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Zamyšlení
Letošní Velikonoce byly zajímavé i
pro ty občany, kterým křesťanské
tradice nic neříkají.
V sobotu 31. března se v místní Vinotéce vítalo jaro, což byla velmi
vydařená akce, která přilákala
mnoho návštěvníků. Terasa i přilehlý stan byly většinu času téměř
zaplněné a návštěvníci si mohli pochutnat na rožněném selátku,
chlazeném pivku, kvalitním rumu,
sudovém vínu, či zapečených tortillách s masem nebo na zákuscích
s voňavou kávou.
Zajímavou novinkou byl „pivní pětiboj,“ ve kterém všichni účastníci
(10 mužů a 3 ženy) bojovali s nasazením a velkou chutí v těchto
disciplínách: pití piva na ex; házení
pivním sudem; hod na plechovky;
držení tupláku na čas a překážková
dráha s plným tácem. Nejlépe nástrahy soutěže zvládl z mužů

Otakar Roll ml. a z žen pak Lucie
Jílková z L-Caffé v H. Týně.
K výborné náladě přispěla od 17
hodin živou country hudbou Lenka
Pekárová se svými spoluhráči.
Škoda jen, že počasí nebylo úplně
ideální, ale i přesto dobrá zábava
vydržela u Vinotéky až do pozdních
nočních hodin.
Díky za tuto velmi povedenou akci,
kterou si přišlo užít opravdu hodně

Naše úklidová akce byla zahájena
v sobotu 7.4.2018 v 9:00 hodin
na nádvoří před informačním centrem. Úvodní slovo
pronesl
starosta
města Mgr. Hynek
Říha, který se akce
účastnil a poté podala k akci základní
informace organizátorka úklidu Dominika Adamcová, vedoucí MKIS Poběžovice. Účastníci byli
seznámeni s bezpečností práce a také s počtem účastníků množství posbíraného odpadu
v roce 2017.
Po úvodu byly účastníkům rozděleny pracovní rukavice, pytle
a trasy, kam půjdeme uklízet. Celkem jsme sestavily
6 uklízecích skupin.
K akci se připojili žáci základní školy spolu s paní Romanou Adamcovou, ale
ve skromném obsazení, oproti celkovému počtu všech
žáků a pedagogů Základní
školy Poběžovice. Velké poděkování patří také dětem
z Dětského domova Staňkov, kteří se úklidu zúčastnily spolu s vychovatelem Mi-

chalem a "tetou" Janou.
Úklid probíhal do 15. hodiny, kdy
jsme se sešli na nádvoří a společ-

VoK

města Poběžovice.
Shrnutí akce:
Směry úklidu:
§ Poběžovice
->
před Vital Park
§ Poběžovice -> obec
Zámělíč
§ Poběžovice -> koupaliště, Skalky, zadní
cesta do Šitbo-ře, Šitboř
§ Poběžovice -> obchvat kolem města
včetně
odstavných
ploch
§ Poběžovice
->
směr Otovský les, bývalý muniční sklad
§ Poběžovice -> Vlaková zastávka Ohnišťovice, obec
Ohnišťovice, cesta do Poběžovic.
Počet účastníků podle věku:
5 a více roků = 5 dětí;
10 a více roků = 21 dětí;
20 a více roků = 2 účastníci;
30 a více roků = 2 účastníci;
40 a více roků = 5 účastníků;
50 a více roků = 7 účastníků;
60 a více roků = 3 účastníci.

ně si opekli buřty.
V závěru každý obdržel
diplom za účast a děti
pastelky z Poběžovic.
Děkuji všem účastníkům
úklidové akce za to,
že přiložili ruku k dílu
a společně jsme uklidili
Poběžovice a okolí.
Poděkování patří také
Robertu
Žaloudkovi
a Pavlu Filipovi ze Služeb
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místních občanů, patří jejím organizátorům z Vinotéky.
V neděli si mohli Velikonoce užít
děti i jejich dospělé doprovody v
MKIS Poběžovice, kde bylo k vidění
pletení velikonočních pomlázek,
děti zde mohli malovat, házet vajíčky, vytvářet různé ozdoby nebo
v parku cestou po označených místech vyluštit tajenku skryté hádanky. I v MKIS bylo připraveno občerstvení pro hladovějící příchozí,
takže nikomu nehrozil katastrofální
úbytek na váze.
V podvečer pak byl pro děti promítán v místním kině film s kdysi velmi populárními Šmouly, který navštívilo na 70 diváků.
O tuto zábavu se se svými věrnými
pomocníky postarala vedoucí MKIS
slečna Dominika Adamcová a za to
jim všem patří rovněž naše díky!

Celkem 45 účastníků (o 10 více
než v roce 2017 a o 43 více než
v roce 2016).
Sesbíráno bylo celkem 1,5 t
odpadu z toho 10 pneumatik
a cca 60 pytlů.
Motto organizátorky:
"Není hezčího pocitu, než udělat něco pro místo, kde žiji."

Dominika Adamcová
organizátorka akce

Květen je měsíc plný významných
svátků a různých slavností. 1. máj
- Svátek práce, kterému předchází pohanské stavění majek a pálení čarodějnic, 8. květen - Den
osvobození.
V katolickém pojetí pak byl máj
zasvěcený Panně Marii. Nová doba přidala do kalendáře Noc kostelů. Má tato kulturní „akce“ nějaký smysl? Nebo je to jen způsob,
jak chtějí církve přilákat nové
ovečky?
Noc kostelů připadá letos na pátek 25. května. V katolickém kalendáři je tento den označen mimo jiné i jako Slavnost Nejsvětější
Trojice, tedy Ducha, Otce a Syna
svatého. Pro většinu lidí, tedy
hlavně těch, kteří se považují za
ateisty a kteří náboženství, ať už
jakékoliv, považují za metlu lidstva, je to poněkud nesrozumitelné spojení. Tuto trojjedinost vyjadřuje např. i vyobrazení na pravém vedlejším oltáři poběžovického kostela Nanebevzetí Panny
Marie, který se nachází hned vedle kazatelny. Tento oltář je zasvěcen Kristovu Zmrtvýchvstání a
je na něm právě názorně zobrazena Nejsvětější Trojice. Duch
svatý v podobě holubice se vznáší
nejvýše. Holubice je však i docela
civilním symbolem – vyjadřuje mír
potřebný všem lidem „dobré vůle“. Noc kostelů je vlastně svátkem všech, kteří v kostele nevidí
jen místo, odkud se šíří „bludy“ či
nějakou lokalitu vyhrazenou jen
hrstce praktikujících katolíků. Kostely a příběhy, které skrývají, tady
byly po staletí. Obyčejní lidé
v nich právě v netěžších dobách
nacházeli útěchu a také odpočinek. Zvláště pro ženy to bylo často jediné místo, kde mohly v klidu
posedět a kde nacházely i útěchu
hlavně při častém úmrtí svých dětí, o kterých věřily, že se stanou
anděly. A obrazy, sochy či jiná
umělecká díla zhmotňovaly všem
věřícím krásu nebe a přinášely
alespoň na chvíli zapomnění a
úlevu v jejich pozemském životě
plném ústrků a nespravedlnosti.
Kostely však se staly i místy, která oslovovala svým uměleckým
zpodobněním tragických příběhů,
které v posmrtném životě nabývaly nového smyslu. A hlavně kostely byly i chrámy hudby. At´
už zpěvu nebo varhanních produkcí, doprovázejících většinu
mší. Vedle oltářů se tak stával
dalším svatostánkem i kůr, odkud
zněly lidské hlasy či velebná píseň
varhanních píšťal. A ke kostelům
patřily i zvony. Ty vlastně nahrazovaly jistým způsobem lidem hodiny. Raní klekání (podle slovesa
klečet, večerní a hlavně polední
zvonění, která byla slyšet i po celém širém kraji, dávalo každému
dni jakýsi řád.
A proto si kostely a jejich krása zaslouží pozornost a mohou
přinášet radost i těm, kteří je navštíví právě jen v onu Noc kostelů.

Marie Špačková

Výběr z usnesení 90. jednání RM Poběžovice, ze dne 19.3.2018

§ RM souhlasí s podáním žádosti o dotaci na akci Kanalizace Šitboř, I. etapa, v rámci programu Dotační program vodohospodářské infrastruktury 2018.
§ RM schvaluje Účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Poběžovice, okres
Domažlice, se sídlem Masarykova 282, 345 22 Poběžovice, IČ 75005409 za rok 2017 a
konstatuje, že nezjistila, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu s §4 vyhlášky č. 220/2013 Sb. věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a
finanční situace účetní jednotky.
§ RM schvaluje přesun finančních prostředků ve výši 240.394,04 Kč, jako přebytek hospodaření Základní školy Poběžovice v roce 2017, do Investičního fondu.
§ RM schvaluje Účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Poběžovice, okres
Domažlice, příspěvková organizace, se sídlem Drahotínská 86, 345 22 Poběžovice, IČ
75005417 za rok 2017 a konstatuje, že nezjistila, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu s §4 vyhlášky č. 220/2013 Sb. věrný a poctivý
obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.
§ RM schvaluje použití finančních prostředků Mateřské školy Poběžovice ze zlepšeného
hospodářského výsledku za rok 2017, ve výši 2.734,66 Kč na nákup materiálu v roce
2018.
§ RM schvaluje darovací smlouvu Diecézní charity Plzeň na část výtěžku Tříkrálové sbírky
2018, vybrané v Poběžovicích, ve výši 11.567.-Kč, která bude věnována na sociální účely
a pověřuje starostu uzavřením této smlouvy.
§ RM bere na vědomí uzavření darovací smlouvy s firmou LB Minerlas, Horní Bříza, na poskytnutí písku, či kameniva v množství 100 tun, jehož finanční hodnota je podle platných
cen 10.000.-Kč.
§ RM bere na vědomí uzavření darovací smlouvy s firmou LB Minerlas, Horní Bříza, na poskytnutí 10 hodin provozu mobilního zařízení k čištění komunikací, jehož finanční hodnota je podle platných cen 12.500.-Kč.
§ RM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s firmou ČEZ Distribuce, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly na umístění stavby Sedlec, DO, parc.
č. 544 - kNN, č. IV-12-0012736/1/VB - uložení zemního kabelu a stavbu opěrného bodu
pro elektrickou přípojku ke stavbě rodinného domu v Sedleci a pověřuje starostu jejím
podpisem.
§ RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti v roce 2018, ve výši 51.183.-Kč a pověřuje starostu jejím podpisem.
§ RM schvaluje Licenční smlouvu č. 0302/2018 od firmy GEPRO, spol. s r.o., Štefánikova
52, 150 00 Praha 5, na zajištění provozu mapové aplikace Geoportál GEPRO Premium, k
přístupu a práci s podklady z katastru nemovitostí, za cenu 6.250.-Kč za rok a pověřuje
starostu jejím podpisem.
§ RM bere na vědomí uzavření dodatk č. 2 ke smlouvám o sdružených službách dodávky
zemního plynu s firmou CARBOUNION BOHEMIA, spol. s r.o., 110 00 Praha 1, evidenční
č. smluv dodavatele P000841-4, kterým se fixuje cena plynu pro období od 1.1.2019 do
31.12.2019 ve výši 538 Kč/MWh.
§ RM na základě souhlasného stanoviska referentky Odboru výstavby a životního prostředí
MěÚ Poběžovice, pí Marie Prančlové souhlasí s pokácením vzrostlých 7 ks smrků ztepilých na pozemcích p.č. 318/1, 318/2, 320/2 v k.ú. Poběžovice, na náklady žadatelky s
tím, že si žadatelka pro svou potřebu ponechá dřevní hmotu z poražených stromů.
§ RM bere na vědomí žádost Stodské nemocnice, a.s. o poskytnutí dotace, či peněžního
daru neurčené výše na nákup technického vybavení a ukládá starostovi předložit žádost
k projednání v nejbližším zasedání ZM s tím, že RM poskytnutí daru nedoporučuje.

delegace samotná přečkala noc u Američanů
v mnichovském mlýně. Následující den byli parlamentáři přes Hvožďany dovezeni do Hory sv.
Václava a pak do Mutěnína k vyššímu veliteli.
Zde po delším výslechu byli pak propuštěni.
Následující den, 4. května, pancéřová jednotka americké armády vjela po silnici od Drahotína do města a bez jediného výstřelu Poběžovice obsadila. 5. května pokračovala americká
armáda dále v postupu do vnitrozemí, ve městě
zůstal jen menší oddíl.“

MŠ
z knížky POBĚŽOVICE 650 let 1359 – 2009

MKIS a město Poběžovice srdečně zvou na:

PIETNÍ AKT

k uctění památky obětí II. světové války,
který se uskuteční na místním hřbitově v pátek
4. května od 18.00 hodin.
SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ POMNÍKU
Jana ze Šitboře,
které se uskuteční v Šitboři v sobotu
12. května od 14.00 hodin.
NOC KOSTELŮ
v kostele Nanebevzetí Panny Marie,
která se uskuteční v pátek
25. května od 17.45 hodin.

Panorama
Dne 3.4.2018 došlo k pokácení 7 ks
vzrostlých smrků před rodinným domem
č.p. 90 na Spojeneckém náměstí. Nevhodně vysazené jehličnany v intravilánu obce
již svou výškou a lámáním větví při větrech obyvatele domu obtěžovaly a ohrožovaly. Proto bylo MěÚ Poběžovice, Odborem výstavby a životního prostředí vydáno
povolení k jejich odstranění.

Obrázek z r. 2007

Výběr z usnesení 91. jednání RM Poběžovice, ze dne 26.3.2018

§ RM schvaluje nabídku firmy TRUKAD, Šitboř na výrobu dřevěných vstupních dveří do
kulturního zařízení v Šitboři za cenu 19.800.-Kč bez DPH a ukládá starostovi zajistit objednání jejich výroby a osazení.
§ RM bere na vědomí podání žádosti o dotaci z dotačního programu „Podpora jednotek
sboru dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2018,“ v celkové výši 70.400.Kč.
§ RM nesouhlasí na základě žádosti firmy IV - Nakladatelství Plzeň, s poskytnutím finanční
podpory na vydání preventivní publikace ke snížení dětské úrazovosti při volnočasových
aktivitách.

Výběr z usnesení 92. jednání RM Poběžovice, ze dne 16.4.2018

§ RM bere na vědomí přidělení dotace ve výši 250.000.-Kč z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2018, na pořízení Územního plánu města Poběžovice.
§ RM bere na vědomí přidělení dotace ve výši 290.000.-Kč z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2018, na opravu místní komunikace v části Zámělíč.
§ RM bere na vědomí přidělení dotace ve výši 50.000.-Kč od Plzeňského kraje, z Programu
ochrana přírody 2018, na ošetření vzrostlých stromů na území města Poběžovice.
§ RM bere na vědomí přidělení dotace ve výši 10.000.-Kč od Plzeňského kraje z programu
Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 2018, na pořízení digitálního fotoaparátu pro potřeby MKIS Poběžovice.
§ RM souhlasí s provedením úpravy prostoru v Mariánské ulici před budovou místního kina,
směřující k vysazení Lípy svobody, v souladu s dokumentací předloženou referentkou
Odboru výstavby a životního prostředí MěÚ Poběžovice, pí Marií Prančlovou.
§ RM souhlasí s osazením nových odpočinkových laviček a odpadkových košů v souladu s
dokumentací, předloženou referentkou Odboru výstavby a životního prostředí MěÚ Poběžovice, pí Marií Prančlovou.
§ RM souhlasí s pořádáním soutěže „Poběžovický železný hasič 2018“ na náměstí Míru dne
28.4.2018 a s omezením vjezdu na náměstí Míru od 27.4.2018 od 17.00 hodin.

„Večer 1. května zaujala západně od města menší americká jednotka postavení a od následující noci bylo čas od času
na město vystřeleno.
V poledne 2. května na město
dopadlo několik zápalných granátů a způsobily místní požáry,
které likvidovali místní hasiči.
Zasažen byl zámek, několik domů v dnešní ulici Šandově a

Masarykově. Jedna žena byla
usmrcena a jeden muž zraněn.
Mezitím opustil město místní
velitel zbraní SS. Když to zjistili
představitelé města, rozhodli
se jednat, aby zabránili dalšímu bombardování. Po dohodě
s hrabětem byla na zámecké
věži znovu vyvěšena velká bílá
vlajka a brzy množství dalších
vlálo i na městských domech.

Pracovníci Služeb města Poběžovice pokračovali v jarním úklidu veřejných prostranství, montáži natřených dřevěných
částí lavičky a část jich připravovala přeložení čekárny ČSAD v Šitboři. Zde se musel
zatrubnit dosud otevřený příkop a zasypat
zeminou, což ale přineslo problém, protože propustek pod vjezdem k jednomu z
domů byl propadlý a totálně ucpaný. Nakonec bylo třeba přerušit asfaltovou plochu vjezdu, aby mohly být zborcené zbytky trubek pod ní vybagrovány a položeny
trubky nové. Asfaltový vjezd byl potom
opraven betonem, aby majitel neutrpěl
žádnou materiální újmu.

Ustavila se delegace – místní
farář, purkmistr Cenefelc a
hrabě Coudenhove jako tlumočník k vyjednávání kapitulace města. Autem z místní cihelny, které řídil jeho šofér –
francouzský válečný zajatec,
dojela delegace na okraj Mnichova k americkému postavení. Auto s Francouzem a farářem poslali Američané zpět,
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V naší novodobé historii je všechno
nějak jinak. Z hrdinů jsou zbabělci
a ze zločinců hrdinové, z nepřátel
kamarádi a z přátel bubáci. Přepisují se dějiny, výklad některých
událostí a souvislostí, jakož i názory na některé osobnosti dostávají
opačná znaménka. Nejsmutnější je
to, že zase putujeme ode zdi ke
zdi, často v hlubokém předklonu.
Od výmazu čestných občanů měst
a obcí, bourání soch a přejmenovávání ulic až po oficiální zahraniční
politiku. Hledáme velkého bratra,
ke kterému se můžeme přitulit.
Vraťme se do minulosti. Připomeňme si historické skutečnosti známé
i méně známé. Celebrity „Svědomí
národa.“ Jak se chovaly v různých
režimech? Proč tak činily? A proč
tak stále činí, když už nemusí? Dělaly to ze strachu nebo z vypočítavosti?
A co samotní lidé. Hajlující Moravané na Heydrichově pohřbu, plačící
studenti na tryzně Stalina, skandující svazáci a žižkovské ženy v průvodu, neúčast olympioniků na OH v
roce 1984, bývalý ministr jako
„pošťák“ kubánských emigrantů.
Najděme témata a oslovme tři generace, jak jsou znalí historie, jak
vnímají minulost i současnost.
Ptejme proč se v česku snažíme
být vždycky s někým a málokdy
NĚKÝM. Existují přece menší státy
a mladší národy, které mají svoji
hrdost. A za nikým nelezou po kolenou.
Zamysleme se nad tím, proč už
dnes mlčíme o komunistickém protinacistickém odboji, jako by neexistoval? Proč se cudně zatajuje, že
celou republiku neosvobodila jen
americká armáda? Proč to náhle
vypadá, že ve válce bojovali za naši
svobodu pouze čs. letci ve Velké
Británii? Proč jsou všichni umělci,
ba i bývalí členové KSČ, náhle hodně napravo a v jednom šiku? Proč
jsme náhle z bezmezné podpory
Arabů největším zastáncem Izraele, když situace není evidentně černobílá? A co historie čs. legií v Rusku? Jednou dole, jednou nahoře.
Nemáme snad vlastní názor, vlastní
hrdost? Je naším údělem opravdu
sloužit a hledat anální otvory, tak
jak jsme činili za okupace, v padesátých létech, v dobách normalizace a také, kupodivu ve větší míře i
dnes? Proč se ve veřejnoprávní televizi realizují jen pořady s jednostranným pohledem na svět? Pokud možno vládním. A proamerickým. Jako před lety prosovětským.
Ode zdi ke zdi a často v uctivém
předklonu.
Co na to ty, lide český?

Václav Jílek

PODĚKOVÁNÍ

Vinotéka Poběžovice děkuje
všem zúčastněným na akci
Vítání jara, především panu
Davidu Kramlovi za zapůjčení
plynových ohřívačů a Davidu
Martínkovi za skvělou péči,
kterou věnoval voňavému
grilovanému selátku.
Dík patří rovněž Dominice
Adamcové za zapůjčení stanu
a Lence Pekárové s kapelou,
za vynikající hudební doprovod naší akce.
Kolektiv Vinotéky věří,
že se Vítání jara stane dobrou
kulturní tradicí.
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Erika Stauberová

Věrní přátelé z obou stran hranice,
kteří se s Mirkou Šebestovou několik let společně v kurzu německého jazyka a českého jazyka snažili oba jazyky zvládnout, se společně sešli dne 27.03.2018
v hotelu Sádek na Dílech, aby si
připomněli velikonoční tradice,
symboly a zvyky v Čechách i
v Bavorsku.
V řadách účastníků nechybělo ani
vedení partnerských škol města
Oberviechtach v zastoupení ředitele, Werner Winderl a jeho kolegů,
kteří úzce spolupracují při výuce
českého jazyka s J. Kapicovou a
M. Šebestovou na tamější škole od
roku 2000. Návštěvou nás osobně
již poněkolikáté poctila i ředitelka
školy ze Schönsee, Maria Pfistermeister, se svými současnými i bývalými zaměstnanci, jež známe již
od roku 1991, neboť tato škola
byla prvním partnerem ZŠ Poběžovice s výukou českého jazyka.
Po slavnostním přivítání všech přítomných v obou jazycích za asistence žáků kurzů nás čekala chut-

ná večeře připravená zaměstnanci
hotelu Sádek a po ní následovala
ruční práce s velikonoční tématikou, na níž se ve spolupráci s M.
Šebestovou velkou měrou podílela
pedagogická pracovnice ZŠ Poběžovice, Alena Tauchmannová. Pletení pomlázek s odborným výkladem se ujal Josef Jansa, o sladké
pohoštění ke kávě - velikonoční
vajíčka v podobě moučníku a chutné kremrolky - se postaraly A.
Chvalová a A. Řepová. Na stole
našich kamarádů se objevily i malé
dárky - paličkování s jarními motivy, čokoládové vajíčko a perníkové

vajíčko ozdobené M. Šebestovou
cukrovou polevou. Každý si pak toto vajíčko mohl osobně vyzkoušet
ozdobit dle své fantazie a schopností.
Kreativní práce spojená se skvělou
zábavou plynoucí vzájemně v obou
jazycích
dodala večeru tu správnou atmosféru.
V pozdních večerních hodinách
jsme se s přáním pohodových velikonočních svátků rozcházeli s úsměvem na tváři každý do svého
domova. Těšíme se na další společný „Stammtisch“ v jiném duchu.
Poděkování patří všem, kteří se
podíleli na přípravě programu,
všem účastníkům, kteří se postarali o skvělou atmosféru a zábavu
po celý večer, ale i zaměstnancům
hotelu Sádek za vzornou přípravu
prostředí, rychlou a chutnou večeři
připravenou pro 35 lidí, za jejich
pohotovost, vstřícnost, ochotu a
milý úsměv na tváři.

Mgr. Miroslava Šebestová
Foto J. Jansa

POZVÁNKA

na víkendové pobyty dětí
v Májině údolí.

Děti ve věku 9-12 let, které mají
zájem o přírodu a včelky si mohou v
době 18.-19.8. a 25.-26.8.2018
užít víkendy plné dobrodružství
a zábavy v přírodě blízko Kožlan.
Více informací na: www.majabee.cz
nebo na tel. č. 731 440 599, či na
e-mailu: spolek@majabee.cz

CENTRUM
BAVARIA BOHEMIA

nabízí
odbornou zahraniční praxi v
oblasti kulturního
managementu.

Spolek Bavaria Bohemia, zřizovatel
Centra Bavaria Bohemia v Schönsee
nabízí zájemcům možnost stáže v
oblasti kulturního managementu.
Úkoly v rámci stáže:
§ organizace a pořádání kulturních
a společenských akcí
§ péče o návštěvníky Centra Bavaria Bohemia
§ redakční práce pro dvojjazyčný
internetový portál bbkult.net
§ spolupráce s médii
§ podpora při realizaci kulturních
projektů
Požadavky:
§ dobré znalosti MS Office
§ dobrá znalost německého jazyka
výhodou
§ zájem o kulturní dění
§ flexibilita
§ samostatnost
§ ochota komunikovat
§ přátelské vystupování
§ spolehlivost
Jedná se o placenou nestereotypní
stáž v mladém kolektivu a možnost
pracovat na zajímavých projektech.
Měsíční odměna 300 €. Ubytování
zdarma zajištěno.
Možnost zažádat si o stipendia Erasmus nebo Leonardo da Vinci.
Upřednostněná doba stáže 3-6 měsíců.
Dotazy a žádosti (s životopisem a
motivačním dopisem v češtině a v
němčině) zasílejte na:
Centrum Bavaria Bohemia,
Freyung 1,
92539 Schönsee
David Vereš, tel: +499674924879,
e-mail: david.veres@cebb.de
Podrobné informace o CeBB na
www.bbkult.net

Přečetl jsem si sloupek „Zamyšlení“ v čísle 3. Můj první dojem
byl velmi smíšený. A opakované
přečtení to ještě potvrdilo. Pokusím se stručně „Zamyšlení“ shrnout. Na jedné straně dlouhá
chvála na velmi podařený městský
ples. (Z toho mám radost a asi také každý soudný člověk). A poté
Karel Čapek a „obyčejní lidé“. A že
lepší je nečekat na ty “mocné“ a
začít u sebe. Sice byla krásně
opravena socha Jana Nepomuckého a postaven pomník v Šitboři.
Ale na plese bylo více lidí… A poté
zmínka o slavnosti, kde “mocní“
slavili tyto drahé restaurátorské
záležitosti. Ale na „lidový“ ples nepřišli. A poté zmínka o kulturních
tradicích města v tom smyslu, že
bál navazuje na „kulturní tradice
města“. A dost. Tolik moje krátké
shrnutí.
To je názor paní Marie Špačkové.
Má na něj právo a to samozřejmě
respektuji.
První, co mne zarazilo, že toto
„Zamyšlení“ mezi řádky nepřímo
naznačuje, že socha či památník
nepatří mezi „kulturní tradice města“ ?
Kolem roku 1682 sochař Jan Brokoff vyřezal v Poběžovicích první
dřevěný model pro sochu Jana Nepomuckého, odlitou roku 1683 do
bronzu na Karlův most v Praze.
Byla to zakázka od barona Matyáše Bohumíra Wunschwitze v Ronšperku (Poběžovicích). A také vytesal sochu. A tento model a poté
socha, se staly vzorem pro sochařské ztvárnění Jana Nepomuckého
v celé střední Evropě. Tedy pro tisíce soch Jana Nepomuckého!!! Myslím si, že to je velmi významný „kulturní příspěvek“ vzniklý právě v Poběžovicích. Jsou z tohoto
pohledu profesionální restaurátorské práce na tak
významné soše staré přes
330 let, navíc asi první
v Evropě (!!) v této podobě
Jana Nepomuckého, opravdu tak drahé? Nebo bylo
lepší tu sochu vyhodit jako
starou
televizi,
protože
oprava je příliš „drahá“?
Představte si, že jsou i takoví „podivíni“, kteří opravují

za „draho“ Karlův most. A ještě to
natáčí televize!
Dále mne zarazilo, jak je památník
v Šitboři prapodivně zapleten mezi
drahé restaurátorské práce a slavnost za účasti „mocných“. Cítím
potřebu věci, které jsou spolu prapodivně spleteny, uvést na pravou
míru. Docela normálně je rozplést.
Památník v Šitboři vznikl z aktivity
Spolku Mikuláš. Členy spolku jsou
obyvatelé obce a chalupáři.
Ať se dívám, jak se dívám, žádné
„mocné“ ve spolku nevidím, jenom
sousedy. Za památníkem a dalšími
věcmi (např. postupnou obnovou
hřbitova a kostela), které se v Šitboři dějí, je především soustavná
aktivita členů spolku a spousta
práce. Plané „filosofování“ nám zatím v ničem nepomohlo. Prostředky na památník byly poskytnuty
hlavně od Plzeňského kraje a od
soukromých dárců, včetně německých rodáků obce. A všem těmto
donátorům, kterým děkujeme, se
nezdál památník tak „drahý“.
Především část „Zamyšlení“ v čísle
3, kde je zmíněn památník v Šitboři v souvislosti se slavností a drahými restaurátorskými pracemi je
formulována opravdu nepodařeně.
Chtěl bych věřit, že to je jen formulační nešikovnost a doufám, že
to není úmysl.
Památník je zcela nový a proto nevidím vůbec žádnou souvislost
s drahými restaurátorskými pracemi! Také nevím, že bychom něco u
památníku slavili my ze spolku, ani
nějací „mocní“. Ano, chystáme ve
spolupráci s městy Poběžovice a
Schönsee slavnostní odhalení památníku na 12/5/2018 a
každý bude moci na slavnost přijít. Jde nám o to,
aby to byla slavnost hlavně
pro lidi. Tedy i pro nás
„obyčejné“. Myslíme si, že
postavení památníku mimořádně významného rodáka Jana ze Šitboře, který
svým odkazem přesahuje
hranice České republiky, je
také projevem „kulturnosti“. Ale je to jen náš názor, který nikomu nevnucujeme,

Ivo Dubský,
Spolek Mikuláš, z.s.

V úterý, 27. března 2018 proběhl
v naší škole vzdělávací cyklus společnosti Ornita pro školní rok
2017/2018 - „Krkavcovití“. Programu se zúčastnili žáci z 1. i 2. stupně a děti z místní mateřské školy.
Dozvěděli se spoustu zajímavostí o
krkavcovitých pěvcích. Vrána, havran, sojka, straka, kavka, ořešník
a krkavec patří opravdu mezi ptačí
pěvce. Děti měly možnost některé
zástupce krkavcovitých vidět a sly-

šet naživo, jiné si prohlédly jako vycpaniny. Dozvěděly se, že
krkavcovití patří k inteligentním ptákům. Zhlédly promítání videí z jejich života –
lov, hnízdění, ochranu, která
byla doplněna výkladem pana Viktora Čahoje, jehož
jméno si můžeme přečíst na
titulcích v závěru filmových
pohádek v sekci Práce se
zvířaty.

Při jedné z pravidelných návštěv
místního hřbitova jsem si všiml nepořádku před jedním z kolumbárií.
Pozůstalí sice pronájmem boxu
ušetřili za pořízení hrobového místa
a náhrobku, ale chtějí, aby box v
kolumbáriu sloužil stejně, jako normální hrobové místo. Proto před
kolumbáriem zapalují svíčky v různých obalech, pokládají kytičky, na
schránky věší všelijaká „udělátka“
apod.
Je třeba připomenout, že každý ná-

jemce má pronajatý pouze prostor
uvnitř jednoho boxu, nikoli další
místo na pozemku kolem kolumbária.
Různě odložené svíčky, svítilny a
podobné věci jsou nejen velmi nevzhledné, ale především brání pracovníkům Služeb města Poběžovice
v pravidelném sekání trávy.
Město Poběžovice proto vyzývá
všechny nájemce kolumbárií, ale i
jednotlivých hrobů, aby nenechávali
jakékoli předměty, svítilny, hadry
nebo vázy volně postavené u kolumbárií nebo hrobů.
Pracovníci města nejsou povinni a
nemají ani čas, přendávat tyto propriety, aby mohli pod nimi a kolem
posekat trávu. Může se proto stát,
že při sekání všechny tyto věci
„uklidí“ do kontejnerů na odpad,
aby mohli provést bez problémů
údržbu místa.
VoK

Bylo to velmi zajímavé dopoledne.
Děti si odnesly plakáty a rozvrhy se zástupci krkavcovitých
a měly možnost si získané
znalosti
prověřit
testem
v hodinách přírodopisu. Nové
poznatky budou dále využity
při
procházkách
přírodou
v následujícím období.

Ing. Marie Kabůrková
Převzato z webu ZŠ

K oblíbeným turistickým cílům
v Poběžovicích již několik let patří
židovský hřbitov, kterému je již několik let pomalu navracena jeho důstojnost. I pro tento rok bylo naplánováno několik pracovních akcí a
změn, jež organizuje především
majitel židovského hřbitova - Federace židovských obcí. Federace se
po několika letech rozhodla, že
jmenuje oficiálního správce hřbitova, který bude o hřbitov pravidelně
pečovat a podávat o jeho stavu
zprávy. Jmenován jím byl Vladimír
Kuželka, který již od počátku rekonstrukce hřbitova patřil mezi hlavní
tahouny. Veškeré dotazy, připomínky či možné útoky vandalismu, prosím, směřujte k němu. Jeho kontaktní údaje jsou uvedeny na infor-

POZVÁNKA

na bezplatný seminář
Nabídka dotací pro domácnosti

Stavíte, rekonstruujete?
Poradíme vám, s dotací!
Státní fond životního prostředí
ČR a město Domažlice srdečně
zvou na seminář, na kterém
vám odborníci ze SFŽP ČR poskytnou aktuální informace o
dotačních možnostech z programu Nová zelená úsporám
na výstavbu a rekonstrukci rodinných domů, ale také k dotačnímu programu Dešťovka,
zaměřenému na podporu efektivního a udržitelného hospodaření s dešťovou vodou v domácnostech.
Zájemci se mohou na seminář dostavit bez předchozího přihlášení.
TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ:
23.5.2018 od 15.30 hodin
Zasedací místnost, 4. patro
MěÚ Domažlice, nám. Míru
č.p. 1, 344 01 Domažlice.
Farní sbor ČCE v Domažlicích
Vás všechny zve na:

JARNÍ
CHARITATIVNÍ BAZAR

Kde: Kulturní sál v Luženičkách
Kdy:
SOBOTA 12.5.2018, 9 - 18 hod.
NEDĚLE 13.5.2018, 9 - 18 hod.
PONDĚLÍ 14.5.2018, 9 - 16 h.
Nabízíme oblečení dětské, dámské i pánské, obuv, bytový textil,
hračky, domácí potřeby, bytové
doplňky aj.

POBĚŽOVICKO –

mační tabuli u vstupu na židovský
hřbitov. První větší pracovní akce,
do které se Federace rozhodla investovat, bylo vykácení odumřelých
dřevin, jež na židovském hřbitově
nemají své místo. Po vyřízení všech
potřebných formalit byla započata
první fáze kácení, jež proběhla
v měsíci březnu. Na podzim proběhne pak fáze druhá, doplněná o zdravotní výřez. Postupně bude od dřevin vyčištěn i prostor za hřbitovní zdí
a to tak, aby vznikl travnatý pás kolem celé zdi široký cca 1,5 m. Další
velkou akcí, jež je taktéž financována Federací, bude dostavba zdi nad
zrekonstruovaným vstupním portálem. V současné době se jedná o její
finální podobě. Panem Kuželkou bude vyhlášena i veřejná brigáda, během které by se měly vztyčit poslední náhrobní kameny v zadní části
hřbitova. Již předem jste k této brigádě zváni a budeme velmi vděčni,
když se k nám přidáte. Vedle jednotlivců se o židovský hřbitov stále zajímá spolek Abraham, který pro tuto
turistickou sezónu přichystal nový
informační letáček.

Eva Vondrašová

Bude to již rok, co v Poběžovicích,
přímo na náměstí funguje Rodinné a
komunitní Montessori centrum Pelíšek. Centrum, které se snaží nabídnout vyžití pro širokou škálu obyvatel – od čerstvě narozených dětí po
aktivní seniory. Pelíšek totiž nabízí
Montessori připravené prostředí pro
děti po ukončení šestinedělí, pravidelné odpolední aktivity cílené pro
děti od 18 měsíců po školní věk a i
večerní zdravotní cvičení či besedy
na zajímavá témata. Pomalu si Pelíšek získává své fanoušky nejen
v Poběžovicích, ale i v okolních obcích či městech. Tento úspěch je
třeba oslavit, a proto je na 20. 5.
2018 připravena malá narozeninová
oslava pro všechny, kteří by tento
den rádi strávili nevšedně.
Program: od 15:00 hodin otevřené
centrum, pokusy pro děti z oblasti
vědy a techniky + zahájení rodinného dobrodružného pěšího výletu po
okolí Poběžovic, v 17:30 přípitek, vyhlášení výsledků fotografické soutěže a odměnění všech zúčastněných
pěšího výletu.
Vstupné, jako téměř vždy, nechá Pelíšek na Vás. Občerstvení samozřejmě nesmí chybět.
Zároveň je také od 20. 4. vyhlášena
fotografická soutěž s názvem "Naše Montessori" – úkolem je vyfotit
dítě při práci s pomůckou (doma či v
Pelíšku) a zaslat ji do Pelíšku přes
FB či na montepobezovice@seznam.cz. Fotografie budou zveřejňovány pouze s písemným souhlasem
majitele a hlavní cenou bude velká
stavebnice Duplo. O výhercích rozhodne los. Těšíme se na Vás!

Za Pelíšek Eva Vondrašová

ROK 2018
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