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Zamyšlení
V neděli 1. 12. od 15 hodin hrála
v prostoru u poběžovické vinotéky
živá hudby s Lenkou Pekárovou,
která svým speciálním vánočním repertoárem bavila návštěvníky do 17.
hodiny.
V tu dobu rovněž probíhaly adventní
trhy a ve stáncích si mohli návštěvníci kromě ryze vánočního zboží dopřát i teplou medovinu, která byla
v chladném odpoledni velmi žádaná.
Stejně tak i svařené víno, které na-

Vážení spoluobčané, naposledy se zde v tomto roce prostřednictvím našeho zpravodaje
setkáváme, neboť svátky plné klidu a pohody jsou v době, kdy budete číst tyto řádky, již za dveřmi,
nebo již probíhají. I když je nové
zastupitelstvo města zvoleno jeden rok, konec roku je vždy také
dobou různých zamyšlení a bilancí, a tak mi dovolte se taktéž zamyslet nad tím, jak uplynulý rok
v našem městě proběhl.
Jednou z prvních velkých akcí byla „rekonstrukce Masarykovy a
Slovanské ulice“, kdy se ve spolupráci se Správou a údržbou silnic
Plzeňského kraje podařilo opravit
část Slovanské a malý kousek Masarykovy ulice, včetně mostu přes
Pivoňku. Zase je jedna část našeho města o něco důstojnější. Další větší akcí byla kompletní výměna oken a nouzových dveří na budově základní školy. Taktéž se
podařila výměna vrat hasičské
zbrojnice. Kostel sv. Mikuláše
v Šitboři je zase o trochu blíže své
záchraně a věž kostela již září novou fasádou. Budova městského
úřadu má již kompletně vyměněnou i zbývající polovinu oken.
Z menších stavebních akcí bych
zmínil kompletní rekonstrukci
dvou bytů, dokončení rekonstrukce prostor lékárny (i když je hledání nového nájemce zatím bezvýsledné). Podařilo se také zrekonstruovat obřadní síň, kde jsme
stále bojovali s nadměrnou vlhkostí zdiva, a tak se dokázalo
spojit příjemné s užitečným. Taktéž sanace domu č.p. 50 je u konce a snad budou mít zákaznice
místního kadeřnictví o něco lepší
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bízela vinotéka. Velmi pěkná návštěva místních i přespolních pak byla
svědkem vystoupení dětí z Mateřské
školy Poběžovice, které svým programem připomněly, že se nezadržitelně blíží Vánoce a s tím spojené radosti i starosti. Poté následoval krátký projev starosty města,
v němž poděkoval všem, kteří aktivně jakkoli přispěli ke zlepšení životních podmínek v našem městě
a popřál všem občanům spokojené
prožití nastávajících svátků,
štěstí, zdraví a spokojenost.
Kultutní část akce pak doplnily
děti základní školy svým zdařilým vystoupením. Před 18. hodinou se všichni přítomní přesunuli na náměstí Míru, kde si nejprve vyslechli dvě dojemně, na
klarinet zahrané koledy, aby
pak odpočítali posledních 10 sekund k rozsvícení vánočního
stromu.
Většina přítomných byla pak

prostředí. Máme i připravené okapy na kompletní výměnu již děravých na budově bývalé jízdárny,
objektu služeb, hasičské zbrojnice, ale bohužel se již je nepodaří
letos namontovat. Kousek nějaké
té práce se podařilo udělat i
v okolních obcích i když stále jsou
to kroky malé. Je to i částečně
úděl malého města s bohatou
historií. Stále se neustále něco
opravuje, ale toho, co je potřeba udělat neubývá a občas mám pocit, že je to
skutečně nekonečný příběh. Ale bude to stále
lepší, věřte mi, buďme
optimističtí… Věřím, že
byste rádi slyšeli, i co
se chystá do budoucna, ale na to si rád
nechám místo v prvním zpravodaji příštího roku.
Rád bych ale připomněl práci všech, kteří
pro naše město a nás
všechny pracují, abychom
se měli lépe, byli dostatečně kulturně vyžiti a vzdělaní. Nejdříve
bych chtěl poděkovat zaměstnancům mateřské a základní školy,
kteří se starají o duševní rozvoj
našich dětí. Práce to není jednoduchá a je mnohdy nedoceněná.
Dále děkuji službám města pod
vedením p. Kovalíčka, starající se
o naše prostředí, které je čím dál
tím krásnější. Taktéž děkuji všem
zaměstnancům městského úřadu
pod vedením Ing. Vejvančické,
kteří jsou tu každý všední den pro
nás všechny a řeší malé i velké
problémy. Dále děkuji členům
jednotky sboru dobrovolných ha-

světelnou výzdobou stromu velmi
spokojena a uvítala jeho jednobarevnost.
VoK

sičů pod vedením p. Vejvančického, kteří ve dne v noci
vyjíždějí a řeší nebezpečné stavy.
Děkuji také našim pečovatelkám,
které se starají o všechny, jež pomoc nejvíce potřebují. Velké poděkování patří kolektivu MKIS
s vedoucí sl. Adamcovou, organizujících snad každý týden nějakou akci, představení, zájezd,
cokoliv, co s kulturou jen trochu souvisí. Děkuji taktéž
všem zastupitelům a členům výborů, že jim není
naše město a jeho části
lhostejné. Velký dík ale
patří všem členům spolků v našem městě –
Sboru
dobrovolných
hasičů, sportovcům,
SK Judo, Montessori,
rybářům, spolku Mikuláš a ostatním
aktivním, kteří jsou
v Poběžovicích nejen
nositeli kultury, sportu,
vzdělání a volnočasových
aktivit, ale také zastávají
důležitou funkci – spojovatele lidí.
Díky některým spolkům je i o Poběžovicích velice silně slyšet ve
světě, máme dobré sportovní reprezentanty a bohatou historii,
kterou dokážeme stále silněji dávat najevo. Buďme na tyto skutečnosti hrdí a podporujme je.
V neposlední řadě děkuji taktéž
farnosti Poběžovice a panu vikáři
Giergovi, za aktivní spolupráci a
duchovní službu v našem městě.
Děkuji všem lidem s dobrým srdcem, kteří se neustále zasluhují o
to, aby se nám v našem městě žilo lépe. Protože to, aby se nám
v Poběžovicích žilo lépe a aby Po-

dokončení na str. 2.

Vánoce, Silvestr. Nový rok…
málokterý člověk bez ohledu na
barvu pleti, ať věřící či ateista,
konec prosince a začátek ledna
sotva přehlédne. Ať už ho slaví
nebo ne. Snad je to dáno samotnou lidskou podstatou, která si uvědomuje, že všechno,
co se děje na této Zemi má nějaký začátek či konec. Aby si
svoje bytí prodloužili, rádi si lidé připomínají narozeniny, různá výročí a vůbec… když už neví, co bude dál, až tu na Zemi
nebudou, projdou se tak trochu
pozpátku, ať už svým vlastním
životem či životem svých blízkých nebo zkrátka zabrousí do
historie obce, vlasti, zeměkoule. Rok 2019 – hezké číslo, takové jednoduché. A hlavně ona
devítka na konci. Pro Poběžovice jakožto villa Pobiezowitz
hned několikrát: 1359, 1379…
Jenže – čtenář si řekne – co je
mně do toho? Já mám jiné starosti. A budou pokračovat i
v roce 2020… I bez výročí. Leda snad těch rodinných. Ale
přece jen – oslavy první písemné zmínky o Poběžovicích proběhly vesele. Poběžovice 2019
– nově opravené komunikace
směrem Pivoňka a most přes
ni, nová okna ve škole! Konečně. Křtiny knížky o významné a
zajímavé hraběnce Micuko a
hlavně návštěva autorky, takto
významné evropské spisovatelky, paní Muraki v Poběžovicích.
Každý jen trochu tzv. kulturně
živý Poběžovičan a opravdový
lokální patriot, má nač vzpomínat. Pravda, jsou tu individuální
existenční a jiné starosti. Ale
na ty se právě na oněch společenských akcích na chvíli snaží
zapomenout. Kolik lidí se třeba
sešlo při rozsvěcování vánočního stromu! A mladých, s dětmi
a dětičkami. To bylo opravdu
skvělé. Škoda, že to trvalo tak
krátce. I když - lidé už si svoje užili u nově opravené komunikace, u Vinotéky a ve Vinotéce. Nějaká ta společná koleda
by ale nebyla marná. Tady ale
patří díky odvážným muzikantům pod stromem. Ti byli jedineční.
Marie Špačková

Ceny vodného a stočného
na rok 2020

Zastupitelstvo města schválilo ceny
vodného a stočného na rok 2020
v lokalitách Poběžovice a Šitboř.
Od 1. 1. 2020 budou ceny za m3
(včetně 15% DPH) následující:
vodné (Poběžovice, Šitboř)37,84 Kč,
stočné (Poběžovice)- 60,66 Kč
Od 1.5.2020 dochází ke snížení DPH a ceny za m3 (včetně
10% DPH) klesnou:
vodné (Poběžovice, Šitboř) –
36,19 Kč
stočné (Poběžovice)- 58,03 Kč

Výběr z usnesení 25. jednání RM Poběžovice, ze dne 25. 11. 2019

§ RM bere na vědomí Žádost vedení ZŠ o povolení přesunu finančních prostředků v rámci analytických účtů stanoveného neinvestičního příspěvku ZŠ pro rok 2019 a souhlasí s přesunem
finančních prostředků dle předloženého návrhu.
§ RM schvaluje mimořádnou odměnu pro ředitel ZŠ za rok 2019 ve výši 9% z celkové rozdělované částky za měsíc listopad a 9% z celkové rozdělované částky za měsíc prosinec.
§ RM bere na vědomí informace o hospodaření města k 31.10.2019 dle předloženého Výkazu
pro hodnocení plnění rozpočtu.
§ RM doporučuje ZM schválit rozpočet města pro rok 2020 v předloženém znění.
§ RM schvaluje Sponzorskou smlouvu s Unií rodičů při VOŠ , OA a SZŠ Domažlice, Erbenova 84,
Domažlice na poskytnutí věcného daru v hodnotě 1.000,-Kč a pověřuje vedoucí MKIS výběrem
a předáním tohoto daru.
§ RM schvaluje odměnu ředitelce MŠ Poběžovice ve výši 20% z celkové rozdělované částky.
§ RM souhlasí s provedením stavebních úprav v nájemním bytě dle žádosti pana Petra Böhma,
bytem Krátká 146, 345 22 Poběžovice.
§ RM souhlasí s navrženým záměrem na využití prostředků získaných z Tříkrálové sbírky 2020.
§ RM schvaluje Doplněk č. 9 ke smlouvě o dílo č.: 1/01/2003 na Svoz směsného (zbytkového)
komunálního odpadu se společností Západočeské komunální služby a.s, Koterovská 522, 326
00 Plzeň se zvýšením ceny za služby na 18 375,-Kč za 1 svozový den (bez DPH) a pověřuje
starostu jeho podpisem.
§ RM doporučuje ZM schválit Dohodu o předplacení nájemného se společností Chodské vodárny
a kanalizace a.s., Bezděkovské předměstí 388, 344 78 Domažlice ve variantě předplacení nájemného na 7 let.
§ RM doporučuje ZM schválit ceny vodného a stočné na rok 2020 v předložené výši.
§ RM doporučuje ZM schválit bezúplatný převod pozemků dle předložené žádosti SÚS Plzeňského kraje, Koterovská 162, 326 00 Plzeň.
§ RM schvaluje Servisní smlouvu č. 490192455 programového vybavení Smlouvy se společností
ATLAS consulting spol. s r.o., Výstavní 292/13, 702 00 Ostrava na zajištění licence k užití programového vybavení Smlouvy ve verzi N/6 v celkové výši 51.000,-Kč (bez DPH) včetně servisu
a poradenství na 3 roky a pověřuje starostu jejím podpisem.
§ RM bere na vědomí žádost paní Olgy Billé, bytem Mariánská 89, 345 22 Poběžovice, souhlasí s
výměnou vstupních dveří do bytu č. 3 a pověřuje místostarostu a tajemníka zajištěním této
výměny.
§ RM schvaluje Ceník poplatků za nájem a služby spojené s provozem pohřebiště v Poběžovicích,
který je nedílnou součástí Řádu veřejného pohřebiště města Poběžovice.
§ RM schvaluje záměr města změnit nájemní smlouvu na pronájem pozemků v k.ú. Poběžovice a
pověřuje tajemníka MěÚ jeho zveřejněním dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.
Pozemek p.č. 1548/1 o výměře 40.075 m2, orná půda
Pozemek p.č. 1549 o výměře 18.790 m2, orná půda
Pozemek p.č. 1553 o výměře 21.754 m2, orná půda
Pozemek p.č. 1563 o výměře 6.396 m2, ostatní plocha
Pozemek p.č. 1567 o výměře 2.106 m2, ostatní plocha
§ RM schvaluje Smlouvu o obstarání pečovatelské služby mezi městem Poběžovice a obcí Mutěnín, Mutěnín 60, 345 22 Poběžovice na rok 2020 a pověřuje starostu jejím podpisem.
§ RM souhlasí s uzavřením Městského úřadu Poběžovice a Městské knihovny Poběžovice pro
veřejnost v termínu 23. - 31. 12. 2019 a s uzavřením MKIS pro veřejnost v termínu 19. - 31.
12. 2019 a pověřuje tajemníka MěÚ a vedoucí MKIS informováním občanů o této skutečnosti
obvyklým způsobem.
§ RM doporučuje zařadit prodej pozemku p.č. 668/1 v k.ú. Poběžovice jako bod jednání
na příštím 8. zasedání ZM.

pokračování ze str. 1. běžovice vypadaly lépe,
není zásluha jen malého okruhu lidí. Každý přispíváme malým dílkem do velké mozaiky, která
představuje náš život, naše prostředí, naše město.
Vážení spoluobčané, chtěl bych co nejsrdečněji
popřát krásné prožití vánočních svátků, plné
společných rodinných setkání, zamyšlení a porozumění, ale také odpuštění. Snad se nám alespoň mezi svátky nějaký ten stres vyhne a budeme moci vykročit do nového roku s trochu
čistší hlavou.
S přáním dobrého zdraví v roce 2020,
Martin Kopecký, starosta města

Tříkrálová sbírka proběhne v Poběžovicích a
okolních obcích (částech) i v příštím roce.
Koledníci se vypraví do našich domovů v sobotu
11. ledna 2020 ve 12.00 hodin. Mobilní skupina bude projíždět i části Poběžovic a pokud to
časově stihne měla by navštívit obce Sedlec, Zámělíč, Ohnišťovice a Šitboř.
Věříme, že si tato tradiční sbírka najde své podporovatele i v nastávajícím roce a byli bychom
moc rádi, kdybychom překonali loňský výtěžek.
Předem děkujeme za každý váš finanční dar.

Mgr. Romana Adamcová

UPOZORNĚNÍ

DATUM KONÁNÍ
1.1.2020
17.1.2020
24.1.2020
8.2.2020
20.2.2020
29.2.2020
6.3.2020
14.3.2020
20.3.2020
28.3.2020
27.3.2020
4.4.2020
15.4.2020
17.4.2020
25.4.2020
4.5.2020
9.5.2020
10.5.2020
1.6.2020
5.6.2020
13.6.2020
27.6.2020

DRUH AKCE
Vítání nového roku
Přednáška Starý Herštejn
Promítání v kině
Dětský karneval
Přednáška
Divadelní předst. pro děti
Mezinárodní den žen
Městský ples
Promítání v kině
Ochotníci premiéra
Noc s Andersenem
Velikonoce
Seniorské odpoledne
Promítání pro děti
Ukliďme Česko
Pietní akt
Zájezd Mar. Lázně - Sokolová
Den matek
Den dětí – venkovní dětská
diskotéka a promítání
Noc kostelů
Oslava SDH Poběžovice
Vítání letní sezony

Vedení města upozorňuje řidiče vozidel nad 3,5
tuny hmotnosti na zákaz stání těchto vozidel na
veřejných prostranství města. Zákazové značky
jsou osazeny na všech přístupových komunikacích do města. Vzhledem ke stále častějšímu
porušování tohoto zákazu, budou jednotlivé
přestupky řešeny za pomoci Policie ČR.

SLOVO REDAKTORA

Je až neuvěřitelné, jak čas ubíhá… Zase
tu máme konec roku a přitom se mi
zdá, že jaro a léto tak rychle uteklo…
Nicméně po Silvestru už se můžeme těšit na jarní sluníčko a zelenou trávu…
Chci poděkovat čtenářům zpravodaje
Poběžovicko, kteří se odhodlali a poslali
v letošním roce nějaký ten příspěvek
(moc jich bohužel nebylo) a hlavně
všem občanům popřát veselé Vánoce,
pevné zdraví a štěstí do roku 2020. VoK

24.12.
VÁNOČNÍ SETKÁNÍ PŘED PŮL23.30
NOČNÍ MŠÍ V MKIS
Zpívání koled při betlémském světle, setkání přátel u svařáku a čaje.
27.12.
SILVESTROVSKÉ ODPOLEDNE
14.00
V HOTELU HUBERTUS
Přijďte si zatančit a užít hezké odpoledne. K tanci
a poslechu zahraje dechovka Veselá muzika.
Vstup 70.-Kč.
1.1.2020 PŘIVÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU U
16.00
KAPLIČKY SV. PROKOPA
Novoroční slovo starosty města, setkání občanů s
přípitkem k Novému roku.
17.1.2020 FILMOVÉ PUTOVÁNÍ OD HRADU
STARÝ HERŠTEJN KE HRADU RÝZMBERK
18.00
Kino Poběžovice
Promítání unikátních filmů a komentovaná ukázka
záhadných artefaktů ze středověku.
Uvádí Libor Marek, moderátor TV seriálu Pověsti a
záhady českých hradů.
PŘEHLED BOHOSLUŽEB V KOSTELE:
24.12.
PŮLNOČNÍ MŠE
24.00
25.12.
10.00

BOHOSLUŽBA MŠE SVATÁ

26.12.
10.00

BOHOSLUŽBA MŠE SVATÁ

1.1.2020 BOHOSLUŽBA MŠE SVATÁ
10.00

OMLUVA

V minulém čísle zpravodaje (listopad 2019) jsem
použil článek z webu Základní školy (Recyklace v
základní škole hrou) a nevšiml jsem si, že se
jedná o příspěvek z roku 2017.
Autorka článku v současnosti ve škole nepracuje a
já se za neaktuální informaci čtenářům touto
cestou omlouvám.
VoK

Panorama
událostí

V sobotu 14. prosince se sešlo na sedmdesát posluchačů v kostele Nanebevzetí Panny
Marie v Poběžovicích, aby si vyslechli koncert tradičních vánočních koled a netradičních vánočních šansonů v podání Dagmar
Zázvůrkové. Akci organizoval šitbořský
spolek Mikuláš ve spolupráci se sl. Dominikou Adamcovou a dobrovolné vstupné (bylo
vybráno téměř šest tisíc korun), bude věnováno na opravu šitbořského kostela.
Členové spolku tímto děkují Dominice Adamcové za perfektní spolupráci.
O 3. adventní neděli následoval v místním
kostele další koncert. Na pět desítek posluchačů se sešlo, vyslechnout si ženské trio
Musica dolce vita. Program, ve kterém
učinkovaly Daniela Demuthová (zpěv, mezzosoprán), Michalea Valentová (flétna)
a Zbyňka Šolcová (harfa) nesl název Adventní kalendář. Sestával z 24 hudebních děl,
která posluchačům připomněla hudbu z nejstarších sbírek 14. a 15. stol. (Jistebnický
kancionál), dále pak první umělé adventní
písně (A. Michna) a nakonec zazněly skladby
nejznámějších barokních a klasicistních romantických skladatelů. Mezi nimi nechybělo
i několik sólových, napsaných a perfektně
přednesených na harfu, či flétnu. V předvánočním čase to bylo další milé vystoupení
pro hudbymilovné občany.

VoK
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Čertovská brána se v Poběžovicích
otevřela v úterý 3. prosince v podvečer. Nejprve se musel ze hříchů
vyzpovídat starosta města pan Martin Kopecký a pak přišly na řadu
všechny přítomné děti. Kniha hříchů v rukách Lucifera byla neúprosná a tak mnohé z dětí si strachy ani nevzpomnělo na básničku,
kterou se mohlo ze svých hříchů
vykoupit. Přesto ale byli oba andělé
i Mikuláš velmi hodní a každému
děcku dali nějakou tu laskominu.
Čerti nezapomněli zdůraznit, že
některé malé hříšníky ještě zajdou

navštívit k nim domů, aby se
přesvědčili, zda se tito zlobiči chtějí
napravit.
VoK

Nejprve k těm devítkám… čísla, jejichž výročí končí v roce 2019 nulou
(660 let) nebo pětkou. Nebudu
psát podrobněji. Snad každý umíme
počítat. Na prvním místě jsou samozřejmě Poběžovice. 1359 atd.
Ty už si svoje výročí oslavily. Tedy
jako TA ves Poběžovice. Možná by
bylo možné připomenout TEN městys Poběžovice 1424 (markt apod.)
– zde jde o pětky. A od roku 1502
TO město. Tedy tady letos a ani
příští rok žádné kulaté oslavované
výročí. A pak tzv. spádové obce:
Ohnišťovice. Rok 1186. S Poběžovicemi neměla tato obec dlouho
nic společného. Snad jen to, že
patřila do farnosti Meclov. Odtud
jezdili faráři, a to od 2. poloviny 17.
století, i do Poběžovic.
Sedlec - tak trochu záhada. Obcí
Sedlecí, (Sedleců), ať už vsí nebo
městeček nazvaných podle obyvatel usedlých je po Čechách víc než
dost. První písemná zmínka o Sedleci „poběžovickém“? Těžko rozhodnout. Skoro každý statek zde
usedlého sedláky patřil ve středověku pod jiného pána. Ale, že to
bylo místo osedlé odpradávna, o
tom svědčí mohyly v okolních le-

sích.
Sezemín. První písemná zmínka
je z roku 1586. Tehdy bylo místo,
spravované mnichy z Pivoně.
Šibanov. Podle písemností opět
rok 1586. A osud spojený s klášterem na Pivoni.
Šitboř. Farní ves. První písemná
zmínka 1248, a to ve spojení s královským hradem Starý Herštejn a
s klášterem na Pivoni. Původně
snad i újezd, odkud správci podléhající Přemyslovcům objížděli kraj
po trase, kterou ujeli na koni za jeden den (jak krásná slovní hříčka) a
do Prahy posílali zprávy, jak to tady
vypadá. A pak kostel. Mikuláš ztratil
plášť… Mikuláška sukni. Ale v ŠITBOŘI se objevil nový Mikuláš. I
když se nejedná o jednoho svatého, ale o celý spolek. Kostelík má
novou bambuličku. A v presbytáři
stále při sobě drží gotické žebroví.
Jen ten šitbořský obraz sv. Mikuláše pověšený v mnohem mladším
kostele v Poběžovicích stále ještě
oprýskává. Ale i tak je štěstí, že ho
už dávno „budovatelé nového státu“, nespálili.
A Zámělíč? Ten nemíval s Poběžovicemi ve středověku až tak nic

V nedělní podvečer 8. 12. 2019
se více než sedmi desítkám návštěvníků poběžovického kostela
představila horšovskotýnská skupina Singtet. Toto vokální těleso je
již tradičním hostem předvánočního času v Poběžovicích a vždy si
kvalitou svého programu najde dostatek posluchačů. Tentokrát se jeho členové museli vypořádat se
ztrátou hlasu Slávka Vrby, ale neškolené ucho posluchače tím rozhodně nebylo nijak uraženo. Šestičlenný soubor se představil ve složení:
Hana Vrbová, Jana Plachá, Viol Vrbová, Eva
Jeřábková, Filip Vrba
a Slávek Vrba.
V hodinovém programu
si posluchači vyslechli
jak melodie známé, české i anglické, které neměly přímý vztah k Vánocům, mezi nimiž nechyběly např. písně Povídej nebo Nechte zvo-

ny znít, tak ve druhé části písně vánoční. Tady ucho posluchače potěšily např. melodie Jingle bell nebo
snad nejznámější vánoční píseň Tichá noc, kterou vokální kapela
přednesla v německém originálu.
Hodinový program byl opět velmi
pěknou tečkou za druhou adventní
nedělí a drtivá většina posluchačů
odcházela
příjemně
pohlazena
po duši.

společného. První písemná zmínka
o jeho existenci je z berního rejstříku Plzeňského kraje, z roku 1379.
Ale mohyly a sídliště v okolí vsi dokazují, že se tu žilo odpradávna. A
v čem byl Zámělíč výjimečný? Sídlili
tu svobodníci, do kostela i na hřbitov se jezdilo do Šitboře – tedy až
do konce 18. stol. A ve 21. století?
Hlásí se nová generace. Setkání
v srpnu bylo pěkné. I přesazené
rostliny umí zapustit kořeny.
A sem tam ty čtyřky? A následující
pětky? Zase úkol pro počtáře. Kdo
to byl? Kolik let uplynulo? 1894 se
narodil Richard Coudenhove Kalergi… více napoví pamětní deska na
bráně k MKIS. A také knížky o hraběnce Micuko.
Ing. Purghart 1903 – 1984: Nedávno tu byla velmi pěkná výstava.

Kam se poděla? Což takhle z ní
udělat stálou miniexpozici… Když
už ne na hradě, tak třeba na MěÚ.
A pan Bedřich Smetana? 1824 –
1884. Ten se v Poběžovicích (tehdejším Ronšperku) asi jen mihnul.
Jenže – Smetana s velkým eS je
pořád „někdo“. Byl by si zasloužil
alespoň malý koncert či nějaké povídání o Poběžovicích v době, kdy
tu snad pobýval. Ale abych jen
neryla… leccos se přece jen povedlo. Nezapomnělo se na pana učitele
a spisovatele Jiřího Pelikána, sport
v Poběžovicích – hlavně judo, stále
žije. Kdo chce, může vyrazit na muzikály do Prahy. Ani ochotníci díky i
Věře Táborské to nevzdali. V kině
na premiéře i derniéře mají vždy plno. Ať se (nejen) poběžovické kultuře daří.
MŠ

VoK

Poplatek ze psů

Zastupitelstvo města Poběžovice
vydalo novou obecně závaznou vyhlášku (OZV) č. 03/2019 o evidenci
označených psů a jejich chovatelů.
Tato OZV reaguje na změny ve veterinárním zákoně, kdy od 1.1.2020
je daná povinnost chovatele zajistit
trvalé označení jeho psa, popř.
psů. Město Poběžovice schválenou
OZV č. 03/2019 upravuje povinnost
chovatelů číslo trvalého označení
psa přihlásit do evidence MěÚ Poběžovice. Jedná se především o
snahu vedení města evidovat psy
přihlášené v Poběžovicích a v jejich
spádových obcích a v případě odchytu toulavého či zaběhnutého
zvířete ho identifikovat a vrátit chovateli.
Pokud již máte psa označeného
(načipovaného), máte povinnost
jeho číslo nahlásit na MěÚ Poběžovice do 31.3.2020, což

v praxi znamená, že číslo nahlásíte
v okamžiku placení místního poplatku za psy.
Pokud se po 1.1.2020 stanete
chovatelem neoznačeného psa
(např. štěně do 3 měsíců věku) a
necháte ho dle zákona označit
(očipovat), máte povinnost toto
číslo nahlásit do 30 dnů od označení.
Pokud se po 1.1.2020 stanete chovatelem již označeného psa (starší
zvíře), i tady platí lhůta 30 dnů
pro nahlášení tohoto označení na
MěÚ Poběžovice.
Kompletní znění OZV č. 03/2019 o
evidenci označených psů a jejich
chovatelů lze najít na webových
stránkách města
www.pobezovice.cz,
popř. v listinné podobě na MěÚ Poběžovice.

Ing. Pavlína Vejvančická Ph.D.

Zastupitelstvo města vydalo s účinností od 1.1.2020 Obecně závaznou vyhlášku č. 04/2019 o místních poplatcích a Obecně závaznou vyhlášku č.
06/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. V obou
případech se jedná především o změny v terminologii na základě novelizace zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. Sazby a data splatnosti
jednotlivých místních poplatků se nezměnily, přesto stručně připomenu sazby a splatnosti těch nejčastějších místních poplatků.
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Sazba poplatku za rok

za
prvého
psa

za každého dalšího psa téhož
držitele

Sazba poplatku za psa chovaného
v rodinném domě nebo na zahradě
ve všech částech města Poběžovice

200,-Kč

500,-Kč

Sazba poplatku za psa chovaného
ve městě Poběžovice v bytovém
domě

600,-Kč

1000,-Kč

Sazba poplatku za psa, jehož
držitelem je osoba starší 65 let,
nebo je poživatel invalidního,
sirotčího, vdovského a vdoveckého
důchodu

100,-Kč

300,-Kč

Poplatek je splatný do 31.3. příslušného kalendářního roku.

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu (za popelnice)
Sazba poplatku činí celkem 650,-Kč za kalendářní rok.
Sazba poplatku poplatníkovi, který pobírá starobní důchod, nebo je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P je snížena na 400,-Kč za kalendářní rok.
Poplatek je splatný do 30.6. příslušného kalendářního roku.
Místní poplatky lze hradit v hotovosti v pokladně MěÚ Poběžovice, přičemž
žádáme občany, aby platby v hotovosti prováděli až od 10.1. příslušného
roku z důvodu nutného systémového překlopení účetnictví do nového roku.
Dalším způsobem uhrazení místních poplatků je bezhotovostní převod na
účet města Poběžovice č. 0762088379/0800. Při bezhotovostním převodu
uveďte jako variabilní symbol číslo popisné své nemovitosti a do zprávy pro
příjemce uveďte druh poplatku a osoby, za které poplatek hradíte, např.:

„Poplatek za psa – Jan Novák, Jana Nováková.“

Kompletní znění OZV č. 04/2019 o místních poplatcích a OZV č. 06/2019
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů lze najít na webových
stránkách města www.pobezovice.cz, popř. v listinné podobě na MěÚ Poběžovice.

Ing. Pavlína Vejvančická Ph.D.

Městské kulturní a informační středisko Poběžovice chce touto cestou
poděkovat za celoroční spolupráci
všem osobám i organizacím, které
se jakýmkoli způsobem podílely na
organizaci kulturních akcí v našem
městě. Zvláštní dík patří pracovníkům Služeb města Poběžovice za
jejich obětavý přístup a přípravu
jednotlivých akcí. Zároveň děkuje
všem občanům, kteří tyto kulturní
akce pilně navštěvují.
Všem jim i ostatním občanům Poběžovic zároveň pracovníci MKIS
přejí klidné prožití vánočních svátků
a všechno nejlepší do nového roku
2020.

Milí spoluobčané, nejen kulturou
živ je člověk, ale v životě jsou i jiné, důležité věci. Po pěti letech
práce v MKIS se nyní chystám mís-

to organizování kulturních akcí,
zkusit zorganizovat vlastní rodinný
život. Ke dni 21. 12 2019 nastupuji
na mateřskou dovolenou a tímto
bych se s vámi chtěla rozloučit.
Děkuji vám za vaši přízeň a podporu všech kulturních a společenských akcí ve městě, a to jak za
aktivní pomoc, tak i jejich návštěvu. Díky vám mě jejich organizace
bavila a práce mě velice těšila.
Nyní vás již v MKIS přivítá nová
vedoucí, která vzešla z výběrového
řízení a ta se bude po dobu mé
mateřské o kulturu ve městě starat. Jde o poběžovickou občanku,
Bc. Jitku Molnárovou. Osobně jí
přeji, aby se jí práce dařila a těšila
jí tak jako mě. Jakmile to okolnosti
dovolí, ráda bych se opět aktivně
(podle možností) účastnila kulturních akcí ve městě.
Za sebe vám všem srdečně přeji
krásné prožití vánoc a šťastný rok
2020.

Čas rychle ubíhá,
ale bolest v našich srdcích
je stále stejně hluboká.

Dne 24.12.2019
uplyne 19 let, kdy nás
opustil

Dne 8. prosince 2019
uplynulo 5 let,
co nás opustila

Ladislav Novotný

paní

z Poběžovic.

Stále vzpomíná manžel,
syn, dcera s rodinou
a ostatní příbuzní.

Poběžovice

Okolní obce
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17.

PROSINEC

2.

16.
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1.

15.

29.

30.

Městu Poběžovice se podařilo
získat celkem tři kontejnery na
třídění hliníkového odpadu. Tyto kontejnery jsou umístěny
v ulicích Nádražní, Žižkova a Budovatelů.
Zajisté bude všechny zajímat co
vlastně do zmíněných šedých kontejnerů třídit.
Jistě asi snad každého napadlo: Je
to opravdu hliník?
Poznat hliníkový odpad nemusí
být vždy jednoduché. Někdy obalový průmysl používá hliníkové obaly
v kombinaci s jinými materiály nebo
se obal pouze tváří, že je hliníkový,
což se týká například víček od jogurtů. Jak tedy hliník poznáte od
jiného kovu nebo materiálu?
Ač je hliník kov, nereaguje na
magnet. Pokud si nejste jisti, vezměte si k ruce tuto jednoduchou
pomůcku.
Hliník je měkký, snadno ho
zmačkáte.
Třeba
z hliníkového víčka od jogurtu
uděláte klidně malou kuličku.
Plast má naopak tendenci vracet se do původního stavu.
Hliníkové obaly lze také snadno trhat a poničit.
ANO

POBĚŽOVICKO –

30.

29.

z Poběžovic

Zdeňka Buršíková

Dominika Adamcová

v Poběžovicích a jejich částech v roce 2020

pan

PÁNÍČKOVÉ HLÍDEJTE
SI SVÉ MAZLÍČKY!

V poslední době, když se procházím městem, potkávám stále více
volně pobíhajících psů. Ať už se
jedná o klasické voříšky nebo vlčáky, ze kterých nemám nikdy
dobrý pocit. Chtěl bych na tuto
záležitost upozornit, aby si páníčkové své miláčky trochu více hlídali, než se přihodí něco, co s sebou přinese větší problém.
Připomínám rovněž, že do konce
letošního roku je každý držitel psa
povinen provést jeho očipování a
pak číslo čipu nahlásit do evidence
Městského úřadu Poběžovice.
Blíží se konec roku a s tím spojená
oslava. Ta se bohužel neobejde
bez petard, ohňostrojů a velkého
rámusu, který trvá i několik hodin.
Držitelé psů by měli dohlédnout,
aby jejich mazlíčci nebyli vystaveni zbytečnému hluku a od tohoto
rámusu jim neutekli někam do přírody. Stává se to bohužel velmi
často.

VoK
Do kontejnerů na kovy patří drobnější kovový odpad, který lze skrz
otvor bez problémů prostrčit – typicky plechovky od nápojů a konzerv, kovové tuby, alobal, kovové
zátky, víčka, krabičky, hřebíky,
Místní poplatek za:
šroubky, kancelářské sponky a další
drobné kovové odpady.
pronájem
pozemků je
Na sběrné dvory lze kromě těchto
menších odpadů odvážet i další ko- splatný do 31.1.2020,
vové odpady – trubky, roury, pledržení psů
chy, hrnce, vany, kola a další obje splatný do
jemnější předměty. Samostatnou
kapitolou jsou kovové elektrospo31.3.2020
třebiče, které lze na sběrných dvoodpady
rech odkládat pouze kompletní.
je
splatný
do
NE
Do kontejnerů určených pro sběr
30.6.2020.
kovů na ulici nepatří plechovky
Poplatky je možno hradit v
od barev, tlakové nádobky se zbythotovosti v pokladně MěÚ
ky nebezpečných látek, ani domácí
Poběžovice, nám. Míru 47
spotřebiče a jiná vysloužilá zařízení nebo bezhotovostním převosložená z více materiálů. Tyto druhy
dem na účet města č.
odpadů se třídí na sběrných
0762088379/0800
dvorech samostatně. Nepatří
vedený u České spořitelny.
do nich ani těžké nebo toxické
kovy, jako jsou olovo či rtuť. Jako variabilní symbol uveďte číslo popisné své nemovitosti, do
Samostatnou kapitolu pak tvoří autovraky, které převezmou sdělení pro příjemce účel platby a
a doklad o ekologické likvidaci
za koho je provedena, např.:
vystaví na vrakovištích.
Jan Novák, Marie Nováková -

Stále vzpomínají
manželka,
dcery Simona a Romana
a vnučka Dominika.
Dne 27. 12. 2019 uplyne
21 let, kdy nás opustil
tatínek a skvělý člověk

pan

Jiří Volfík

Vzpomíná dcera a vnučka.
Dne 8. 11. 2019 nás
navždy opustila

paní

Mária Vofíková

UPOZORNĚNÍ

MěÚ Poběžovice

M. Prančlová, OŽP MěÚ Poběž.

poplatek za odpady.

Vzpomínáme a děkujeme všem
za projevenou soustrast a
pomoc v těžké chvíli.
Dcera a vnučka s rodinou.

UPOZORNĚNÍ
Městského úřadu Poběžovice

Městský úřad Poběžovice
a Městská knihovna Poběžovice
budou pro veřejnost v termínu

23. - 31. 12. 2019

UZAVŘENY
MKIS Poběžovice
bude pro veřejnost

UZAVŘENO

v termínu 19. - 31. 12. 2019.
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