oprava mostu přes
Pivoňku je u konce. V pátek 20. září byl
most zprovozněn a mnoho motoristů si
oddechne. Rekonstrukce byla poměrně
rozsáhlá. Na severní straně byla vyzděna
kamenná zídka, celý most byl obnažen,
byla provedena nová izolace, na ní nový
betonový povrch, byly vybetonovány na
obou stranách nové okraje v nichž jsou
ukotveny šrouby, které drží nové, pozinkované zábradlí. Celá akce pak vyvrcholila
novým asfaltovým potahem, který byl na
most položen 17. září. Následně ještě byly
natřeny betonové prvky mostu a provedeny drobné dodělávky. Po odstranění zábran a dopravních značek tedy je možno
most konečně opět používat.
VoK

Prodám cirkulárku

na železném stole s větším
výkonem. Přidám 40m nového
kabelu a 2 nové kotouče.
Tel. číslo: 777 614 994.
stránka 2

Domažlice, 29. srpna 2019 – Již od
dubna 2018 běží na Domažlicku a
Horšovskotýnsku projekt Místní
akční plán rozvoje vzdělávání II ve
SO ORP Domažlice a ve SO ORP
Horšovský Týn (MAP II), který si
klade za cíl zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních
školách tím, že podporuje spolupráci jednotlivých školských zařízení, ale také zřizovatelů škol a dalších organizací. „V rámci projektu

se setkávají ředitelé, pedagogové,
starostové, zástupci neziskových
organizací, uměleckých škol či organizací volnočasového vzdělávání
a diskutují o čtenářské či matematické gramotnosti, sdílejí zkušenosti s inkluzí, ale také si povídají o
tom, jak začlenit do výuky regionální témata či rozvíjet polytechnické vzdělávání u dětí.“ popisuje

strategických dokumentů. Z těch
nejdůležitějších je možné zmínit
Analytickou část MAP II či Strategický rámec MAP II do roku 2023,
ale je jich mnohem více. Dokumenty jsou vytvářeny ve spolupráci se školami, ale mají možnost je
připomínkovat všichni, kterým problematika vzdělávání není lhostejná. Dokumenty schvaluje Řídící výbor MAP II.
Pravidelně 4x do roka probíhá setkání 6 pracovních skupin, které
jsou zaměřeny na financování, čtenářskou a matematickou gramotnost, polytechnické vzdělávání,
rovné příležitosti nebo regionální
identitu. Nejbližší jednání jsou naplánována na září, následně
na listopad. „Členy pracovních sku-

Eliška Heidlerová, hlavní manažerka projektu.
V rámci projektu vzniká celá řada

pin na začátku školního roku čeká
zpracování různých dokumentů,
ale také mnoho diskuzních témat –
např. Jak zapojit rodiče do čtenářství dětí, využití sociálních sítí a

Školní rok byl v letošním roce zahájen 2. 9. 2019. Složení pedagogického sboru zůstalo téměř stejné.
Vedení školy tvoří ředitel Ing. Petr
Lehner a jeho zástupkyně Mgr. Marie Pittnerová.
V průběhu prázdnin proběhla rozsáhlá a náročná rekonstrukce – výměna oken v celé budově. Současně byly prováděny zednické a malířské práce, na které ihned navazoval úklid. I když to zpočátku vypadalo nemožné, vše se během
hlavních prázdnin stihlo. Vybudovali jsme i nové odborné učebny.
Rozšířena byla učebna informatiky,
kde nyní může probíhat výuka
všech předmětů. Současný trend,
podporu pracovních kompetencí
žáků, umožní nová cvičná kuchyňka a rekonstruovaná dílna. V tělocvičně byl obnoven povrch podlahy, na okna jsme umístili ochranné
folie a bezpečnost zajišťují nové sítě. V celé škole byla provedena výměna osvětlení, došlo také k částečné rekonstrukci elektroinstalace školy.
Všechny přípravy tedy proběhly
podle plánu a mohli jsme tak zahájit školní rok 2. 9. První třídu s 24
žáky vede Mgr. Hana Teplá, která
nové žáčky přivítala společně s panem starostou Martinem Kopeckým
a ředitelem školy Ing. Petrem Lehnerem. Dalšími třídními učitelkami
jsou na 1. stupni Mgr. Jana Hrabětová ve 2. třídě, Mgr. Helena Tanková ve 3. třídě, Petra Vaňková,
DiS ve 4. třídě a Mgr. Alena Zítková v 5. třídě. Dalšími vyučujícími,
které působí na obou stupních školy, jsou Mgr. Dana Haasová, Mgr.
Romana Adamcová a Bc. Miroslava
Konopová.
Třídní učitelkou 6. A se stala Mgr.
Miloslava Pekárová, 6. B vede Mgr.
Jaroslava Kapicová, 7. třídu Mgr.
Jana Vicianová, 8. třídu Mgr. Božena Kreslová, třídním učitelem nejstarších deváťáků je Mgr. David
Vavřík. Na 2. stupni dále působí

Mgr. Miroslava Šebestová a Mgr.
Luboš Hána, který je také výchovným poradcem.
Školní družina pracuje ve 3 odděleních pod stejným vedením i
v tomto školním roce. Vedoucí vychovatelkou ŠD je Michaela Bedyová, která vede 2. oddělení, v 1. oddělení působí Alena Tauchmannová, ve třetím Ivana Konopíková.
V asistentské práci pokračují Jitka
Krčmářová, Věra Pleskačová, Ivana
Konopíková, Jana Leitnerová a
Magda Pflugová, nově k nim přibyla Andrea Sokolová.
Ani v provozním sektoru školy nedošlo k žádným změnám. Ve své
práci pokračují uklízečky Jitka Bejčková a Petra Housarová, práci školníka a v zimním období i topiče vykonává Josef Nový. Školní jídelna
pracuje pod vedením Mgr. Romany
Adamcové, v kuchyni nám vaří Miroslav Lehner, Adéla Kovaříková a
Agáta Jarinová. Hospodářkou, personalistkou a mzdovou účetní zůstává Helena Rybárová.
Od 1. 1. 2019 realizujeme projekt
s názvem „Podpora vzdělávání v ZŠ
Poběžovice 2“ z tzv. „šablon II“. V
rámci tohoto projektu probíhá
vzdělávání pedagogů, doučování
žáků, různé kluby (čtenářský, badatelský, klub Aj), tandemová výuka a vzájemné sdílení zkušeností
pedagogických pracovníků. Díky
šablonám ve škole zajišťují dohled
školní asistenti J. Leitnerová a J.
Krčmářová a o žáky se SVP pečuje
speciální pedagog Mgr. Alena Zítková.
Společný projekt se ZČU Plzeň
„Cesty k inkluzi“ byl ukončen k 31.
8. 2019, vzájemná spolupráce s univerzitou a partnerskými školami
však neformálně pokračuje.
Se ZČU spolupracujeme na dalším
projektu „Vzděláním k úspěchu bez
bariér“, jehož cílem je zajistit optimální rozvoj žáků se SVP pro jejich
snadnější zapojení do dalšího vzdělávání i později do pracovního pro-

Sešlo se nás – těch, kteří v Zámělíči prožili svoje dětství, kteří tu
stále žijí a kteří sem jezdí „na chalupy“ (byť někteří i do statků, které
po roce 1945 patřily jejich rodičům
a prarodičům) asi 98, což je asi
trojnásobek současných stálých obyvatel. Tentokrát to nebylo na
pravém, ale na levém břehu Pivoňky. Stan, pohoštění - o to se postarali organizátoři, a to i za finančního přispění města Po-
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běžovice a také díky sponzorům:
Ing Vladimír Hess, p. Josef Šimka
aj. Vše dopadlo skvěle. Díky p. Miladě Sekyrkové, p. Anně Hampekové a p. Jaroslavu Pávovi. A i počasí
přálo. A i páni starosta a místostarosta si udělali čas a
přišli setkání „Zámělíčáků“ pozdravit.
Dějiny Zámělíče tentokrát byly „pověše-

možnosti elektronické komunikace
mezi žáky, učiteli, rodiči apod. Zúčastnit se může kromě pravidelných členů i veřejnost. Vždyť je to
možnost, jak ovlivnit vzdělávání
našich dětí,“ upřesňuje Heidlerová.

Nebezpečí sociálních sítí a kyberšikana
9. října proběhne seminář na téma
sociálních sítí. „Účastníci se dozvě-

dí, jaká jsou rizika například facebooku, jak a kdy seznámit se sociálními sítěmi děti, jaká si stanovit
pravidla a jak rozeznat kyberšikanu.“ upřesňuje Heidlerová. Lektor-

kou semináře bude MSc. Kateřina
Vickers.
Profilování dítěte či žáka za
účelem efektivního vzdělávání
24. října se koná seminář představující jednu z metod tvorby individuálního vzdělávacího plánu, tzv.
profil na jednu stránku. „Cílem je

zásady při tvorbě dodržovat a jak
jej ve škole efektivně využívat
ve vzdělávání, ale i v oblastech výchovy.“ přibližuje program lektorka
Rela Chábová ze společnosti Rytmus – od klienta k občanovi.
Pokud Vás něco z naší práce zaujalo, sledujte stránku
www.map.masceskyles.cz
a facebookové stránky MAP ORP
Domažlice, ORP Horšovský Týn II.,
kde najdete všechny zpracované
dokumenty volně ke stažení a ty
rozpracované k připomínkování.
Zároveň zde najdete pozvánky na
nejbližší plánované akce. Všechny
akce jsou dostupné zdarma,
na semináře je potřeba se předem
přihlásit na emailu
map.masceskyles@email.cz.

naučit se, jaké metody lze použít
pro sestavení profilu dítěte, jaké

Vážení spoluobčané a přátelé, ráda bych Vám jménem svým a jménem Poběžovické taneční skupiny
Fireflies poděkovala za Váš projevený zájem o sbírku na pomoc
onkologicky nemocným dětem.
Sbírka probíhala v masážním salonu u Hedviky Pekárové od 11. 3.
do 21. 6. 2019 a zapojit se mohl
každý, komu není lhostejný osud
nemocných dětí. Den předání se
konal v sobotu 22. 6. v Zahořanech, kde proběhla samotná charitativní akce s názvem HAIMA CUP
a kam jsme Vaše dary a příspěvky
odvezli. Ve sbírce jsme vybrali do
kasičky 9.000,-Kč a z masáží bylo
věnováno dalších 2.600,-Kč. Kromě peněz jste nám do sbírky nosili
také hračky, plenky, společenské
hry, omalovánky i hygienické potřeby, kterých není nikdy dost a
jsou skutečně zapotřebí. Poběžovické Světlušky nejen předávaly
cesu.
Se SOU Domažlice realizujeme projekt „Podpora přírodovědného a
technického vzdělávání v Plzeňském kraji“, který se zaměřuje zejména na budoucí uplatnění našich
žáků na trhu práce. Chlapci z 8. a
9. třídy se díky projektu seznamují
s prací na CNC strojích v rámci odpoledního kroužku na SOU.
Společné akce a vzájemná spolupráce pokračuje s mateřskou školou a MKIS Poběžovice.
Z rozvojového programu „Podpora
výuky plavání v základních školách“
jsme opět získali finanční prostředky na plavecký výcvik, naši žáci budou mít tak i letošní plavecký kurz
zcela zdarma. Proběhne již v říjnu
tohoto roku v rekonstruovaném
domažlickém bazénu.
Přeji všem, aby nový školní rok byl
klidný, pohodový a úspěšný, aby
nám naše děti dělaly jen radost.

dary, ale také se zapojily do večerního programu, kde vystoupily
se svou ohnivou show. Ač počasí
moc nepřálo, nakonec se vše podařilo a ohnivé ženy měly se svým
vystoupením velký úspěch. Ještě
jednou velký dík všem dárcům.

Hedvika Pekárová

Lubomír Vitouch

společně s mtb – silný kafe
(Kubík, Kocián) zakládají

Cykloklub Poběžovice,
z.s.
Jedná se o oddíl (kroužek) pro
děti od 10 let a pro dospělé.
Náplní tohoto oddílu je:
§ Výuka jízdy na kole pod vedením trenéra Lubomíra Vitoucha
§ Technická znalost kola
§ Základní servis kola
§ Znalost správného oblečení, vybavení a doplňků
§ Srazy (vyjížďky) o víkendech
§ Místo (sídlo) klubu Dřevo Form
(dílna) Poběžovice

Pořadatelé srdečně zvou
širokou veřejnost na
Marie Pittnerová SENIORSKÉ ODPOLEDNE

ny“ na zdech stanu. Jen je mi trochu líto, že na setkání chyběli obyvatelé, kteří se také o Zámělíč starali a starají. (Kloudovi, Chlubnovi,
Kovalíčkovi, Cízlerovi…)

MŠ

které se uskuteční

16.10.2019

od 14.00 hodin
v sálu hotelu Hubertus
v Poběžovicích.
K tanci a poslechu zahrají

PLZEŇŠTÍ
HELIGONKÁŘI
Vstupné 100.-Kč.

V letošním roce 2019 vedení SVJ s
vlastníky bytů rozhodlo o rekonstrukci zateplení panelového domu
Budovatelů čp. 386 v Poběžovicích
a kompletním zavedení nové kabeláže na příjem SAT, TV a internetového připojení do všech bytů.
Projekt na celou akci, v hodnotě
5.000.000.-Kč zpracoval pan Ing.
Krutina. Ten posloužil jako podklad
pro zadávací podmínky výběrového
řízení na dodavatele stavby. V rámci výběrového řízení bylo osloveno
8 firem. Dvě firmy účast ve výběrovém řízení odmítly a ze zbývajících
6 firem byla vybrána firma s nejlepší nabídkou. Tou byla firma ARTE, která nakonec zakázku zhotovila.
Během měsíce dubna byla zhotovena kabeláž na TV a SAT příjem a
internet. V polovině měsíce dubna
začala firma ARTE s rekonstrukcí
střechy a výstavbou lešení na západní a severní straně budovy.
Plán rekonstrukčních prací měl být
hotov v polovině srpna, ale bohužel
došlo ke špatné komunikaci při zajištění odpojení elektřiny, aby se
mohlo udělat nové přepojení ve
vchodu.
U bytovky jsme se rozhodli také nechat udělat zasklení balkonových lodžií, zastřešení
u vchodu do objektu,
také zámkovou dlažbu
před vchodem a nový
zvonkový systém a čipové otvírání vchodových dveří.
Máme také zhotoven
kamerový systém, který do budoucna bude
zavedený do každého
bytu a ve videotelefonu bude vidět kdo stojí
venku před vchodem.
Těmito úpravami se
cena prací navýšila o 380.000.-Kč.

V rámci služby veřejnosti získalo
město Poběžovice od firmy EKOKOM k prodeji sety na třídění odpadu a to v podobě tří velmi kvalitně,
barevně rozlišených a popsaných
tašek viz. foto. Cena jednoho setu
(tři tašky – plast, sklo, papír) je
50.-Kč. Sety je možné si zakoupit
na Městském úřadu Poběžovice.
Tyto tašky, i když pojmou velké
množství odpadu, jsou velice skladné a praktické. Snadno se složí a
na horním lemu jsou opatřeny suchým zipem, aby tvořily jednolité
úložiště tříděného odpadu.

ROK 2019
Poběžovice:

říjen: 9.10., 23.10.,
listopad: 6.11., 20.11.,
prosinec: 4.12., 18.12.

Ostatní obce:

říjen: 8.10., 22.10.,
listopad: 5.11., 19.11.,
prosinec: 3.12.,
17.12., 31.12.

Odešla jsi, jak si to osud přál,
v našich srdcích ale zůstáváš dál.
Roky plynou, jak tiché řeky proud,
jen bolest nedá zapomenout.

Dne 16. 9. 2019 uplynulo
20 let, kdy nás opustila

paní
Jitka Zámečníková

Dne 12. 9. 2019 by se
dožila 95 let

paní

Marie Čadová
z Poběžovic.

Nechali jsme také dát do zakázky
zhotovení nových dveří v suterénu
bytovky, v cenové relaci 12.700.-Kč
a položení nové dlažby v suterénu bytovky.
Předpokládaná cena
celkové
realizace
stavby je vypočítána
na částku 5.400.000.
-Kč.
Kolaudace kompletní
stavby proběhne 27.
září 2019.
Děkuji všem kteří se
podíleli na pomoci s
realizací nebo kontroly stavby.

Za SVJ
Budovatelů 386,
předseda SVJ Andrle Radek.

Stále vzpomínají
dcera Marie Čadová
a syn Jiří Čada s rodinou.
Kdo žije v myslích svých drahých
neumřel, jenom je daleko.
Mrtev je ten, kdo byl zapomenut.

Dne 21. září 2019
vzpomeneme 11 let,
kdy nás navždy opustil pan

Václav Kohout.

PODĚKOVÁNÍ
Chtěli bychom jako rodina
poděkovat zaměstnancům a
vedení Domácí péče Domažlice
za úžasný, vstřícný, lidský a
odborný přístup, po celou dobu
péče o pana Zámečníka.
Umožnili mu tak prožít
poslední období života důstojně
v kruhu rodiny.
Děkujeme také za psychickou
podporu, kterou poskytli celé
rodině.
Vzhledem k jejich náročné práci
mají náš obdiv.

Jan Duffek

Nikdy nezapomenou
manželka Anna,
syn Jan a dcera Hana
s rodinami.
Dne 16. září 2019
uplynulo již 13 let, kdy nás
nezodpovědný řidič navždy
připravil o naši
nenahraditelnou

Janičku

Kotlanovou
z Poběžovic.

Stále vzpomínají a nikdy
nezapomenou manželka
Jaroslava, dcery Jaroslava
a Vendula s rodinami,
sestra Maruš s rodinou
a ostatní příbuzní.

Kdo žije v myslích svých
drahých neumřel,
jenom je daleko.
Mrtev je ten,
kdo byl zapomenut.

M. Prančlová, MěÚ Poběžovice

pan

z Poběžovic.

z Poběžovic.

Stále vzpomíná rodina,
příbuzní a známí.

Dne 13. srpna 2019
jsme vzpomněli
21. smutného výročí
kdy nás navždy opustil

Dne 13. října 2019
uplynuly 2 smutné roky,
co nás navždy opustil

pan

Miroslav Ulman

Všem, kdo jí měli rádi
za tichou vzpomínku děkují
zarmoucení rodiče,
sestra s rodinou, babička,
nejbližší příbuzní a kamarádi.

V životě se loučíme mnohokrát,
s maminkou jenom jednou.
Kdybychom si oči vyplakali
její už se neohlédnou.

Dne 24.9.2019
tomu bylo již 28 let,
kdy nás navždy opustila
naše milovaní maminka
a babička

paní

z Poběžovic.

Věra Přibylová

Stále vzpomínají manželka
Jaroslava, Jaruš s rodinou,
Mirek s rodinou
a ostatní příbuzní.

Stále vzpomínají dcery
Věra, Jiřina, Miluše a Marie
s rodinami.

z Poběžovic.
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