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Zamyšlení
V sobotu 8.2.2020 od 15.00
hodin se uskutečnil v sále
hotelu Hubertus v Poběžovicích velký dětský maškarní
karneval. Navštívilo jej přibližně 120 dětí se svými rodiči, či prarodiči. Sešly se
krásné masky od princezen,
rytířů až po novodobé postavičky, jako je princezna Elsa
z pohádky Ledové království,
pavoučí hrdina Spiderman,
beruščí hrdinka, kouzelník
Harry Potter, pohádkové a
mořské víly a různá zvířátka.
Nechyběli ovšem také piráti
a námořníci.
A právě v námořnickém duchu se
tento maškarní rej nesl. Pořadatelé
byli oděni do oděvů v námořnickém
stylu. Paní Lenka Pekárová, coby
hlavní kapitánka lodi, se svými námořníky, s dcerou Lenkou a s paní
Danou Prajzentovou, připravily pro
děti odpoledne plné zábavy a tance.
Nechyběly námořnické soutěže, např. dopravení dělové koule k lodi.
Soutěže byly tři a alespoň při jedné
z nich se museli zapojit i rodiče.

„Únor bílý, pole sílí“ –
praví jedna stará pranostika.
Škoda jen, že už to poslední léta
nějak neplatí a rozmary počasí
dávají přírodě dosti zabrat. A nejen přírodě, i nám všem v Poběžovicích a okolí již delší dobu
přidělává starosti velice teplý
únor a s ním spojený velký vítr,
který nejen že zaměstnává hasiče, ale působí i větší škody na
majetku.
Ostatně hasiči jsou vždy takovým
měřítkem, jak moc s námi daný
rozmar počasí zamával.
V souvislostí s bouří Sabine
bylo zaznamenáno celkem 8
výjezdů a nespočet dalších
odklizených stromů během
těchto zásahů. V době psaní
těchto řádek nás zasáhla
další tlaková níže, tentokrát
pojmenovaná Julie, která
opět dala velice vydatně pocítit sílu větru. Opět je na
místě veliké poděkování poběžovické hasičské jednotce
za enormní nasazení během
tohoto měsíce. To, že se několik nocí nevyspali, je jen jedna
z mnoha nepříjemných věcí. Není
to ale nic proti absolvovanému riziku, kdy probíhá likvidace jednoho, dvou stromů a nad místem se
naklání 10 dalších a nikdo neví,
jaký, kam a kdy padne. I poběžovičtí vyjeli ve dvou případech na
stejné místo, kde před hodinou o
půl metru dále rozřezali dva
stránka 1 vzrostlé smrky. Člo-

jících růžiček, či srdíček. Pozvání
na karneval přijala stříbrská taneční skupina Princess Cheerleaders, která zpestřila maškarní program svým vystoupením.
Velmi děkuji panu Koreckému za
půjčení sálu, paní Pekárové a jejímu námořnickému týmu za moderování, za pestrý program a všem
svým pomocníkům, kteří se podíleli na přípravách dětského karnevalu.
Takže příští rok opět AHOJ.

Jitka Molnárová.

Každé dítě za splnění
úkolu obdrželo odměnu. Soutěže se vzájemně prolínaly s hudbou a
prostorem na tancování. Pro nejmenší masky
byl připraven dětský
koutek, kde si ty nejmenší děti spokojeně
hrály. Pan Lagron zajistil na karnevalu dostatek cukrové vaty, sladkého popcornu a blika-

věku až mrazí v zádech, ale nesmí o těchto rizicích příliš přemýšlet. Každopádně patří našim
hasičům veliký dík a uznání. Pokud bych měl shrnout jejich činnost za rok 2019 - rekordních 57
zásahů, na kterých strávili přibližně celkem 57 hodin v nasazení.
Pokud vezmeme v potaz údržbu
techniky, výcvik a další náležitosti, dostaneme se do úctyhodných
čísel. Stejně tak musím poděkovat našim technickým službám,
které se potýkají s následky
vichřice dodnes.

Co se ale událo dalšího, pozitivnějšího v poslední době? Městu
se po nájemnících, kterým byla
ukončena nájemní smlouva podařilo kompletně zrekonstruovat
dva byty, ve kterých byly vyměněny všechny rozvody, současně
se zrekonstruovala nebo úplně
vyměnila bytová jádra, nahodily
se nové omítky vč. výmalby a dále byly zrekonstruovány podlahy.

Snad se novým nájemníkům bude v těchto nových bytech dobře bydlet a taktéž jsem
si jistý, že s novými nájemníky
bude v těchto dvou bytových domech o něco klidněji.
V měsíci únoru proběhla rovněž
jedna vážnější událost a tou byl
soud s Ministerstvem financí ČR
ohledně jeho rozhodnutí ve věci
krácení dotace při modernizaci
mateřské školy. Toto (nejspíše)
první stání dopadlo z pohledu obce úspěšně – soud se v tomto
ohledu zastal města a vrátil předmětné rozhodnutí zpět ministerstvu k revidování. Nyní
budeme čekat, zda se Ministerstvo financí proti rozsudku
odvolá, případně rozsudek
akceptuje a dojde ke změně
rozhodnutí, případně ho jinak
odůvodní. Možností je mnoho
a vypadá to ještě na delší
peripetie, ale jsem velice rád,
že jsme začali vidět malé
světýlko na konci tunelu. Stále musíme doufat, že celý
proces dopadne pro naše
město pozitivně. Uděláme pro to
vše, co bude v našich silách.
Závěrem bych chtěl poděkovat
všem podporovatelům města, neboť leden a únor tohoto roku byl
naprosto hektický a bez všech
pozitivně naladěných lidí by to šlo
jen velice obtížně, případně nešlo
vůbec.

Děkuji za pozornost,
Martin Kopecký, starosta

Únor nebo duben? Únor bílý
pole sílí, duben ještě tam budem. Myslí se za kamny. Únor
bílý pole nesílí, leda, že díky
dešťům – konečně voda!, prozrazuje, jak hospodařili hospodáři. Prší. A některá místa rozlehlých lánů poskytujících jejich majitelům zisky, se mění
v bažiny. Zde ještě před čtyřiceti lety bývaly malé loučky
nebo travnaté cesty a kousky
mezí. Ale abych jen tak neplácala: stačí jít pěšky z Poběžovic do Zámělíče. A zastavit se
u starého mlýna. Vlevo od silnice se táhne pole. A v jeho cípu je velká bahnitá louka.
Kdysi tu stávala stodola, u ní
kousek sadu a louka zadržovala vodu i půdu.
Pravda, moc výnosná nebyla,
jen když se povedlo léto, bylo
na ní i pár kopek sena. Ale
v době dešťů tu zůstávala půda z polí. A kolik tady rostlo
bylin! A kytek! To už dneska
nikoho nezajímá. A kolik takových míst by se našlo za zámělíčskou železniční zastávkou! Pole mezi Sedlecí a Zámělíčí! Lány, lány, lány, bez
cest a bez mezí. Ale pod železniční tratí přece jen zbyla jedna polní cesta. A dokonce
úředně schválená. A vcelku
dobře vymyšlená. Měla by
spojit Zámělíč s poběžovickým
hřbitovem. Však už dost i zámělíčských na něm po roce
1945 našlo svůj věčný klid.
Cesta je osázená nově alejí.
Zase nějaký projekt a nějaké
EU peníze. Kdyby… kdyby se
vše dotáhlo do konce, mohlo
to být skvělé. Procházky, projížďky na kole… Zámělíč – kolem rokle (tady sídlilo kdysi
strašidlo) až na hřbitov. A
vlastně i hranice mezi panstvím Ronšperka a panstvím
Pivoň.
A proč to není skvělé: Cesta
pod zámělíčskou železniční zastávkou se mění velmi často
v bahnité jezero. Kdo chce
projít, musí mít gumáky. Kdo
projet na kole? Když je odvážný…
Může snad za to jen příliš naivní projekt? Možná. Ale jen si
myslím – když už je to zamyšlení – že i ty velké lány, které
jejich majitelé připravili o vodoteče, meze a cesty a louky,
které zachycovaly a vsakovaly
vodu.
Marie Špačková

OMLUVA

Vydavatel Poběžovicka, město
Poběžovice se tímto omlouvá za
komplikace s roznáškou minulého čísla zpravodaje. Nový model
roznášky, který jsme vyzkoušeli
se bohužel

pokračování na str. 2

Výběr z usnesení 28. jednání RM Poběžovice, ze dne 13. 1. 2020

· RM souhlasí s pokácením stromu na křížení ulic Slovanská a Příkopy dle žádosti projektové
kanceláře MV Projekt Klatovy s. r. o., Šumavská 326, 339 01 Klatovy.
· RM souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy č. 12/2020 mezi ZŠ Poběžovice a obcí Čes.
Kubice o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu obce ve výši 95.000,-Kč.
· RM schvaluje Darovací smlouvu mezi městem Poběžovice a AC Domažlice, Palackého 215, 344 01
Domažlice, jejímž předmětem je finanční dar ve výši 5.000,-Kč na podporu činnosti atletického
kroužku v Poběžovicích.
· RM schvaluje Darovací smlouvu mezi městem Poběžovice a .… jejímž předmětem je finanční dar ve
výši 4.000,-Kč na vydání knihy Čítanka z Českého lesa a pověřuje starostu podpisem.
· RM bere na vědomí cenovou kalkulaci na opravu severní části hřbitovní zdi a pověřuje starostu a
místostarostu jednáním se společností DOMOZA projekt s.r.o., Teslova 1202/3, 301 00 Plzeň a přípravou žádosti o dotaci na tento projekt.
· RM pověřuje starostu vyhlášením Výběrového řízení na opravu střechy garáží Hasičské
zbrojnice, Žižkova 111, 345 22 Poběžovice s termínem realizace do konce října 2020. RM
pověřuje starostu vyhlášením Výběrového řízení na dodavatele bezdrátového veřejného
rozhlasu pro město Poběžovice včetně všech jeho městských částí, s termínem realizace do
konce dubna 2020. Výběrová komise je zvolena ve složení: Martin Kopecký (starosta), Pavel
Veselák (místostarosta), Ing. Pavlína Vejvančická, Ph.D. (tajemník MěÚ), Dominika Adamcová (radní), Mgr. Jakub Jansa (radní), náhrad. Ing. Marie Grösslová.
· RM schvaluje záměr pronajmout nebytové prostory (2 místnosti) v budově č. 1 v ulici Šandova, Poběžovice o celkové výměře cca 24 m 2 a pověřuje tajemníka MěÚ jeho zveřejněním
dle zákona č. 128/200 Sb., o obcích.
· RM schvaluje Vnitřní směrnici Městského úřadu Poběžovice č. 1/2020 o postupu navýšení
místních poplatků po době splatnosti v předloženém znění s účinností od 1.2.2020.
· RM schvaluje Přílohu č. 1 ke Kolekt. smlouvě Zásady používání soc. fondu v předl. znění.
· RM souhlasí s nákupem průmyslového vysoušeče do výše nákladů 5.000,-Kč a s jeho poskytnutím …. pro zajištění pravidelného vysoušení provozovny v budově č. p. 50, současně pověřuje místostarostu vypracováním cenové kalkulace dalšího ošetření zdí. Zároveň souhlasí
se zachováním sníženého nájemného dle usnes. č. ZM-02-19.03.07-37.

Výběr z usnesení 29. jednání RM Poběžovice, ze dne 27. 1. 2020

· RM bere na vědomí důvody pro zrušení Výběrového řízení na stavební práce v projektu
„Kanalizace Poběžovice - m. č. Šitboř“ a souhlasí s přípravou a vyhlášením nové Výzvy k
podání nabídek na tuto veřejnou zakázku do konce měsíce června roku 2020, před podáním
žádosti o dotaci z Programu MZe ČR, popř. z Národního programu pro živ. prostředí.
· RM pověřuje starostu provedením nezbytných kroků pro přípravu kolaudačního řízení pro
kanalizační přivaděč vybudovaný v rámci projektu „Kanalizace Šitboř (1. etapa)
· RM bere na vědomí výsledek hodnocení nabídek v rámci Výběrového řízení na dodavatele
akce „Informační systém - Poběžovice“ a pověřuje starostu podpisem Smlouvy o dílo číslo
SOD/01/2020 se společností SOVT-RADIO spol. s.r.o., Budějovická 1320, 389 01 Vodňany s
nabídkovou cenou díla ve výši 612.100,-Kč bez DPH.
· RM schvaluje Smlouvu o dílo č. 202004-01 se společností ARCHUM architekti s.r.o, Oldřichova 187/55, 128 00 Praha 2 Nusle, na zpracování Projektové přípravy akce PD ul. Větrná,
Poběžovice s cenou za dílo 195.000,-Kč bez DPH a pověřuje starostu jejím podpisem.
· RM schvaluje Smlouvu o provedení hudební produkce se Skupinou Red Hot Chili Peppers
Revival Brno, Vaculíkova 2, 638 00 Brno na hudební vystoupení v rámci pouťových slavností
2020, honorář skupiny činí 18.000,-Kč včetně DPH, a pověřuje starostu podpisem.
· RM bere na vědomí Cenovou nabídku společnosti TIOS plus s.r.o., Kozinova 46, 344 01
Domažlice na požární detektory a požární signalizaci do budovy MěÚ a DPS a pověřuje tajemníka MěÚ zajištěním instalace systému požární signalizace pouze v budově DPS.
· RM souhlasí s provedením oprav oplocení dětského hřiště, rybníku a střechy kostela v obci
Šitboř a pověřuje starostu zasláním objednávky na materiál a stavební práce společnosti
Střechy ZAKO s.r.o., Vranovská 283, 345 22 Poběžovice.

Výběr z usnesení 30. jednání RM Poběžovice, ze dne 11. 2. 2020

· RM schvaluje Dohodu o ceně a platebních podmínkách číslo 17 ke smlouvě č. 1/HZ se společností TEZA Domažlice s.r.o. Zahradní 542, 344 01 Domažlice ohledně dodávek tepla do
budovy Hasičské zbrojnice, Žižkova 111, 345 22 Poběžovice za cenu 572,-Kč za GJ a pověřuje starostu jejím podpisem.
· RM schvaluje Dohodu o ceně a platebních podmínkách číslo 9 ke smlouvě č. 1/P373 se společností TEZA Domažlice s.r.o. Zahradní 542, 344 01 Domažlice ohledně dodávek tepla a
TUV do bytového domu Budovatelů 381, 345 22 Poběžovice za cenu 642,-Kč za GJ a pověřuje starostu jejím podpisem.
· RM bere na vědomí žádost SVJ Budovatelů 383, 345 22 Poběžovice a povoluje zábor části
městského pozemku p.č. 475/15 v k.ú. Poběžovice u Domažlic za účelem stavby lešení při
rekonstrukci balkónů na východní straně obytného domu Budovatelů 383 v termínu
1.3.2020 - 31.7.2020. Po skončení stavebních prací uvede žadatel pozemek do původního
stavu.
· RM schvaluje Smlouvu o dílo se společností Chodské vodárny a kanalizace, a.s., Bezděkovské předměstí 388, 344 78 Domažlice, jejímž předmětem je dílo „Poběžovice - rekonstrukce
kanalizace v ulicích Otovská, Finská, Zahradní, Dolní, Horní a Krátká“ s cenou díla ve výši
6.516.500,53,-Kč (bez DPH) a pověřuje starostu jejím podpisem.
· RM schvaluje finanční příspěvek ve výši 5.000,-Kč pro sdružení Military Car Club Plzeň, z.s.,
Domažlická 172c, 318 00 Plzeň na realizaci „Convoy of remembrance 1945-2020“ u příležitosti 75. výročí konce 2. světové války dne 4.5.2020.
· RM souhlasí s uzavřením Pojistné smlouvy mezi ZŠ Poběžovice, Masarykova 282, 345 22
Poběžovice a společností D.A.S. Rechtsschutz AG, Vyskočilova 148/4, 140 00 Praha 4 - Michle na zajištění právní ochrany ZŠ Poběžovice.
· RM schvaluje Licenční smlouvu o veřejném provozování hudebních děl s Ochranným svazem
autorským pro práva k dílům hudebním, z.s., Čs. armády 20, 160 56 Praha 6 - Bubeneč na
repertoár přednesený formou živého nedivadelního provedení se sjednanou autorskou odměnu ve výši 3.659,10,-Kč (bez DPH).
· RM doporučuje ZM schválit záměr prodat část pozemku p.č. 672/1 v k.ú. Sedlec o výměře
127 m 2.
· RM doporučuje ZM schválit záměr prodat část pozemku p.č. 18/1 a část pozemku p.č. 284/2
v k.ú. Šibanov o celkové výměře 127 m 2 .
· RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p.č. 227/4 v k.ú. Poběžovice u Domažlic za
cenu dle Znaleckého posudku č. 3087/06/2020.
· RM přiděluje byt č. 4 v bytovém domě Pohraniční stráže 116, 345 22 Poběžovice od
1.3.2020 …. za cenu 45,-Kč za m2 a pověřuje správce bytového fondu přípravou nájemní
smlouvy.
· RM souhlasí s podáním žádosti o dotaci v dotačním titulu Plzeňského kraje na nákup a instalaci 3 ks radarových ukazatelů rychlosti.

dokončení ze str. 1

neosvědčil a město tak bude hledat dál, nejvhodnější způsob, aby čtenáři
svůj zpravodaj dostávali v pořádku a včas.
Poběžovicko vychází již řadu let pravidelně na
konci každého měsíce (12 čísel ročně) a mělo
by být doručováno čtenářům nejpozději
poslední den v měsíci nebo první pracovní
den měsíce dalšího. V tomto budeme pokračovat a pokud někdo zpravodaj v tomto termínu
neobdrží, volejte na tel. 731 444 933.

SRDEČNĚ ZVEME
OBČANY NA

XVII. Společenský ples
města Poběžovice

a kulturního střediska Poběžovice
na téma “REBELOVÉ.”
Uskuteční se v sobotu 14. 3. 2020
od 20:00, v sálu hotelu Hubertus
v Poběžovicích.
K tanci a poslechu hraje

H O R A L K A.

Vstupné 100,- Kč v předprodeji
(od 21.2.2020) i na místě.
Tematický kostým uvítáme.
Těšíme se na Vás.
“A hezky zvesela, zpátky ni krok!”

Panorama
událostí

V měsíci únoru byly firmou CHVAK, a.s., Domažlice zahájeny práce na rekonstrukci kanalizačního potrubí v ulici Otovská.
Důvodem je velký nátok balastních vod
(těch vod, které nejsou určeny k přečištění)
do čistírny odpadních vod, která se v současnosti pohybuje v rozmezí 105–120 % své
kapacity. Díky tomu, že tato část Poběžovic
byla postavena na nivě potoka Pivoňky, kde
historicky byly spíše mokřady a bažiny, je
hladina podpovrchové vody velice vysoko a
současná kanalizace tak působí jako určitá
drenáž. Netěsnostmi dochází k velkým průnikům vody do potrubí, která je následně
odvedena ke zbytečnému přečištění, ředí
splaškové vody a dochází k narušení celého
procesu čištění odpadních vod. To sebou nese i další negativní následky, jakou je i kvalita vypouštěné vody do potoka Pivoňky (tato
voda podléhá zvýšenému dohledu a pravidelně se testuje). Samotné čištění v ČOV,
kdy se musí neustále dodávat vyplavované
bakterie, je tak mnohem dražší, a navíc jelikož je z důvodu nadměrného množství těchto balastních vod překročena kapacita ČOV,
nemůžeme napojit další, nově budované kanalizační sítě, jakou je třeba kanalizace v
Šitboři. V tomto ohledu již byl v minulých letech proveden první krok, kterým byla sanace kanalizačního sběrače „B“ v Žižkově ulici.
Nyní nás čeká výměna potrubí menšího průměru ve výše uvedených ulicích. Během této
akce bude postupně zkontrolován i fyzický
stav přípojek k jednotlivým nemovitostem.
Práce by měly probíhat podle tohoto
harmonogramu:
Únor 2020 – ulice Otovská, březen – ulice
Finská, březen až duben – ulice Zahradní,
duben až květen – ulice Dolní, květen – ulice Horní, červen – ulice Krátká. M. Kopecký
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Josefa Mánese v Poběžovicích, či přesněji v Ronšperku, zavřeli. A to v létě
1866, kdy se Prusové chystali obsadit Prahu. A Mánes, ač tam měl prý „rozmalovaný“ zvěrokruh do
staroměstského orloje, spěchal za svým mecenášem
Kristiánem Kocem z Dobrše
do Újezda Svatého Kříže. Do Domažlic se dostal po dráze. Dál už
musel pěšky. Na dostavník asi neměl. Večer skončil svoji cestu
v jedné, dnes už dávno zbourané
hospodě na okraji hlavního poběžovického (ronšperského) náměstí,
naproti kostelu. Místním štamgastům se však nelíbil a nechali ho
uvrhnout do cely místního sídla

Vážení uživatelé kolumbária, zdvořile vás žádáme o dodržování zásad, zakotvených v Řádu veřejného pohřebiště Poběžovice, na které
jste byli několikrát upozorněni i ve
zpravodaji Poběžovicko.
Každý kdo kolumbárium užívá, by
si měl uvědomit, že užívá pouze
svou určenou schránku a to také
respektovat. Všechny předměty
nacházející se před stavbami kolumbárií jsou neustálou překážkou
pro pracovníky Služeb města Poběžovice při údržbě zeleně. Květiny a
svíčky postavené na stavbu kolumbária ji poškozují nehledě na riziko
možného požáru ze zapálených
svíček.
Tento neustálý problém se město

tehdejšího Okresního soudního úřadu. Ale Mánesovi
se podařilo poslat posla do
„Kříže“. A ráno pro malíře
přijel kočár. A bylo vymalováno. Mánes si pak užíval
pohody na, v nové socialistické době zbouraném zámečku svého mecenáše.
Na rozdíl od zámku v Újezdě Svatého Kříže, budova tehdejšího okresního soudu i s celami v
Poběžovicích dosud stojí. Nedělá
Poběžovicím právě parádu. Ale
městu nepatří. Škoda, že mecenáši
už vymřeli. Mohlo by v ní být (když
už to nevyšlo se zámkem) docela
hezké městské muzeum. Ale z
městského rozpočtu nadstandard
nezaplatíš…
MŠ

Poběžovice rozhodlo řešit instalací
2 velkých kamenů vždy mezi dvě
stavby kolumbária. Pokud tedy
mají pronájemci urnových schránek, i přes určená pravidla užívání,
potřebu umisťovat květiny a svíčky, které se do prostoru schránky
nevejdou a ani se tam dávat nesmějí, tak jedině na připravené kameny.
Veškeré předměty a svíčky nacházející se na trávníku před kolumbárii nebo na nich, budou pracovníci Služeb města Poběžovice nuceni vyhazovat do kontejneru.
Současný stav je již neúnosný a
není možné neustále tyto nezodpovědně umístěné předměty při údržbě přemisťovat a brát na ně ohled.

Správa hřbitova

Kompostovatelné sáčky a kontejnerové vložky slouží pro sběr
kuchyňského odpadu z domácností,
restaurací a jídelen. Do sáčků lze
ukládat listy a nať ze zeleniny,
slupky z brambor, slupky a jadřince
z ovoce, skořápky z ořechů a vajec,
starý chléb a pečivo, kal z kávy a čaje, použité papírové
ručníky a utěrky,
odpad z pokojových
květin. Ve větraných
nádobách
(košících) se netvoří plísně a nevzniká zápach. Po naplnění je možno tyto odpady bez vysypávání přímo kompostovat. Ke kuchyňským
sáčkům o objemu 8 litrů je dodáván větratelný košík. Kompostovatelné sáčky propouštějí vlhkost a
tím snižují hmotnost odpadu a zabraňují vzniku nepříjemných pachů.
Košík
110.-Kč/ks
Sáček 8 l
3.-Kč/ks
Tašky na tříděný odpad
Sada tří tašek na
tříděný odpad, barevně
odlišené:
papír, plast, sklo,
vhodné ke třídění
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v domácnostech a k transportu odpadu do třídících zvonů.
Komplet sada
50.-Kč.
Plastový pytel speciální
Použitelný pro odpad, který se nevejde do popelnice, ukládaný vedle
popelnice. V případě použití jiného
pytle, nebude odpad odvezen.
Plast. pytel 120 l
15.-Kč/ks.
Popelnice plastová
Objem 120 litrů, na kolečkách.
Popelnice 666.-Kč/ks.
Popelnice plastová
Objem 240 litrů, na kolečkách.
Popelnice 924.-Kč/ks.
Popelnice plechová
Objem 110 litrů, pozinkovaná.
Popelnice pozinkovaná
846.-Kč/ks.
Uvedené ceny výrobků
jsou již včetně DPH.
Všechny tyto výrobky je možné zakoupit v Městském úřadu Poběžovice PO+ST 7.00-17.00, ÚT+ČT 7.00
- 11.00, PÁ 7.00-13.00.

OVŽP MěÚ Poběžovice

Vláček motoráček na trati Poběžovice – Staňkov má v současnosti
nejčastěji dva vozy.
V roce 1900 sestával vozový park
ronšperské železniční stanice ze 3
lokomotiv, 6 osobních vozů, 2 vozů
poštovních a zavazadlových, 20 vozů nákladních, sněhového pluhu,
drezíny a čtyř traťových vozíků.
A jak trať vznikla?
V roce 1893 byl schválen zemský
zákon o zvelebení tratí, v roce 1894
vzniklo konsorcium pro stavbu lokálky Staňkov – Ronšperk. Staňkov
byl jednou ze stanic na hlavní trati
Furth - Domažlice - Plzeň, a to už
od roku 1861 a od roku 1863 i na
trati Domažlice - Plzeň - Praha.

V čele konsorcia pro zřízení lokálky
Ronšperk - Staňkov stál horšovskotýnský Karel Tauttmansdorf - Wienberg. Finančně se podíleli i hrabě
Heinrich Coudenhove Kalergi (manžel Micuko), ronšperský podnikatel
Šimon Mandler, město Ronšperk aj.
Přispěl i stát, tj. Rakousko Uhersko.
Po vyřízení všech náležitostí a výkupu pozemků byla v roce 1899 stavba zahájena. Trať, díky, dobrému
terénu, byla dokončena brzy. Provoz byl slavnostně zahájen 5.
srpna 1900.
„První jízdní řád se dvěma vlaky
denně v každém směru:
Ronšperk 7.00 h. 15.00 hod.
Staňkov
8.26 h.
16.21 hod.
Staňkov 11.56 h.
19.21 hod.
Ronšperk 13.20 h. 20.43 hod.
Jízdné činilo (včetně daně z jízdného) ve 3. třídě 4,24 haléře na kilometr (tj. jízdné Ronšperk - Horšovský Týn za 50 haléřů), ve 2. třídě
6,36 haléřů za kilometr. Ještě
v roce 1900 bylo na trati přepraveno 23.606 osob a 9.712 nákladu.“
Stavba tratě Domažlice - Planá u
Mariánských Lázní byla zahájena
v roce 1908 a dokončena v roce
1910.
MŠ

V pátek 21. 2. 2020 se v podvečer
sešlo na 15 zájemců o historii z řad
poběžovických občanů, aby si vyslechli zajímavou besedu PhDr. Petra Mužíka a Josefa Böhma o vzniku
a historickém vývoji města Poběžovice, (Ronšperk) a o historii jeho
starých domů a ulic.
V prostorách Montessori centra Pelíšek, které bylo organizátorem akce,
byli přítomní seznámeni s historickými podmínkami, pravidly a problematikou, které v Čechách provázely vznik nových měst. Na promítaných mapách starého katastru bylo zřejmé původní jádro města, které bylo obehnáno nezbytnými
hradbami a jeho postupný rozvoj
v běhu času až do dnešní podoby.
PhDr. Mužík jako znalec místní historie podal ucelený náhled na rozvoj města od jeho založení po současnost a připomněl některé klíčové
momenty z jeho historie. Ve druhé
části besedy pak doprovodil promítání historických fotografií ze své

sbírky průvodním slovem p. Josef
Böhm. Ti dříve narození návštěvníci
si připomněli některá, již neexistující zákoutí města, některé významné
stavby, které byly jako nevyhovující
v průběhu let zbořeny a dozvěděli
se mnoho zajímavého o jejich historii a majitelích.
Celkově velmi vydařená beseda o
historii města, trvající téměř půldruhé hodiny a zakončená volnou
diskuzí účastníků, přinesla přítomným nejen zábavu, ale především
poučení a rozšířila jejich povědomí
o historii města, ve kterém žijí. Za
to patří organizátorům i přednášejícím velký dík.
VoK

V Rodinném a komunitním Montessori centru Pelíšek se během února
již uskutečnily dvě historické besedy. První přednesl pan PhDr. Jan
Vogeltanz a to na velmi zajímavé a
neobvyklé téma: Historie vojenských pokrývek hlav. Během druhé
besedy ožila historie některých poběžovických domů a to díky panu
PhDr. Petru Mužíkovi a panu Josefu
Böhmovi. Všem výše jmenovaným
velice děkujeme za příjemné večery
a za laskavé povídání. Děkujeme i
těm, kteří si besedy přišli poslechnout. Přednášející nebyli vybráni náhodou. V Poběžovicích totiž žije či
žilo mnoho osobností, které mají co
říci, co předat, čím potěšit a inspirovat. Reprezentují naše město a vytváří o něm dobré povědomí všude
kolem. A může to být kdokoliv
z nás. Výše zmínění pánové si za
svůj obor zájmu vybrali historii, jiní
zase našli své zalíbení ve sportu.
Jednou z velkých sportovních osobností v Poběžovicích je pan Josef
Kubík. Jeho trenérské výsledky jsou
neuvěřitelné. Celkový součet dětí,
které prošly pod jeho rukami, bychom těžko odhadovali. Jak se

k judu vlastně dostal, jak se mu daří
z dětí vychovat úspěšné sportovce,
kde stále bere tolik sil a odhodlání
ve své práci pokračovat…jistě Vás
napadá spoustu mnoho dalších otázek. Přijďte je panu Kubíkovi sami
položit a to během besedy, která se
uskuteční 24. 3. od 17:00 v Pelíšku. Můžete se těšit nejen na vyprávění pana Kubíka, ale i na staré fotografie a samozřejmě dobré domácí občerstvení. Každý pátek od
15:00 se můžete v Pelíšku sekat
s další osobností. Tou je paní Mgr.
Anna Paulová, jejíž paličky umí
z nitek vytvářet nádherné obrázky.
Paličkování již málokdo z nás umí.
Pokud se tomuto tradičnímu lidovému řemeslu chcete přiučit, kdykoliv
nás v pátek navštivte. Herdulí je
dost.
Dále chystáme výstavu o poběžovickém farmakologovi Emilu Starkensteinovi, ve spolupráci s MKIS Poběžovice a ochotnickým souborem připravujeme nový ročník divadelní
přehlídky na počest Jiřího Pelikána a
doufejme, že se dočkáme i nějakého hudebního vystoupení od poběžovických rodáků.
E. Vondrašová

Poděkování

Cílem následujícího textu je poskytnout občanům stručný přehled nákladů
na odpadové hospodářství v Naší obci za posledních 5 let. Náklady jsou
v tabulce uvedeny celkově za rok bez rozepisování konkrétních položek a
příjmy taktéž. Je samozřejmě možné, pokud by byl zájem ze strany občanů tyto položky podrobně rozepsat.

ROK

náklady

2015

1 717 665,00 Kč 1 124 094,00 Kč

34,6%

2016

1 751 688,00 Kč 1 127 982,00 Kč

35,6%

2017

1 832755,00 Kč

1 065613,00 Kč

41,9%

2018

1 757425,00 Kč

1 065084,00 Kč

39,4%

2019

2 052393,00 Kč

1 078171,00 Kč

47,5%

v kč/rok

příjmy
v kč/rok

financování z rozpočtu města v %

Z tabulky je zcela jasné, že v roce 2019 náklady na odpadové hospodářství znatelně vzrostly. Bohužel je to dané současnou situací trhu s odpadovými komoditami, které již nejsou tak žádané jak tomu bylo dříve.
Takřka všechny firmy zajišťující svoz a likvidaci odpadů výrazně navýšily
ceny za poskytované služby nebo vypověděly smlouvu. Nyní je situace tak
špatná, že i u komodit, které dříve byly vykupovány, teď město musí platit
za jejich likvidaci – to se týká zejména kartonů.
Bohužel nás ale čeká ještě další nárůst nákladů a tím je cena skládečného,
které se zatím svazek obcí snažil nezvyšovat a držet cenu na 1374.- Kč/t
odpadu. Ale ani ta se v této výši nedá udržet donekonečna, zvláště
s připravovaným zákazem skládkování. Navýšení ceny skládečného se
projeví v nejbližší době.

Marie Prančlová, OVŽP MěÚ Poběžovice

Prodej slepiček

Červený Hrádek prodává
slepičky typu Tetra hnědá,
Dominant ve všech barvách, slepičky
Green Shell - typu Araukana a Dark
Shell - typu Maranska.
Stáří 15 - 19 týdnů, cena 169 - 219,- Kč/ks.

Prodej: 4.3., 23.4. a 1.6.2020
Poběžovice - u vlak. nádraží – 18.15 hod.
Výkup králičích kožek - cena dle poptávky.
Info: Po-Pá 9.00-16.00 hod., tel. 601 576 270,
728 605 840, www.drubezcervenyhradek.cz

Křížovky, osmisměrky atd. Pro někoho
všední věc. ALE: originální nápad! Vojtěch Kotlan a jeho
příloha Poběžovicka.
Děkuji jménem zaniklého Občanského
sdružení Dobrohost Poběžovice, že si na
nás
ještě
někdo
vzpomněl. A hlavně: dějiny Poběžovic, a hlavně Poběžovice, žijí! Kaplička sv. Prokopa, mladá lípa u hřbitova, přednášky a povídání – a to všechno bez kamenů, že to zařídila EU.
A dřímající zámek, japonská zahrada. A paní Jana Podskalská. Na dobré skutky se zapomíná snadno. A tak
ještě jednou: dík za dobrý nápad
s těmi křížovkami aj. Asi potěší důchodce, ale daly by se využít např. i
ve výuce dějepisu na ZŠ. A to proto,
že malé dějiny slouží i jako dokumentace dějin velkých.
A prý – už jsem slyšela o zpravodaji
Poběžovicko – cancálek. Kdo nemá
co říct nebo nemá čisté svědomí… ať
si cancá a kecá. My ze zaniklého
sdružení máme svůj domov rádi. A
snažíme se o něm psát co nejpravdivěji. I když pravda někdy bolí.
MŠ

UPOZORNĚNÍ

Dne 5. března 2020 uplyne
1. smutný rok,
kdy nás navždy opustil
manžel a tatínek

pan

František Skala
z Poběžovic.

Stále vzpomínají
manželka a rodina.
Dne 23. února 2020
tomu bylo již 5 let
kdy nás navždy opustila

paní

Marie Musilová
z Poběžovic.

MěÚ Poběžovice
Místní poplatek:
za držení psů
je splatný do
31.3.2020
za odpady
je splatný do
30.6.2020.

Poplatky je možno hradit v
hotovosti v pokladně MěÚ
Poběžovice, nám. Míru 47
nebo bezhotovostním převodem na účet města č.
0762088379/0800
vedený u České spořitelny.
Jako variabilní symbol uveďte číslo popisné své nemovitosti, do
sdělení pro příjemce účel platby a
za koho je provedena:, např.:
Jan Novák, Marie Nováková poplatek za odpady.

Stále vzpomínají manžel,
dcera a syn s rodinami
a sourozenci.

ROK 2020
Poběžovice:
březen: 11.3., 25.3.,
duben: 8.4., 22.4.
Ostatní obce:
březen: 10.3., 24.3.,
duben: 7.4., 21.4.

V roce 1993 byla založena společnost
Arimex Trade s.r.o.

Předmětem podnikání společnosti je nákup a prodej
zemědělské rostlinné výroby a vedlejších produktů při
jejich průmyslovém zpracování. Do našeho kolektivu
na posklizňovou linku v Poběžovicích hledáme

OBSLUHU POSKLIZŇOVÉ LINKY / SKLADNÍKA
Náplň práce:

· zajištění naskladnění a vy·
·
·
·

skladnění zboží
zodpovědnost za skladování a stav skladu
drobné opravy a údržba
technologie
vedení skladové a provozní
evidence
zpracování
laboratorních
rozborů

Nabízíme: Nadstandardní odměny /Firemní benefity/ Práci ve
stabilní a spolehlivé společnosti

Požadujeme:
· dokončené vzdělání SŠ/SOU odborné strojní,
elektrotechnické nebo zemědělské
zaměření
· praxe
výhodou, manuální
zručnost
· zodpovědnost, organizační a
komunikační
schopnosti, flexibilita
· znalost PC - uživatelsky
· ochota pracovat v sezonním
provozu
· trestní bezúhonnost

Životopisy zasílejte na psouckova@arimex.sk,
Petra Součková - tel. 702 035 343.

POBĚŽOVICKO –

„Truhlařinu jsem vyměnil za
volant autobusu.“

Pojďte řídit autobus Arriva!
Martin (dříve truhlář)

· náborový příspěvek až 20.000.-

Kč nebo ŘP skupiny D zdarma

· zázemí silné nadnárod. společn.
· pracovní jistota s pravidelným

měs. příjmem kolem 40.000.-Kč

Začátek roku 2020 je pro mladé poběžovické judisty i nadále úspěšný.
Ve Velké ceně Liberce získali poběžovičtí reprezentanti celkem 10 zlatých medailí!
Poté následovala soutěž krajské ligy, ve které vybojovali v Karlových
Varech dalších 5 medailí z nejcennějšího kovu!
Tyto výsledky podtrhují mimořádně
kvalitní dlouhodobou práci s mládeží, kterou v Poběžovicích odvádí trenér p. Josef Kubík.
Gratulujeme

· příplatky nad rámec zákona
· benefit. systém Cafeterie, slevo-

vé tankovací karty BENZINA, reprezentativní uniformy
· 25 dní dovolené
· příspěvek na penzijní pojištění
· zaměstnanecké jízdné i pro rodinné příslušníky
Kontakt: 725 120 725,
www.arriva.cz/kariera
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