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Cyklotoulky Českým lesem 2020 se
bohužel díky počasí příliš nevydařily.
V nedělní dopoledne (2.8.2020) se
na startu v 9.00 hodin sešlo u
poběžovické Vinotéky pouze několik cyklistických nadšenců (celkem se zúčastnily necelé tři desítky borců). Mnoho zájemců odradila velmi nepříznivá předpověď počasí. Ta se začala naplňovat již kolem 9.30 hodin, kdy se
v Poběžovicích o okolí rozpršelo.
Dešťové přeháňky pak přešly v
odpoledních hodinách v trvalejší
déšť a kdo neměl štěstí jako my,

Vážení spoluobčané,
Letošní prázdniny jsou u
svého konce. Srpen je obyčejně ve
znamení tradiční poběžovické pouti
a nyní mě jímá zvláštní pocit, protože v době psaní těchto řádků jsme
v přípravách a očekávání, kdežto
vy, kteří tyto řádky čtete, již víte,
jak celé tradičně-netradiční slavnosti
dopadly. V minulém čísle našeho
zpravodaje jsem zmiňoval, proč je
právě letošní pouť tak trochu jiná, nežli tomu bylo v minulých
letech, ale věřím, že každý důvody pochopí a zažije tak přes
všechny překážky, které nám letošní rok naděluje, trochu poběžovické kultury a odreagování.
Zdaleka ne vše bude zcela ideální, ale zase nás to všechno může posunout v organizaci dalších
poutí dále, přemýšlet jinak…
Uvidíme, co nám další rok přinese.
I přes všechny ty pomyslné klacky,
které jsme museli přeskočit a stále
přeskakujeme, jde život v Poběžovicích a okolních obcích dopředu.
Stále postupně reagujeme na podněty a požadavky, které přichází od
vás všech, a za které jsme rádi. Jde
to pomalu, ale jde to, a to je důležité. Příkladem je letošní, relativně
zásadní oprava ulic a cest. Během
této akce, díky spolupráci s vámi,
bylo opraveno mnohem více, některé úseky prodlouženy, tu a tam muselo být záplatováno mnohem více
děr, než se původně předpokládalo.
Až jsme bohužel narazili na strop
v našem rozpočtu, protože další,
byť pár metrů čtverečních, už bychom bohužel v letošním roce nedokázali ufinancovat. Taktéž mě to velice mrzí, ale bohužel více prozatím
nedokážeme.
Jsem
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minimálně jednou zmokl. My jsme
jednu přeháňku přečkali ve velmi
příjemném prostředí načetínské stodoly na návsi, kde nás ochotná
dámská parta napojila dle libosti,
takže jsme nakonec skoro litovali, že
přestalo pršet. Další zastávka s občerstvením nás čekala v pensionu
Pohoda v Hoře sv. Václava. Kdo měl
chuť, dal si zde něco dobrého k
snědku nebo pak výbornou dršťkovku v pensionu Šidlákov. My jsme si
dali oběd s pivkem v Rekreačním
středisku Rybník, kde jsme pod střechou terasy přečkali další deštivou

Zamyšlení

nadílku. Zde se sjelo několik dalších
účastníků akce, kteří rovněž využili
vodní nadílku k doplnění kalorií a tekutin. Jako všude, i zde panovala
navzdory počasí příjemná atmosféra a dobrá nálada.
Po dešti jsme pak zamířili přes Ostrov a Mutěnín do Drahotína a pak
už domů. Ve Vinotéce, kde jsme si
vyzvedli ceny pro účastníky nás
zastihl další deštík, ale to už jsme
měli jen kousek domů. Doufejme,
že příští rok bude počasí k cyklistům příznivější a účast bude opět
velmi hojná.
VoK

Foto: VoK a M. Kopecký

rád za každý kousek opraveného,
nebo nového asfaltu, ale bohužel ta
pomyslná skládačka je hodně velká
a na delší dobu.
Chtěl bych vás taktéž seznámit
s postupem dění ohledně programu
regenerace městské památkové zóny. Jistě víte, že naše město má docela velké území, které je ve vysokém stupni památkové ochrany. Ti,
kteří vlastní nemovitosti v tomto

prostranství, si již s památkovou péčí přišli zcela jistě na své. Proto vedení města zadalo přípravu nezbytné dokumentace pro zařazení do
Programu regenerace Ministerstva
kultury. Tyto nezbytné podklady budou v měsíci září hotovy a budeme
tak moci na jaře příštího roku podat
žádost. Pokud nás ministerstvo zařadí, bude to znamenat možnost
čerpání nezanedbatelných dotací na
opravy fasád, střech, nebo například oken u nemovitostí, které se
v městské památkové zóně nacházejí. Nejen tedy u budov ve vlastnictví města, ale je zde možnost
podpořit i soukromé vlastníky. K tomu se váže i snaha zařadit náš zámek do Programu záchrany architektonického dědictví, které využíváme například u kostela sv. Mikuláše v Šitboři. Cesta je to velice

dlouhá a trnitá, ale na jejím konci bychom mohli pravidelně
každý rok získávat na zámek jen
z tohoto programu částku kolem 1
mil. korun. Není to sice, v souvislosti s náročností oprav částka nijak
závratná, ale alespoň nám pomůže
se základní opravou střechy a dalšími pracemi, souvisejícími se sanací
a stabilizací objektu. Je lepší udělat
každý rok trochu, než dlouhá léta
vyčkávat na větší dotaci, zatímco zámek samotný dál a dál
chátrá.
Závěrem si dovolím vyslovit
jedno upozornění. Stává se
stále častěji, že v malých, často prašných uličkách jezdí řidiči
osobních vozidel nepřiměřenou
rychlostí. Nejen že dochází
k nadměrné prašnosti, ale taktéž je ohrožena bezpečnost kolemjdoucích. Buďme k sobě ohleduplní, neboť v opačném
případě bude třeba přistoupit k razantnějším řešením.
Vážení spoluobčané, přeji vám krásný konec prázdnin, hezké babí léto
a školákům a školkáčkům úspěšný
nástup do nového školního roku.
Děkuji za pozornost.

Martin Kopecký, starosta

SILNÝ KAKAO

ZÁVOD KOL A ODSTRKOVADEL PRO DĚTI
Ahoj všem nejmladším závodníkům. Moc se omlouváme, ale z technických důvodů musíme závod přeložit na
jaro. Přesto stále trénujte
jízdu a pilujte obratnost a
vytrvalost. Mějte se.

mtb - silný kafe

Kdo projíždí po silnici od Poběžovic vsí Zámělíč, (a že tu hlavně v sobotu a v neděli jezdí i
celé přehršle cyklistů) bývá nemile překvapen. Po pásu zeleně
a velmi hezky upraveném parčíku na břehu Pivoňky, na levé
straně velmi neupravená náves,
jejíž zvláštní „ozdobou“ je rozpadající se statek, obklopený
hotovým muzeem starých zemědělských a jiných strojů.
Kdysi byla i náves v této části
vyasfaltovaná, hleděla na ni tři
okna v průčelí každého obytného stavení…
Kdo si však chce poopravit dojem, měl by se vydat přes most.
Tady se město Poběžovice praštilo přes kapsu. Nově vyasfaltované cesty, nově upravené travnaté dětské hřiště a hlavně pět
domů – většinou původních obytných stavení, nejstarších
gruntů, která jsou stále obývána
a upravována současnými vlastníky. Tyto domy tvořily část
zvanou v němčině Malá strana,
Češi tu dodnes říkají Za potokem nebo Za mostem. I cesty
k lesu, ta vlevo, která směřovala do prastarých Ohnišťovic a ta
vpravo, která vedla až do Šitboře, mají asfaltový povrch a
prázdné nejsou ani domky, které je lemují.
Ale za pozornost stojí i domy
hned na začátku nově upravené
komunikace, a to ještě před
mostem. Vpravo „Zvonička“, původně obecní domek, na kterém
svítí přístřešek skrývající zvon.
Vlevo velký statek s průjezdem.
Za ním se krčí bohužel neudržované obytné stavení dalšího
z nejstarších zámělíčských gruntů. A hned vedle velmi pěkně a
moderně zařízený a upravený
dům (původně výměnek onoho
gruntu) s pěknou zahradou, za
kterou by se nemusel stydět
žádný „moderní“ objekt postavený nově např. v okolí Prahy.
A na závěr tak trochu z jiného
soudku – brzy začne školní rok.
A mezi předměty zařazené do
osnov, je i dějepis. Bohužel se
soustřeďuje jen na velké události a data. Ale dal by se učit i
na dějinách jedné vsi. Hlavně
dějiny nové – ty, od roku 1945.
A tady by mohl hodně vyprávět
pan Josef Andrle. Je poslední
z těch, kteří znali, jak ves Zámělíč vypadala a co se zde dělo
v obyčejném životě za posledních 75 let. K jeho letošním 95.
narozeninám mu přeji hodně
zdraví a sil a aby se dál těšil ze
své zahrady, ze své ženy i ze
svých potomků.

Marie Špačková

Výběr z usnesení 39. jednání RM Poběžovice, ze dne 29. 6. 2020
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·
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RM bere na vědomí informaci ZŠ Poběžovice o vyhlášení ředitelského volna VE DNECH 29.
6. 2020 a 30. 6. 2020.
RM schvaluje zaúčtování odpisů ZŠ Poběžovice, Masarykova 282, Poběžovice za 1. pololetí
roku 2020 v celkové výši 77.448,50 Kč.
RM schvaluje zaúčtování odpisů MŠ Poběžovice, Drahotínská 86, Poběžovice za 1. pololetí
roku 2020 v celkové výši 1.587,50 Kč.
RM bere na vědomí žádost Rodinného centra Pelíšek a souhlasí s částečnou renovací pronajatých prostor v bytovém domě náměstí Míru 55, Poběžovice dle předložené žádosti.
RM schvaluje darovací smlouvu se společností LB MINERALS, s.r.o., Tovární 431, 330 12
Horní Bříza, jejímž předmětem je dar městu Poběžovice ve formě čištění komunikací v rozsahu 10 hodin, v hodnotě 12.500.-Kč (bez DPH) a pověřuje starostu jejím podpisem.
RM schvaluje darovací smlouvu se společností LB MINERALS, s.r.o., Tovární 431, 330 12
Horní Bříza, jejímž předmětem je dar městu Poběžovice ve formě poskytnutí písku či kameniva v množství 100 tun, v hodnotě 10.000.-Kč (bez DPH) a pověřuje starostu jejím podpisem.
RM schvaluje darovací smlouvu se společností LB MINERALS, s.r.o., Tovární 431, 330 12
Horní Bříza, jejímž předmětem je peněžitý dar městu Poběžovice v hodnotě 40.000.-Kč (bez
DPH) a pověřuje starostu jejím podpisem.
RM souhlasí s vybudováním parkovacích ploch v ulici Krátká dle předloženého situačního
plánku a pověřuje místostarostu realizací této stavby pracovníky Služeb města Poběžovice.
Pověřuje místostarostu města organizačním a technickým vedením Služeb města Poběžovice, jako organizační složky města.

Výběr z usnesení 40. jednání RM Poběžovice, ze dne 10. 8. 2020
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RM schvaluje Smlouvu o uspořádání hudební produkce s Hudbou Sedmihorka, Křenovy 30,
346 61 Staňkov s cenou za produkci 7.500,-Kč a pověřuje starostu jejím podpisem.
RM schvaluje Smlouvu o uspořádání hudební produkce s hudební skupinou SIFON, Borůvková 5, 312 14 Plzeň s cenou za produkci 22.000,-Kč a pověřuje starostu jejím podpisem.
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2020/044 na akci „Poběžovice - Opravy
komunikací 2020“ se společností FINAL KOM s.r.o., Kocourov 36, 339 01 Mochtín, jehož
předmětem je úprava rozsahu prací a nová cena za dílo ve výši 888.667,41,-Kč (bez DPH) a
pověřuje starostu jeho podpisem.
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1914432435 na akci „Oprava místní komunikace v obci Zámělíč“ se společností Silnice Horšovský Týn a.s., Nad rybníčkem 40, 346 01
Horšovský Týn, jehož předmětem je úprava rozsahu prací a nová cena za dílo ve výši
1.561.515,90,-Kč (bez DPH) a pověřuje starostu jeho podpisem.
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/010/2020 na akci „Poběžovice - rekonstrukce kanalizace v ulicích Otovská, Finská, Zahradní, Dolní, Horní a Krátká“ se společností
Chodské vodárny a kanalizace, a.s., Bezděkovské předměstí 388, 344 78 Domažlice, jehož
předmětem je změna termínu dokončení díla na 16.10.2020 a pověřuje starostu jeho podpisem.
RM souhlasí s uzavřením Darovací smlouvy na finanční dar v rámci projektu Obědy pro děti
mezi ZŠ Poběžovice (obdarovaný) a dárcem WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., Vlastislavova
152/4, 140 00 Praha 4.
RM souhlasí se zřízením elektronického zabezpečovacího systému v budově školy dle předložené cenové kalkulace.
RM souhlasí s pořádáním airsoftové akce Patriot v prostoru lesa tzv. „Muničáku“ v termínu
11.-13.9.2020 s podmínkou, že celý lesa bude uklizen hned po skončení akce.
RM nesouhlasí se zapojením města Poběžovice do projektu vydání knihy Čarov. Česko.
RM nedoporučuje ZM schválit záměr prodat pozemky p.č. 316/2 a p.č. 316/3 v k.ú. Poběžovice u Domažlic a ukládá vedoucímu Služeb města zajistit úklid a úpravu předmětných pozemků do vyhovujícího stavu.
RM souhlasí s vyřazením vozu Škoda Fabia SPZ 2P3 6523 z důvodu špatného technického
stavu z majetku města a pověřuje vedoucího Služeb města zajistit nákup jiného osobního
vozu v ceně do 50.000,-Kč.
RM schvaluje záměr pronajmout zděnou garáž v zahradě MěÚ Poběžovice o výměře 20 m 2 s
tím, že zájemce uvede do žádosti návrh výše měsíčního nájemného za m 2 plochy a pověřuje
tajemníka MěÚ Poběžovice zveřejněním záměru dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích.
RM souhlasí s navýšením počtu licencí právního informačního systému Codexis Green na 4
uživatele za jednorázový poplatek 9.800,-Kč (bez DPH).

Cestování po Čechách je letošním hitem a Plzeňský kraj má rozhodně co nabídnout. Nechte auto
doma a svezte se pohodlně klimatizovaným autobusem nebo vlakem. Ať už se chystáte na jednodenní výlet s rodinou nebo objevovat krásy
napříč Plzeňským krajem, je tu pro vás výhodná
jízdenka Turista Plzeňskem. Jedná se o jednodenní přestupní jízdenku umožňující přepravu po
území celého Plzeňského kraje ve všech spojích
IDPK, tj. na většině autobusových linkách (ve
všech modrých autobusech a na všech linkách
dopravců Transdev Střední Čechy, LEXTRANS a
ČSAD Plzeň zařazených do IDPK), ve všech
osobních a spěšných vlacích, ve všech vlacích R,
Ex a IC (ve 2. vozové třídě).
Jízdenka Turista Plzeňskem je platná po dobu
24 hodin od zakoupení.
Lze ji zakoupit v autobusech IDPK, ve vlacích
od průvodčích, do půlnoci na prodejních místech dopravců, a v mobilní aplikaci Virtuální
karta (přes položku v
hlavním menu “Jednotlivé jízdné MHD/ostatní”
v sekci “Turistické integrované jízdné”), nebo
ji nahrát na Plzeňskou
kartu.

Ceny jízdenky Turista Plzeňskem:
Jednotlivé jízdné
130 Kč (bez MHD Plzeň)/ 180 Kč (včetně MHD)
Skupin. jízdné (2 dospělí +až 3 děti do 15 let)
250 Kč (bez MHD Plzeň)/ 350 Kč (včet. MHD).
K jízdence si můžete dokoupit také přepravu kol.
V letní sezóně 2020 je rozšířena nabídka cyklobusů na několika nových linkách. Kola můžete
přepravovat též ve vlacích. Cena za přepravu kola je 20 Kč na 240 minut a 40 Kč na 24 hodin.
Tip na výlet: Jízdenku Turista Plzeňskem můžete využít například na rodinný výlet do Air Parku
a leteckého muzea ve
Zruči u Plzně, kam se
pohodlně dostanete autobusem z Plzně, nebo
navštivte třeba zámek
Hradiště v Blovicích a
spojte to s koupáním v
blovickém přírodním biotopu.
Veškeré informace naleznete na
www.idpk.cz. Pro zajímavé tipy na výlety sledujte sociální sítě Facebook a Instagram
IDPK.cz

PODĚKOVÁNÍ
Policie České republiky OO Poběžovice, zastoupené vedoucím oddělení, zaslalo písemné poděkování adresované starostovi města p. Martinu Kopeckému, v němž se mimo jiné píše:
„Dovolte mi, abych Vám touto cestou vyjádřil
upřímné poděkování za zvládnutí a pomoc při řešení krizového stavu, který stejně jako celou republiku neminul ani náš kraj, potažmo naše město. Přestože jsme se nikdo z nás s takovou situací
zcela jistě nikdy nesetkal, jsem rád, že jsme toto
období prozatím překonali. A právě bezproblémové zvládnutí tohoto období mě vede k sepsání
těchto několika řádků, abych Vám, pane starosto,
všem zaměstnancům úřadu, ale i všem občanům
touto cestou ještě jednou vyslovil veliké poděkování za vynikající spolupráci, bez které si vůbec
nedovedu představit činnost místní policie. Rád
bych Vám i občanům poděkoval za látkové roušky,
které jsme od Vás i občanů obdrželi, za dezinfekci
i další věci a pomoc, ale především za dodržování
bezpečnostních opatření, které s sebou krizový
stav přinesl.“

Panorama
událostí

Z POLICEJNÍ PRÁCE
Neznámý vandal posprejoval vlak

Neznámý vandal vytvořil na vlaku několikametrový graffiti nápis. Stalo se tak v noci
z 28. na 29. července na vlakovém nádraží
v Poběžovicích. Případem se již zabývají
policisté z obvodního oddělení v Poběžovicích. „Neznámý pachatel na odstaveném vlaku vytvořil kruhové obrazce i s nápisem o rozloze 24 metrů čtverečních a
také na objektu vytvořil nápis o rozloze
5 metrů čtverečních,“ popsala policejní
mluvčí Dana Ladmanová s tím, že výše
škody bude vyčíslena dodatečně. Policisté
zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu poškození cizí věcí.
„Pachateli hrozí odnětí svobody až na
jeden rok,“ doplnila mluvčí policie.

Házel do oken kameny

Škodu ve výši deset tisíc způsobil svým
jednáním neznámý pachatel, který vhodil
kameny do oken tří domů v Poběžovicích.
Oznámení o poškození skleněných výplní oken přijali policisté v úterý 28. července.
Ve večerních hodinách někdo vhodil
kameny do oken tří domů. „V prvním domě
poškodil čtyři, u druhého pět a u třetího
dvě skleněné výplně,“ popsala policejní
mluvčí Dana Ladmanová. Policie ve věci
zahájila úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu poškození cizí věci.

Zloděj kradl v rodinném domě

Dva přenosné počítače, sada klíčů, dva
visací zámky a dvě sekery ze zahrady.
To je výčet lupu zloděje, který v noci z 31.
července na 1. srpna kradl v rodinném
domě v Poběžovicích. Okradeným způsobil
škodu přesahující devět tisíc korun. „Policie
ve věci zahájila úkony trestního řízení pro
podezření ze spáchání přečinů krádež a
porušování domovní svobody,“ uvedla
policejní mluvčí Dana Ladmanová.

Odešel od dopravní nehody

Nehoda se stala 28. července 2020 v 03:30
hodin na silnici mezi Poběžovicemi a
Drahotínem. Neznámý řidič, který jel s vozem Škoda Octavia, naboural do stromu.
„Dopravní nehodu neoznámil na policii a
z místa události odešel,“ doplnila policejní
mluvčí Dagmar Brožová. Svědci, kteří by
mohli poskytnout informace k výše uvedené dopravní nehodě, se mohou přihlásit
osobně na Dopravním inspektorátu v Domažlicích nebo zatelefonovat na čísla
974 331 255 nebo na 974 331 259.

Zdroj: www.domazlicky.denik.cz

PODPORA MÍSTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ POKRAČUJE
Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání II (MAP II), který je zaměřen zejména na podporu vzdělávání pedagogů, pokračuje
v tvorbě strategických dokumentů. Tým sestavený Místní akční skupinou Český les, z. s., spolu se školami z území zaktualizoval Strategický rámec MAP II do roku 2023 a Akční plán – oba
s platností od 1. 7. 2020. Jejich cílem je identifikovat a popsat aktivity, kterými se školy či zájmové a neformální organizace plánují
v nejbližší době zabývat.
Zajímavé ale nejsou pouze písemné výstupy. Navštívit lze i semináře
a workshopy určené nejen pedagogům, ale i rodičům či laické veřejnosti. 22. 9. 2020 se můžete těšit na seminář „Asistent pedagoga,
jeho role ve třídě, spolupráce s učitelem“ pod vedením Odboru
sociálního začleňování Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Pozvat si
Vás dovolujeme rovněž na posezení u kulatého stolu určené
všem, kteří se chtějí o projektu MAP II dozvědět více, zapojit se do
tvorby strategických dokumentů a ovlivnit tak kvalitu vzdělávání
v území. Posezení se koná 24. 9. 2020 od 16 hodin na adrese
Chodské náměstí 75, Domažlice. Přihlásit se můžete emailem na
map.masceskyles@email.cz. Více informací naleznete také na našem
webu www.map.masceskyles.cz
nebo facebooku www.facebook.com/mapdoht.
Za spolupráci děkuje realizační tým MAP II.

Spolek Mikuláš a MKIS
zvou do budovy bývalé Spořitelny na
výstavu

Herci divadla Semafor, swingová kapela a skvělá muzika
Pořádá Spolek Mikuláš
a MKIS Poběžovice
Koncert na záchranu
kostela sv. Mikuláše v
Šitboři
Zpěv: D. Zázvůrková a
P. Macháček,
piano: Jakub Šafr,
kontrabas: Jan Greifoner, klarinet a saxofon
Ruda Musil.
Dne 29. srpna 2020 od
18.00 hodin v parku v
Šitboři !!!

V českém šampionátu historických
vozidel poprvé ukázala v prvním
srpnovém víkendu v závodě Kowax
ValMez Rally 2020 své umění koutsko-poběžovická posádka Jan Frei /
Petr Šlegl (současný zastupitel města Poběžovice), kteří osedlali silnou
Ladu VFTS. Cíle dosáhli jako třetí
v absolutním pořadí a v kategorii
4 jim patřilo prvenství, stejně jako
ve třídě E6.
Původně ani s účastí na závodě nepočítali, ale když jim Martin Klika
nabídl zapůjčení svého vozu a podporu poskytlo město Poběžovice,
nezaváhali a do letošní Kowax
sprintrally odstartovali. Přes dlouhou závodní absenci a k tomu s novým vozem, se od začátku usadili
na čelních pozicích fyzicky i technicky náročného závodu, provázeného
velkým vedrem a dojeli tak i do cíle.
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za záchranu kostela v Šitboři.
Koná se ve dnech
22.8.-13.12.2020 v I.
patře č.p. 55, nám.
Míru v Poběžovicích.
15 autorů z Čech
a Německa.
Otevřeno o
víkendech v
provozních
hodinách MKIS.
Možno i jindy po
dohodě s MKIS
na tel. 731 890
861.
Vstup dobrovolný

Centrum Pelíšek během letních
prázdnin prošlo další, a doufáme,
že poslední, rekonstrukcí a rozšířilo
svoji nabídku o nové Montessori
pomůcky. Máme z toho radost, a
proto zveme širokou veřejnost na
Dny otevřených dveří, jež se budou
konat 28. 8. od 14:00 do 17:00
a pak 29. 8. od 9:00 do 12:00.
Během těchto dní bude zahájen i
ZÁPIS na dopolední a odpolední aktivity. V nabídce pro první školní
pololetí budou tyto aktivity: Montessori minidílničky pro děti od 18
do 36 měsíců, Montessori pracovny
pro děti od 3 do 6 let, Říkanka
aneb pohybové hry pro děti od 1
roku a výše, Jóga pro děti, Angličtina pro předškoláky I., II., Malý vědec, čtení s vílou Peřinkou, Výtvarné dílny - paličkování, Německý jazyk pro dospělé. Bližší informace o
kurzovném a rozvrhu aktivit se
dozvíte na místě nebo brzy na webových stránkách centra. V nabídce
služeb samozřejmě nebude chybět
oblíbené mateřské centrum (nově
Montessori herna), které bude probíhat v dopoledních i v odpoledních
hodinách.
Eva Vondrašová

Na přelomu října a listopadu tohoto
roku Poběžovice opět ožijí divadlem. Po 27 letech se totiž do Poběžovic vrátí divadelní přehlídka. Máte
se na co těšit! Pokud si již na přehlídku nepamatujete, dovolte mi
krátké připomenutí.
První ročník Okresní divadelní přehlídky v Poběžovicích se konal ve dnech 28. – 30. 3.
1980. Vznikla z iniciativy Jiřího Pelikána, který měl
podporu ve svém souboru a
také ve vedoucím osvětové
besedy Josefu Schreinerovi
a později v Marii Smolíkové. Přehlídka si za 14 let své nepřetržité existence získala velkou oblibu
mezi samotnými herci, ale i mezi diváky, kteří z pravidla zaplnili celý
sál. Přehlídka trvala tři dny a svým
divadelním duchem ovládla celé
město.
Hana a Jiří Teplých vzpomínají:

„Přehlídkou žily Poběžovice jako celek. Hotel byl zaplněný návštěvníky
místními i přespolními. Bylo vítání
na radnici, takže do ní byli zapojeni
i starostové a radní. Byla to slavnost. Přehlídka pro nás znamenala
hlavně setkání souborů, setkání kamarádů. Všechno se muselo zajistit,
aby všechno klaplo a všechno jelo
podle stanoveného harmonogramu.
Všichni jsme se na tomto podíleli.
Nebylo člověka v souboru, který by
neměl nějakou funkci.“

Přehlídka měla svůj pevně stanovený harmonogram. V pátek v 18:00
hodin proběhlo slavnostní přijetí
účastníků přehlídky na Národním
výboru v Poběžovicích. O dvě hodiny později proběhlo v Lidovém domě slavnostní zahájení přehlídky,
po kterém následovalo první soutěžní představení, většinou v podání domácího souboru. V sobotu do-

Cesta do pravěku, to byl název letošního programu příměstského tábora v našem Montessori centru Pelíšek. Děti měly možnost během
jednoho týdne načerpat množství
nových informací, osvojit si rozličné
dovednosti, rozvinout své schopnosti a v neposlední řadě získat
množství nových zážitků. Celý jeden
den jsme strávili s archeoložkou a
zkoumali vývoj života člověka na
naší Zemi, viděli jsme pravěké nástroje a mohli je vzít do ruky, už víme, jak se vyráběly pěstní klíny, kamenné sekery, nože a oštěpy i obsidiánové šipky k pravěkým lukům.
Víme, kde a jak pravěký člověk žil,
jaká zvířata a jak lovil, proč byl pro
něho tak významně důležitý oheň,
ale i jak a čím se zdobil a jak umělecky pracoval. Však jsme si takovou pravěkou malbu vyzkoušeli sami a ozdobili se pravěkým šperkem.

Fotohistorie Neptunova kašna

poledne se konal veřejný hodnotící
seminář s porotou nad shlédnutým
představením. Takto střídavě (představení – hodnocení) pokračovala
přehlídka až do nedělního odpoledne, kdy proběhlo celkové hodnocení
přehlídky a slavnostní vyhlášení vítězů. Vítězové si odnášeli i věcné
ceny, které do soutěže věnovaly podniky, pod jejichž patronátem se přehlídka konala. 1. ročník přehlídky se na
příklad konal pod patronátem Chlumčanských keramických závodů, závodu
Tesla, Státního statku Domažlice, JZD Poběžovice a Chodovie
Domažlice.
Okresní přehlídka v Poběžovicích
byla prvním kolem série divadelních
„soutěží“, ze kterého se postupovalo na Krajskou přehlídku do Žlutic.
O postupující inscenaci rozhodovala
porota, složená z dlouholetých aktivních divadelních ochotníků, či ze
zástupců různých institucí.
Vedle souboru z Poběžovic se pravidelným účastníkem přehlídky stal
Divadelní soubor Kozina z Hostouně. Dalšími soubory, jež se představily na okresní přehlídce, byli divadelníci z Horšovského Týna, ze Kdyně a z Tlumačova. V roce 1980 vystoupil jako host na přehlídce Divadelní soubor D3 Karlovy Vary a v
roce 1992 pak soubor Krakonoš
z Vysokého nad Jizerou.
Poslední Okresní divadelní přehlídka
v Poběžovicích se konala v roce
1993. Na programu bylo vystoupení
pouze dvou souborů - z Poběžovic
a z Horšovského Týna. Tento nízký
počet účastníků byl také jedním
z důvodů, proč se přehlídka již
v příštích letech nekonala.

Za organiz. tým, Eva Vondrašová

Další dny v našem pravěkém týdnu
jsme podnikali lovecké výpravy, vyráběli Věstonickou Venuši, hledali
dinosauří vejce a stavěli dinosauří
hnízdo, zdobili srstnatého mamuta,
našli jsme trilobita a vyrobili si
vlastního, abychom jej mohli umístit
do pravěkého moře.
Nezapomněli jsme ani na pohyb a
různé sportovní aktivity, i při nich
jsme se vrátili trochu do historie.
Celý táborový týden jsme zakončili
v pátek opékáním mamuta v kamenném domečku, pravěkou písničkou a společným tancem.
Rádi bychom poděkovali MěÚ Poběžovice za podporu, firmě Vaříme
Vám za skvělé obědy a SDH Poběžovice za poskytnutí azylu při závěrečném setkání.
Děkujeme a příští léto se těšíme na
shledanou.

Za Pelíšek, Erika Benediktová

práce Jana Brokoffa. Sousoší zobrazuje dvě figury propojeny zády i hlavami stojící na dvou delfínech, kteří
Kašna zřejmě vznikla za posledního měli funkci chrliče. Figury sousoší by
šlechtického majitemohly zpodobňovat
le Johannese CouTritona a Neptuna.
denhove - Kalergi v
Sousoší je silně po1. čtvrtině 20. stoleškozené a ve stávatí. Bazén kašny je
jícím objektu osazebetonový, zapuštěný
né druhotně. Na
do země, uprostřed
podzim tohoto roku
je postaven základ z
bude sousoší odkamene a betonu,
borně sejmuto a
na kterém je vylita
odvezeno ke konbetonová loď. Do ní
zervaci a ke zpevje pak vsazeno starnění
degradovaší barokní pískovconých povrchů.
vé sousoší, které
Zámecká komise
může být i odkazem

Kamenná zenová zahrada v Poběžovicích nese jméno slavného rodu,
který vlastnil zámek v Poběžovicích
v letech 1891 až 1945. Zahradu vytvořili lidé tří národů, Češi, Japonci a
Němci. Slavnostně byla otevřena 11.
září 2015. Tato japonská zahrada
vznikla především z iniciativy Bc. Jany Podskalské a jako připomínka pobytu slavné Japonky Mitsuko Aoyama a její rodiny. Její nejstarší syn
Hans žil na zámku do roku 1945.
Tým japonských architektů a umělců, kteří patří v Japonsku k těm nejlepším, zde vybudoval památník, který symbolizuje mír po obou stranách
hranice, mír a přátelství mezi národy. Místo, které bylo zvoleno pro
vznik zahrady, koresponduje s harmonií domova, kde rodina Coudenhove-Kalergi prožívala společné
chvíle. Na místě se snoubí atmosféra
soudržnosti, pevného rodinného
pouta, hlubokých myšlenkových pochodů i uvolněného rozjímání a meditace. Jednotlivé kameny představují členy rodiny Coudenhove-Kalergi,
ale záměrně nejsou pojmenovány.
Je na každém z Vás, abyste se zastavili a posadili se svými myšlenkami.
Každý kámen žije svým vlastním ži-

votem toho, kdo se na něj dívá. Každý kámen může představovat kohokoliv z rodiny. Záleží jen na Vás, koho si najdete a jaký kámen si oblíbíte. V zahradě má své místo také kamenná lucerna, která symbolizuje
věčné světlo. Budiž tato zahrada
světlem Vašich dní, místem odpočinku, přemýšlení. Věříme, že spolu
s námi budete respektovat kruh rodiny Coudenhove-Kalergi, do něhož
nebudete vstupovat a nebudete do
něj pouštět Vaše čtyřnohé přátelé
nebo děti. Užívejte si zahradu z jejího nejbližšího okolí, po postranních
„hraničních“ kamenech se můžete
pohybovat, usednout na ně, lehnout
si do trávy kolem ní. Chraňte naši
společnou zahradu a spoluutvářejte
její výjimečnou atmosféru a poselství.
Vzhledem k tomu, že to bude již 5
let od otevření zahrady, rádi bychom
si toto výročí slavnostně připomněli.
Tímto Vás srdečně zveme 19. září
2020 k Zenové zahradě na slavnost
k jejímu pětiletému výročí. Program
slavnosti bude upřesněn na stránkách města, sledujte web i fb MKIS
Poběžovice. Těšíme se na Vaši návštěvu.
MKIS Poběžovice

Měl jsem rád život,
chtěl jsem s vámi být,
přišla chvíle zlá,
musel jsem odejít.

Dne 9. 9. 2020 uplyne
21 let, kdy nás opustil

pan

Jan Duffek

S láskou vzpomíná rodina.
Všem, kteří s námi
vzpomenou děkujeme.

EKOfarma VALTÍŘOV

nabízí ze své produkce 2020:
¨
Nemyté rané brambory
(5 kg, 10 kg nebo 25 kg).
¨

Prodej slepiček

Červený Hrádek prodává slepičky typu
Tetra hnědá, Dominant všechny
bavy, Green Shell - typu Araukana a Dark
Shell - typu Maranska.
Stáří 15 - 19 týdnů, 169 -229.- Kč/ks.
Prodej: 14.9., 3.10. a 2.11. 2020
Poběžovice - vlakové 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

Dne 21. 8. 2020 uplynul
1 rok, kdy nás v nedožitých
69 letech navždy opustil
přítel, tatínek a děda

pan

Václav Krutina
z Poběžovic

Vzpomínají na něj přítelkyně,
dcera a syn s rodinami.
Dne 13. srpna 2020 jsme
vzpomněli 22. smutného
výročí, kdy nás navždy opustil

pan

Jan Duffek
z Poběžovic

Brambory na uskladnění
(objednávka).

Možnost odběru v Poběžovicích nebo rozvoz:
1. Trasa:
Poběžovice-Zámělíč-MeclovH.Týn-Polžice-Srby-HostouňSvržno-Újezd sv. Kříže-Bělá n.
Radb.
2. Trasa:
Postřekov-Klenčí p. Čerch.Trhanov-Chodov-HavloviceDomažlice-Luženičky-Luženice-Draženov-Ždánov-PařezovOtov.
Objednávky přijímáme na tel.
č. 775 588 098.

Nikdy nezapomenou
manželka Anna, syn Jan
a dcera Hana s rodinami.
Není možné zapomenout
na člověka,
kterého opravdu milujeme.
Je tomu již rok co nás navždy opustil náš milovaný
manžel, otec, dědeček,
pradědeček,

pan

Zdeněk Zámečník

Vzpomíná manželka
a děti s rodinami

ROK 2020
Poběžovice:
září: 9.9., 23.9.,
říjen: 7.10., 21.10.,
listopad: 4.11., 18.11.
Ostatní obce:
září: 8.9., 22.9.,
říjen: 6.10., 20.10.,
listopad: 3.11., 17.11.
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