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Zamyšlení
Když byly v roce 1991 z věže kostela svatého Mikuláše sneseny poslední zbytky rozpadlé střešní konstrukce „cibule“ a věž byla provizorně přikryta plochým zastřešením, řekl jsem si, že návratu původního zastřešení věže se nedočkám nejen já, ale zřejmě již vůbec
nikdo. Brzy po sametové revoluci
totiž byly priority pro investování
nastaveny zcela jiným směrem a
jen těžko si mohl člověk představit,
že by někdo „utopil“ miliony při záchraně takto zdevastovaného kostela.
Dlouho mi běh času dával za pravdu a po rozpadu první provizorní
krytiny věže byla šitbořská dominanta opatřena pouze dalším provizoriem. Zlámaná hůl nad touto regionálně významnou památkou,
která navíc byla od 3.5.1958 státem „papírově“ památkově chráněna se zdála být definitivní…
Jenže zázraky se dějí! V tomto případě však musel zázraku hodně
napomoci nově vzniknuvší šitbořský spolek Mikuláš, který si nedal
do názvu stejného světce, jakému
byl zasvěcen místní kostel náhodou. Důvodem jeho založení a
hlavním mottem práce od samého
začátku byla, alespoň v rámci dostupných možností, záchrana vzácné památky, šitbořského kostela.
Ta myšlenka mi zpočátku přišla
jako výborný nápad, ale po zkušenostech s podobnými aktivitami v regionu, které, většinou z finančních důvodů „nedopadly,“
jsem byl značně skeptický. Můj
pesimismus byl poprvé nahlodán, když se podařilo zahájit
práce na obnově střechy presbytáře kostela. Musím přiznat, že i
po jejich dokončení jsem měl
ještě k optimismu daleko, protože jsem předpokládal, že plánovaná oprava věže kostela bude
nad síly spolku a pomalu „vyšumí
do ztracena.“
Po akci, které jsem byl svědkem
ve středu 29.8.2018 už mohu říci, že u mne, ohledně budoucnosti šitbořského kostela převažuje optimismus. Osazení cibulovitého krovu na nově opravenou
korunu věže považuji za něco
naprosto jedinečného a jsem
rád, že jsem u toho mohl být poprvé a zřejmě i naposled v životě
přítomen. Následné vyzvednutí a
připojení měděné věžičky s pozlacenou koulí a křížem, přesvědčilo všechny stejně pochybující, že se s kostelem svatého Mikuláše opravdu děje něco zázračného. Zatímco předchozí generace
chmurně sledovaly postupnou devastaci kostela, my jsme byli ve
středu svědky jeho znovuzrození,
jako šitbořské dominanty.
Je mi jasné, že mnoho našich občanů mé nadšení sdílet nebude,
protože je přesvědčeno, že peníze
vynaložené na opravu kostela by
bylo vhodnější investovat do opravy komunikací a chodníků ve městě, které jsou většinou ve velmi
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špatném stavu. I já vidím ulice
města, které jsou plné výmolů a po
dešti v nich svítí jedna louže vedle
druhé. Ano, to je nejpalčivější problém Poběžovic, který by měl být
urychleně řešen. Bohužel, jak jsou
na jedné straně určité peníze na
záchranu architektonických pamá-

tek a existují fondy, ze kterých je
možné za určitých podmínek státní,
krajské či evropské prostředky čerpat, není vypsán žádný dotační titul na opravy místních komunikací
pro obce naší velikosti a bez dotace nebylo dosud město schopno ze
svého rozpočtu tak nákladné akce
financovat. Je to jako s penězi na
silnice. Zatímco na silnice I. třídy je
ve státní rozpočtu peněz zřejmě
dostatek, takže se opravují i úseky
ještě velmi zachovalé, na silnice II.
a III. třídy je peněz zoufale málo...

Po své pozitivní zkušenosti s šitbořským kostelem si dovolím doufat,
že se v brzké době dočkáme i toho,
až se budou postupně blátivé cesty
v Poběžovicích měnit na asfaltové
ulice s chodníky… První vlaštovkou
by měla na jaře příštího roku být
rekonstrukce křižovatky Slovanské
a Masarykovy ulice u Vinotéky.
Když se vrátím k šitbořskému
kostelu, musím vyzdvihnout kvalitní práci jak firmy TEGMENTO,
Rokycany, která se na přípravě
koruny věže, výrobě a instalaci
krovu podílela, tak i firmy APB Plzeň, která poskytla autojeřáb potřebných parametrů. Ten bez
problémů vyzdvihl na věž téměř
6 tun vážící krov „cibule“ i věžičku s křížem.
Práce budou pokračovat, vložením dalších žeber do krovu cibule, jejím zabedněním (pobití prkny) a oplechováním měděným
plechem. Pak bude mít šitbořská
dominanta tu správnou podobu.
V krovu věže byly umístěny dvě
zacínované měděné schránky, do
kterých starosta města Mgr. Říha
a místopředseda spolku Mikuláš
Ing. Dubský vložili poselství pro
další generace: po jednom kuse
každé současně platné bankovky
a mince, aktuální číslo Domažlického deníku, poslední tři čísla
Poběžovického zpravodaje, poselství města, spolku, i německých rodáků, smlouvu se stavební firmou a několik fotografií.

V ©K

Letošní září, tedy září českého
osmičkového roku září hlavně
palčivým Sluncem. Tomu sice
ČAS přece jen poněkud zkrátil
cestu, ale i tak Slunce je pán a
Voda to má spočítané. A lidé:
Nekonečné širé prašné lány, luk
a niv pomálu a brzy i hubené
krávy, vychrtlí koníčci a možná i
ovce. Ale co – třeba zlevní maso. Prý je každé zlo k něčemu
dobré. Ale dosti o přírodě. Svatý
Václave, vévodo české země,
oroduj za nás...“ Tedy v tomto
případě za Čechy. To je zase docela obyčejný dějepis. Čech –
člověk, Čechy – země, kde od
nepaměti nežili jen Češi. Ale
svatý Václav byl Čech nebo alespoň Slovan, a to po meči i po
přeslici. A tak snad oroduje
v nebi opravdu za Čechy oboje –
tedy za zemi i za lidi, kteří jsou
hrdi na svoji českou národnost.
Že je to poněkud nacionalistické? Ale jděte. Přece nechcete,
aby na vaší zahradě rostly jen
jedny kytky, aby louky byly jenom zelené, aby všichni lidé
mluvili jenom anglicky nebo rusky, eventuálně německy.
V roce 1918 byl sv. Václav bdělý. Však ho vzývali Češi a celá
staletí a i v 19. století, v době
národního obrození. A dařilo se!
Nejen duchovno – knížky, hudba, obrazy, památky, ale i podnikání. A na počátku století 20.
také pod jeho praporcem vytáhli
Češi do boje v legiích. Zdařilo
se. Rakousko Uhersko se rozpadlo na několik států. A Přemyslovec Václav si to promyslel: příroda vytvořila přírodní hranice, a
tak proč nevrátit Čechy Čechům? Ostatní národnosti ať si
tu klidně zůstanou, zákony jsou
stejné pro všechny. Dne 6. prosince 1918 přijel do Ronšperka
český vojenský vlak z Horšovského Týna se stočlennou posádkou vojáků a Sokolů. Na nádraží je očekával dr. Heidl a jednotka volkswehru, k žádnému
incidentu však nedošlo. Dr. Heidl
se dal veliteli českého vojska
k dispozici, město se podrobilo
československé vládě. Dvacet let
se zdálo, že se „dílo podaří“. Přibyli Češi a i někteří Němci
přestali být němí a začali si
s Čechy rozumět.
Bohužel ale na konci září
1938 byl svatý Václav asi někde
v nebeské hospodě. A ponechal
tak alespoň na čas české země
jejich osudu. Třetího října 1938
vjeli do Ronšperka první vojáci
wehrmachtu. Místo červenomodrobílých vlajek se na praporech
na červeném podkladě rozpínal
černý hákový kříž. A co dělá sv.
Václav v roce 2018? Možná se
spokojeně usmívá. Možná ho
trochu trápí, že jeho jmenovců i
v Čechách ubývá. Možná jen
doufá, že další Václav na Hradě
(ale kde ho vzít?) se konečně

pokračování na str. 2.

Výběr z usnesení 97. jednání RM Poběžovice, ze dne 27.8.2018

§ RM bere na vědomí uzavření Smlouvy o dílo „Poběžovice - hydrogeologický průzkumný
vrt HV 03,“ s firmou Stavební geologie - Geosan, s.r.o., Karlovotýnská 49, 252 16 Nučice, s cenou díla 502.876.-Kč vč. DPH.
§ RM bere na vědomí podané nabídky dvou firem na výrobu a osazení celkem 9 ks nových
oken v budově Městského úřadu Poběžovice a konstatuje, že výhodnější nabídku podala
firma Stepan service s.r.o, Domažlice s nabídkovou cenou 156.885.-Kč bez DPH
(189.831.-Kč vč. DPH), zatímco firma Kalliopé s.r.o., Poběžovice nabídla cenu 169.940.Kč bez DPH (205.627.-Kč vč. DPH).
§ RM schvaluje přidělení veřejné zakázky na výrobu a osazení celkem 9 ks dřevěných
oken v budově Městského úřadu Poběžovice firmě Stepan service s.r.o., Domažlice,
která podala nejvýhodnější nabídku s cenou 156.885.-Kč bez DPH (189.831.-Kč vč.
DPH).
§ RM souhlasí s výměnou oken v přízemí budovy č.p. 92 ve Vranovské ulici (lékárna) a na
základě předložené nabídky přiděluje zakázku firmě Stepan service s.r.o., Domažlice za
nabídkovou cenu 74.143.-Kč vč. DPH.
§ RM souhlasí s výměnou oken v bytovém domě č.p. 381 v ulici Budovatelů a ukládá starostovi vyhlásit výběrové řízení na dodavatele stavby.
§ RM schvaluje Smlouvu o společném zadávání veřejné zakázky malého rozsahu
„Poběžovice, Rekonstrukce Masarykovy a Slovanské ulice“ - 2. vypsání, předloženou
Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň, s finanční účastí města Poběžovice ve výši 3.034.048,15 Kč, SÚSPK ve výši 1.871.081,77 Kč a
pověřuje starostu jejím podpisem.
§ RM bere na vědomí uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. 53272018 od Plzeňského kraje na akci „Šitboř - Kanalizace, I. etapa,“ ve výši 1.830.000.-Kč.
§ RM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti, č. IV-12-0011301, Poběžovice, DO, Větrná, 427/1, Pavlík-kNN, s jednorázovou náhradou ve výši 2.124.-Kč a
pověřuje starostu jejím podpisem.
§ RM bere na vědomí žádost devíti občanů Dobrohostovy ulice v Poběžovicích o zřízení
vodovodních přípojek pro jejich nemovitosti a ukládá starostovi zajistit zpracování projektové dokumentace pro stavbu a zařadit kalkulované náklady stavby do návrhu rozpočtu města pro rok 2019.

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

dočká toho, že díky své po- dokončení ze str. 1.
vaze a činům, si lidé v České republice konečně
uvědomí, že i svatí mají svoje chyby, ale že je
podstatné to, co udělali pro druhé.

Marie Špačková

Glosa: Nomen omen aneb názvy

Hrůby aneb Hora svatého Václava – ves na kopci
s trochu nevyjasněnou historií. Ale svatý Václav
odtud hlídá kraj snad už od 11. století. I když nynější kostel prý byl vybudován až ve století Karla
IV. Ale svatý Václav tu zůstal. I jeho dva andělé.
A co jsou ony Hrůby? Jsou to vlastně valy. Neboť
kostel v Hoře byl opevněný. Zámělíč – Zámělčí,
ves za mělčinou potoka Pivoňky. Potok tu teče,
mělčina není. Meliorace zvítězily. A Ješutův Bor?
Podle jazykovědců a obrozeneckých historiků to
byl původní název dnešní Šitboře (tedy kromě
dalšího názvu Ješutův Újezd). A jak se měnilo
obyvatelstvo a jeho jazyk, stala se z Ješutova Boru Šitboř a pak i Schüttwa. Nebo také – prý to
mohla být ves štítníků. Ješutbor, Šitboř, každý ať
si vybere podle svého jazykového citu. Podstatné
je, že ať je někdo ješitný nebo ne, jeho zásluhu
mu nikdo nevezme. Svědčí o tom nová barokní
bambule na šitbořském kostele.

MŠ

Panorama
událostí

Firma CHVAK, a.s., Domažlice, provozovatel poběžovického vodovodu a kanalizace,
zahájila začátkem měsíce září stavební
práce na akci „Kanalizace Šitboř - I. etapa,“ která obnáší položení kanalizačního
potrubí od Šitboře do Poběžovic, na pozemek p. Hutty u okružní křižovatky. Zde
bude jímka ze které bude kanalizace napojena do kanalizačního řadu pro Poběžovice.

Náplň práce:
zajištění naskladnění a vyskladnění zboží
zodpovědnost za skladování a stav skladu
drobné opravy a údržba technologie
vedení skladové a provozní evidence
zpracování laboratorních rozborů
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
Nabízíme:
Nadstandardní odměny
Firemní benefity
Práce ve stabilní a spolehlivé společnosti
Životopisy posílejte na psouckova@arimex.sk, Kontakt Petra Součková – tel. 702 035 343.

Již popáté jsme se sešli o sobotním pouťovém
popoledni na poli východně za obchvatem.
Modelářů se sešlo na dvě desítky, převážná většina z nich byli členové z LMK (letecký modelářský klub) Klenčí pod Čerchovem, v němž jsme
jako členové registrovaní i my, poběžovičtí.
Vzduchem poletovaly větroni, různé elektrolety,
v neposlední řadě nám předvedl M. Hubený
špičkovou akrobacii s vrtulníkem a přistání autorotací (díky autorotaci je možné s vrtulníkem
bezpečně přistát např. při selhání motoru).
Účast diváků i modelářů byla nižší, proti dřívějšku, asi v důsledku velikého horka. V prvé řadě
bych chtěl tímto poděkovat MKIS a městu za
podporu naší akce, panu Bláhovi za úpravu povrhu pole. Velice si také vážím návštěvy paní
Černé, manželky Svatopluka Černého, velkého
modeláře, který některé z nás zasvětil do tajů
modelařiny. Společně s ní jsme zavzpomínali
nad historickými fotografiemi, které sebou přinesla.
Josef Jansa

Spolek Mikuláš ze Šitboře děkuje žákům
Základní a Odborné školy z Horšovského
Týna, kteří pod vedením svého učitele odborného výcviku, pana Příbka, vyrobili v poběžovických dílnách krásnou dubovou lavičku. Lavička je umístěna kolem lípy jako součást památníku Jana ze Šitboře. Poděkování současně patří i vedení
školy, které výrobu lavičky v rámci výuky
umožnilo. Přijďte posedět.

Pracovníci města kromě běžné údržby veřejných prostranství pokračovali v zalévání
stromů a keřů, věnovali se údržbě techniky, která má již svá léta a je třeba jí věnovat zvýšenou pozornost, aby ještě nějaký
čas sloužila.

VoK
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Oslavy vzniku samostatného Československa mají v Plzni silnou
tradici. Desítky tisíc lidí využily v
minulých letech 28. října unikátní
příležitost podívat se do muzeí,
galerií, kulturních zařízení a historických památek za symbolické
vstupné 28 korun. Letos budou
brány zajímavých míst otevřeny dva dny 27. a 28. října. Po
celou dobu oslav bude v prostorách radnice mimořádně zpřístupněn originál rukopisu hry Josefa Kajetána Tyla Fidlovačka
aneb Žádný hněv a žádná rvačka z
roku 1834 s textem písně Kde domov můj.
Jedním z center dění 28. října je
náměstí T. G. Masaryka. Letos
poprvé ožije už dopoledne, kdy se
stane místem hudebně duchovního zastavení s modlitbou díků a
proseb za naši vlast. V podvečer

se zde bude tradičně konat vzpomínkové setkání u Památníku T.
G. Masaryka s následným lampionovým Průvodem světel, který
projde ve slavnostnějším uspořádání trasou po Klatovské třídě až
na náměstí Republiky, kde dojde
ke společnému zpěvu původní
československé hymny. Závěr
slavnostního setkání bude patřit
ohňostroji v národních barvách.
Plzeňské oslavy nabídnou i skvělé
hudební zážitky. Sobotní večer bude v DEPO2015 patřit ojedinělému
projektu pro více než 50 hudebníků. Václava Marka a jeho Blue
Star spojí s Plzeňskou filharmonií jazz a swing. Společné
koncertní vystoupení nese název
Děkuji, bylo to krásné! a hostem
bude herec Petr Rychlý.
www.plzen2018.eu

Školní rok byl v letošním roce zahájen 3. 9. 2018. Složení pedagogického sboru zůstalo až na výjimky téměř stejné. Vedení školy tvoří
ředitel Ing. Petr Lehner a jeho zástupkyně Mgr. Marie Pittnerová.
Řady pedagogů rozšířila Mgr. Jaroslava Kapicová, která se vrátila po
rodičovské dovolené. Pro nadbytečnost v důsledku spojení loňských 7. tříd odešla Ing. Marie Kabůrková, v průběhu roku ukončila
pracovní poměr také Mgr. Alena
Solničková, obě již dosáhly důchodového věku.
První den školy se žáci 9. třídy ujali vítání prvňáčků i jejich zákonných zástupců. První třídu s 28 žáky povede Mgr. Hana Teplá, která
nové žáčky přivítala společně
s panem starostou Mgr. Hynkem
Říhou a ředitelem školy Ing. Petrem Lehnerem.
Dalšími třídními učitelkami jsou na
1. stupni Mgr. Helena Tanková ve
2. třídě, Petra Vaňková, DiS ve
3. třídě, Mgr. Alena Zítková ve
4. třídě, 5. A vede Mgr. Dana Haasová a 5. B Mgr. Jana Hrabětová.
Dalšími vyučujícími, které působí
na obou stupních školy, jsou Mgr.
Romana Adamcová, Mgr. Jaroslava
Kapicová, Bc. Miloslava Pekárová a
Bc. Miroslava Konopová.
Třídní učitelkou 6. třídy se stala
Mgr. Jana Vicianová, 7. třídu vede
Mgr. Božena Kreslová, spojenou 8.
třídu Mgr. David Vavřík a 9. třídu
Mgr. Miroslava Šebestová. Na 2.

stupni dále působí Mgr. Luboš Hána, který byl jmenován také výchovným poradcem.
Školní družina pracuje ve 3 odděleních pod stejným vedením i letos. Vedoucí vychovatelkou ŠD se
stala Michaela Bedyová, která vede 2. oddělení, v 1. oddělení působí Alena Tauchmannová, ve třetím
Ivana Konopíková.
Počet asistentů pedagoga se nezměnil, odešla Milena Keřlíková,
která se vrátila do školy v místě
svého bydliště, do 1. třídy se aktivně zapojila nová mladá paní asistenta Bc. Magda Pflugová.
V asistentské práci pokračují Jitka
Krčmářová, Věra Ľuptáková, Ivana
Konopíková, Jana Leitnerová (dříve
Malíková) a částečně také Bc. Miroslava Konopová.
Několik
změn
proběhlo
v provozním sektoru školy. Místo
uklízečky opustila Eva Šilhavá, za
ni nastoupila Petra Housarová.
K organizačním i personálním změnám došlo ve školním stravování.
Místa vedoucí školní kuchyně se na
částečný úvazek ujala Mgr. Romana Adamcová, výborné obědy nám
vaří tým ve složení Radka Chlubnová, Miroslav Lehner a Agáta Jarinová.
Od 1. 1. 2017 realizujeme projekt
s názvem „Podpora vzdělávání
v ZŠ Poběžovice“ z tzv. „šablon I“.
V rámci tohoto projektu probíhá
vzdělávání pedagogů, doučování
žáků, čtenářské dílny, tandemová

S velkým uspokojením a rád vzpomínám na letošní slavnost a posvěcení důstojného památníku našeho světoznámého krajana - básníka Jana ze Šitboře, který se podepisoval také Jan z Teplé, Jan ze
Žatce a asi dvakrát Jan z Prahy!
Při slavnosti jsme vyslechli zároveň v uměleckém podání ukázky z
jeho rozsáhlé skladby „Oráč z
Čech“ („Ackermann aus Boehmen“) - v obou jazycích - a musím
zdůraznit, že dodnes neztratila nic
na svém silném psychologickém
účinku na posluchače i čtenáře!
O záchranu a rozšíření „Ackermanna“ se už ve XIV. století zasloužil
první tiskař v německém městě
Bamberku - Albrecht Pfister, jehož
byl „Ackermann“ zároveň vůbec
prvním tiskem, vyšlým na sklonku
roku 1460, brzo po vynálezu knihtisku v Mohuči (Mainz), po roce
1451. Ve své době se stal „Ackermann“ skutečným bestsellerem a
roku 1463 jej A. Pfister proto vydal ještě jednou, s nemálo působivými dřevoryty. Dílo se následně
rychle rozšířilo po tehdejším vzdělaném světě… A. Pfister měl velmi
podobný osud jako Jan ze Šitboře.
Já sám jsem se setkal s „Ackermannem“ a jeho tvůrcem Janem
ze Šitboře brzy po svém prvním
učitelském působení - v Poběžovicích roku 1959. Tehdy mi velmi
známý „Arcichod“, arch. Bárta Dufek z Mrákova u Domažlic, ale rodák ze sousedního Tlumačova přinesl „k co nejpřesnějšímu překladu přínosnou a obsažnou studii o
Janovi ze Šitboře a jeho „Ackermannovi“ v univerzitní ročence
výuka a vzájemné sdílení zkušeností pedagogických pracovníků.
V průběhu prázdnin jsme podali
žádost do navazujícího programu
„šablony II“, v případě schválení
zahájíme aktivity od ledna 2019.
Škola posledním rokem pracuje na
společném projektu se Západočeskou univerzitou v Plzni „Cesty
k inkluzi“, pod jehož hlavičkou působí na škole dva koordinátoři inkluze Mgr. Alena Zítková a
Bc. Miloslava Pekárová. Uskutečňují se také vzájemné hospitační
návštěvy mezi partnerskými školami a supervize pod záštitou odborníků z univerzity.
Se ZČU spolupracujeme i na dalším projektu „Vzděláním k úspěchu
bez bariér“, jehož cílem je zajistit
optimální rozvoj žáků se SVP pro
jejich snadnější zapojení do dalšího vzdělávání i později do pracov-

Pozor! Pozor!

Kdyby ještě fungoval obecní rozhlas, mohlo by tak začínat hlášení
v Zámělíči (tedy kdyby tady byl
obecní úřad). Ale i tak: POZOR na
křižovatce silnice vedoucí ze Srb
(není hlavní!) se silnicí směr Poběžovice - Meclov. Letos už se tu staly dvě nehody. A to i když křižovatku hlídá jakési zrcadélko. A příčiny? Bylo sucho, jasně vidět! Ale
ten lidský faktor!!! Nepozornost!
Stačí dvě tři vteřiny, slovo spolujezdce, pohled jiným směrem. A je
to! Naštěstí všichni (až na auta a
motorky) přežili.
MŠ

Oslavy 100 let Československé republiky

Město a MKIS připravují ke 100.
výročí republiky oslavy.
Zahájeny budou 5.10. od 19.00 h.
v kině filmem Hotel modrá hvězda.

Program oslav najdete na
plakátech.
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V letním období se škola pustila do
údržby a oprav. Dvě jsme uskutečnili v průběhu prázdnin a na začátku školního roku, ta největší nás
teprve čeká.
Prostory bývalého školního bytu
jsme propojili s prostorem školy a
vybudovali tzv. „skříňkárnu“. Místnosti byly vymalovány, položili
jsme nová lina, vybudovali dveře,
které spojují zadní část s jídelnou,
umístili nové lavičky. Žáci nyní
chodí dvěma vchody, nejmladší (1.
– 3. třída) bývalou přezouvárnou,
kde mají své skříňky a vlastní prostor, ti starší bývalým vchodem do
bytu a poté dveřmi do jídelny. Tato rekonstrukce stála 140.000 Kč a
byla financována z neinvestičního
příspěvku města na činnost školy.
V havarijním stavu se koncem
předcházejícího školního roku nacházela tělocvična školy. Letité
parkety se vyboulily, odlepily od

asfaltového podkladu a užívání
prostoru se tak stalo nebezpečným
pro naše žáky i pro další návštěvníky. Parkety proto byly svépomocí
odstraněny a položena nová moderní sportovní podlaha. Provedli
jsme také obložení stěn kobercem.
Rekonstrukce byla financována
částečně z investičního fondu školy, zčásti z neinvestičního příspěvku, celková hodnota oprav činí cca
460.000 Kč. Prosíme tímto všechny žáky, sportovce i návštěvníky
tělocvičny, aby používali čistou
obuv se světlou podrážkou a důsledně dbali na přezouvání. Všichni
si chceme nového povrchu v tělocvičně užít a neponičit jej případnými nečistotami a kamínky. Děkujeme zřizovateli, městu Poběžovice, za umožnění těchto rekonstrukcí.
A na závěr pro nás všechny velmi
příznivá a důležitá zpráva. Před

jenské univerzity - (tehdy v Německé demokratické republice NDR).
Když jsem brzy překlad vyhotovil,
vyžádal jsem si Almanach k dalšímu bádání o Janovi ze Šitboře. O
tento vzácný tisk jsem ovšem přišel při zlomyslně založeném požáru mého rodného domku v březnu
r. 2005! V dostupných mi knihovnách zatím není.
Jan byl vlastně synem katolického
kněze v době císaře Karla IV. Narodil se na dosud stojící šitbořské
faře asi v letech 1347-49. Do založení pražského arcibiskupství nebylo u nás kněžské bezženství
(celibát) ještě důsledně vyžadováno. Snad už děd Janův byl katolickým knězem v nedalekém Mutěníně i v Šitboři. O otci Henzlinovi, tj.
Janovi, se dochovala věta: „Henzlinns Curatus de Sutbor, filins
Henzlini, etiam Curati de Sutbor…“ („Jan, farář v Šitboři, syn
Jana, také faráře v Šitboři…“).
Náš Jan byl po brzké otcově smrti
- byl asi mladším z dětí - odvezen
mutěnínským farářem Kubíkem
(„Cubico“) do kláštera v Teplé,
aby též studoval na kněze. Po založení pražské univerzity (1348)
však odešel do Prahy, kde vystudoval práva a stal se městským písařem, snad nejprve v Lounech,
pak v Žatci a nakonec v Praze. Zemřel na začátku roku 1415, v
němž byl také upálen M.J.H., kterého „Ackermann“ v Praze nepochybně znal osobně…

Mgr. Jan Prokop Holý
Hostouň
ního procesu.
Se SOU Domažlice realizujeme
projekt „Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji“, který
podporuje zejména budoucí uplatnění našich žáků na trhu práce.
Společné akce a vzájemná spolupráce pokračuje s mateřskou školou a MKIS Poběžovice.
Z rozvojovému programu „Podpora
výuky plavání v základních školách“ jsme získali finanční prostředky na plavecký výcvik, naši
žáci budou mít díky němu letošní
plavecký kurz zcela zdarma.
Věříme, že nový školní rok bude
pro nás všechny, pro žáky, zákonné zástupce, pedagogické i provozní zaměstnance školy klidný,
pohodový a úspěšný. Přeji všem,
aby nám naše děti dělaly jen radost.

Marie Pittnerová

několika dny byly Zastupitelstvem
Plzeňského kraje schváleny finanční prostředky ve výši 3,5 milionu
Kč z rozpočtu Plzeňského kraje na
kompletní výměnu všech oken
školy, ke které dojde v průběhu
roku 2019. Výměna oken bude
prováděna především o letních
prázdninách a provozu školy se výrazně nedotkne. Zvláštní poděkování v tomto případě patří starostovi města Mgr. Hynku Říhovi, neboť finanční prostředky byly získány díky jeho neúnavnému jednání
s představiteli Plzeňského kraje.

Ing. Petr Lehner, ředitel školy

Dne 22. září 2018 uplynulo
20 smutných let, kdy nás
navždy opustila naše milá
maminka, babička
a prababička

paní
Bernardina

Pekárová
z Poběžovic.

Stále vzpomínají
děti s rodinami
a ostatní příbuzní.

Hvězdy Ti nesvítí,
sluníčko nehřeje,
už se k nám nevrátíš,
už není naděje.
Měl jsi rád všechny kolem sebe
tolik jsi chtěl žít,
srdce se náhle zastavilo
a Tys musel bez rozloučení
navždy odejít.
Dne 12. září 2018 uplynulo
20 let, kdy nás náhle opustil
náš drahý manžel, tatínek,
tchán a dědeček

Dne 16. září 2018
uplynulo již 12 let, kdy nás
nezodpovědný řidič navždy
připravil o naši
nenahraditelnou

Janičku

Kotlanovou
z Poběžovic.

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

Kdo žije v myslích svých
drahých neumřel,
jenom je daleko.
Mrtev je ten,
kdo byl zapomenut.
Dne 13. října 2018
uplynul 1 smutný rok,
co nás navždy opustil

pan

Miroslav Ulman
z Poběžovic.

pan

František Frána.

Dne 8.9.2018 se na volejbalovém
kurtu v Poběžovicích uskutečnil 1.
ročník nohejbalového turnaje. Turnaje se zúčastnilo celkem 6 tříčlenných družstev, kdy tato se následně
utkala systémem „každý s každým“
na dva vítězné sety. Turnaj nabídl
řadu napínavých a vyrovnaných zápasů, což se následně promítlo i do
konečného pořadí, když o pořadí na
1. – 3. místě rozhodovalo při rovnosti bodů až vzájemné skóre. Na
1. místě se tedy po boji umístilo
družstvo Poběžovice „A“, na 2. místě družstvo „Radeček“ (Horšovský

Týn) a bronz vybojoval tým s názvem „Galatasaray“ (Rybník/Plzeň/
Poběžovice). Závěrem nezbývá než
poděkovat sponzorům turnaje, kteří
významnou měrou přispěli ke zdárnému průběhu celé akce, když věnovali ceny pro všechny zúčastněné. Jmenovitě se jedná o společnosti a osoby: HB Stavebniny Poběžovice, G.T.S Poběžovice, CHVAK,
První Chodská Klenčí, Auto Šelly
Březí, JSK Auto Jiří Hegr Poběžovice, BP – traťové stavby Pavel
Buchberger a paní Dagmar Krtová.

Stále vzpomínají a nikdy
nezapomenou manželka
a děti s rodinami.
Děkujeme všem,
kdo vzpomenou s námi.

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

To, že se rána zahojí, v srdci
jen bolest zůstává
a vzpomínání.

Dne 21. září 2018 jsme
vzpomněli 10. výročí od úmrtí

pana

Václava Kohouta

V. Kuneš

ROK 2018
Poběžovice:

z Mnichova.

říjen: 10.10., 24.10.,
listopad: 7.11., 21.11.,
prosinec: 5.12., 19.12.,
leden: 2.1., 16.1., 30.1.

Ostatní obce:

říjen: 9.10., 23.10.,
listopad: 6.11., 20.11.,
prosinec: 4.12., 18.12.,
leden: 1.1., 15.1., 29.1
POBĚŽOVICKO –

Stále vzpomínají a nikdy
nezapomenou manželka
Jaroslava, dcery Jájina
a Vendula s rodinami a sestra
Maruš s rodinou.
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Vážení občané, chtěli bychom znát Váš názor na kulturu v Poběžovicích a proto se na Vás obracíme s žádostí o vyplnění
dotazníku. Informace získané touto cestou nám poslouží jako námět ke změnám koncepce kulturního programu dle Vašich potřeb, názorů a postojů. Dotazník je anonymní, neuvádějte proto žádné osobní údaje. Odpovědi označte křížkem do
kroužku u vybrané varianty odpovědi. Dotazníky odevzdávejte do poštovní schránky, umístěné vedle vchodu do
Městského kulturního a informačního střediska, na adrese náměstí Míru č.p. 210, Poběžovice.

1. Pohlaví

4. Vyjíždíte za kulturou mimo město?

Muž
Žena

ano
ne
jiné (vypište)

2. Věk
15-25
26-35
36-45
46-55
56 a více

5. Jste spokojeni s nabídkou kulturních
akcí ve městě?

3. Kulturní akce pořádané v Poběžovi-

ano
ne
jiné (vypište)

cích navštěvuji
6. Co v našem městě v oblasti kultury
postrádáte?

alespoň 1x do roka
maximálně 5x ročně
více než 5x ročně
nenavštěvuji vůbec
jiné (vypište)

Vypište

otočte na druhou stranu

zde odstřihnout

Členové Zastupitelstva města Poběžovice byli zvoleni v říjnových
komunálních volbách v roce 2014
a složili slib zastupitele na ustavujícím zasedání ZM Poběžovice dne
6.11.2014. Členy zastupitelstva byli: R. Adamcová, J. Jansa, Ing. J.
Kohout, V. Kohout, Ing. J. Kochová, D. Krtová, PhDr. P. Mužík, M.
Nechoďdomů, Bc. V. Pinc, J. Pivoňka, Bc. J. Podskalská, Mgr. H.
Říha, P. Veselák, J. Vogeltanzová,
J. Záhořová.
Dne 3.11.2015 rezignoval na funkci zastupitele J. Pivoňka a na jeho
místo nastoupila náhradnice Mgr.
L. Pekárová.
Dne 20.9.2017 podala svou rezignaci na člena zastupitelstva Bc. J.
Podskalská a na její místo nastoupil náhradník L. Boček.
Účast zastupitelů na jednání:
Nepočítáme-li ustavující zasedání
ZM, pak se jich dosud uskutečnilo
14 a účast na nich je poměrně vysoká, v průměru téměř 85 %. Nejčastějším důvodem pro omluvu z
jednání byla nemoc nebo pracovní
povinnosti.
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Za celé volební období se nestalo,
že by se zasedání ZM nekonalo z
důvodu nedostatečné účasti zastupitelů. Nejmenší účast na zasedání
byla 11 členů, a to se přihodilo celkem v pěti případech. V průměru
byla účast na zasedání 12,5 člena.
Kromě běžných problémů, jakými
jsou např. každoroční schvalování
rozpočtu města, průběžná kontrola
nad hospodařením v průběhu roku, správa nemovitého majetku
města, prodeje, nákupy a směny
nemovitostí, rozhodovalo zastupitelstvo o dalších důležitých záležitostech, ovlivňující chod města.
Jednou z nejdůležitějších a naprosto nezbytnou věcí pro další možný
rozvoj Poběžovic a všech jejich
částí je vytvoření nových územních
plánů pro všechny tyto lokality.
Jedná se o administrativně velmi
obsáhlou agendu, jejíž zpracování
do finální podoby se počítá na několik let. Územní plán pro město
Poběžovice i pro všechny jejich
části je v současné době před dokončením a čeká jej závěrečné
projednání se všemi dotčenými
stranami. Na zhotovení územního
plánu se podařilo získat dotaci.
Město se rovněž opakovaně
pokouší získat dotaci na rekonstrukci budovy základní
školy, ale zatím nejsou tyto
snahy naplněny. V současné
době byly realizovány některé stavební úpravy uvnitř
objektu, směřující ke zvýšení
uživatelského komfortu a
položena nová podlaha v tělocvičně školy. Město před
několika dny obdrželo rozhodnutí o získání dotace ve
výši 3,5 mil. korun z Plzeňského kraje na kompletní
výměnu oken v budově.
Snahou vedení města a za-

stupitelů bude získat dotaci i na
další úpravy budovy, např. střechy,
zateplení fasády atd.
Po dlouhé době se podařilo z vlastního rozpočtu města vyměnit okna
na severní a západní straně budovy městského úřadu a následně
opatřit tyto strany novou fasádou.
Zmizel tak další nevzhledný dům
na náměstí Míru. Následovat bude
rekonstrukce vchodových dveří a
výměna zbývajících oken v budově.
V tomto volebním období byla zahájena postupná výměna oken ve
všech bytech města. Okna a kotle

byly vyměněny v bytových domech
č.p. 141, 145, 146 v Krátké ulici,
okna také v č.p. 116 v ulici PS a
střecha byla opravena v č.p. 89 v
Mariánské ulici. Připravuje se výměna oken v bytovém domě č.p.
381 v ulici Budovatelů a v domě
č.p. 92 ve Vranovské ulici. Rozsáhlou rekonstrukcí prošla kotelna v
bytovém domě č.p. 116 v ulici Pohraniční stráže. Kotelna má nové
rozvody vody odpadu a elektřiny a
co hlavně - zcela nový kotel na
pevná paliva, splňující potřebné
emisní normy.
V letošním roce se měla realizovat
rekonstrukce křižovatky Slovanské
a Masarykovy ulice u Vinotéky. Ze
strany města bylo vše připraveno,

včetně vlastního finančního podílu,
ale bohužel Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje oznámila, že v letošním roce nemůže na tuto akci
uvolnit potřebné finance a přesunula její realizaci na jaro 2019.
Rekonstrukcí by měla projít v příštím roce i Nádražní ulice. Velké
úsilí vedení města věnovalo přípravě stavebních pozemků v jihovýchodní části města, kde vznikne
nová obytná zóna. Je na ni již
zpracovaná projektová dokumentace, ale postup s prodejem pozemků trochu vázne z důvodu naprostého pracovního vytížení projektantů, kteří na této lokalitě pracují. Tato akce je a měla by být i
nadále prioritou vedení města.
Město vyřešilo jeden z problémů,
kterým jsou parkovací místa, vybudováním několika zpevněných
ploch v nejkritičtějších místech
města, na kterých je možno provizorně automobily parkovat.
Ve čtyřech městských částech byla

instalována nová dětská hřiště a v
Šitboři provedena rozsáhlá úprava
terénu u kostela.
Ačkoli nedošlo k řešení nejpalčivějšího problému města a to k opravám komunikací, nemají se současní zastupitelé za co stydět. O
předkládaných problémech hlasovali vždy tak, aby byla pro město
zvolena nejlepší a nejekonomičtější
alternativa a proto jim za jejich
práci patří dík!
VoK

7. Jakému druhu kulturního vyžití dáváte osobně přednost?
Divadlo
Koncert vážné hudby
Film
Zábavné pořady
Taneční akce
Výstavy
Sport
Vzdělávací akce
Jiné (vypište)

8. Kolik finančních prostředků jste
ochotni vynaložit za vstupenku na
kulturní akci
méně než 100.-Kč
100 - 300.-Kč
více než 300.-Kč

9. Které z dosavadních akcí jsou pro
Vás zajímavé a mely by se dále pořádat?
Noc kostelů
Velikonoce
Letní promítání
Zahájení turistické sezóny
Vítání letní sezóny
Hurá na prázdniny
Poběžovické pouťové slavnosti
Zájezdy do divadel
Vícedenní zájezdy
Adventní program
Vítání Nového roku
Koncerty v kostele
Místo pro Váš názor:

10. Místo pro Váš názor, tip na kulturní
akci, zájezd, apod.

zde odstřihnout

Čtyři roky utekly jako voda a před
námi jsou opět volby do zastupitelstva města. Uskuteční se ve dnech
5. října od 14,00 do 22,00 hodin a 6. října od 8,00 do 14,00
hodin.
Volební místnosti budou jako obvykle v budově Městského úřadu
Poběžovice a to pro volební okrsek
č. 1 v obřadní místnosti a pro okrsek č. 2 v zasedací místnosti.
Do volebního okrsku č. 1 (obřadní
místnost v přízemí) přijdou volit
občané z ulic: Masarykova, Slovanská, Příkopy, Husova, Dolní, Horní, Krátká, Finská, Otovská, Zahradní, Žižkova, Pohraniční stráže, Spojenecké náměstí, a částí Sedlec, Ohnišťovice, Zámělíč, Šitboř, Šibanov,
Sezemín.
Do volebního okrsku č. 2 (zaseda
-cí místnost v patře) přijdou volit
občané z ulic: Augustinova, Drahotínská, Dobrohostova, Hostouňská, Nádražní, Květinová,
Smetanova, Mariánská, Šandova, Mnichovská, Větrná, Vranovská, Budovatelů, náměstí
Míru a ze Svatého Jiří.
Stejně jako v minulosti se do Zastupitelstva města Poběžovice volí
celkem 15 zastupitelů. Tentokrát
budete vybírat ze 4 kandidátek, z
nichž tři obsahují 15 kandidátů a
jedna pouze 5 kandidátů. Všechny
čtyři kandidátky jsou vytištěné na
jediném listu bílé barvy a to oboustranně.
Volbu provedete vepsáním křížku
do obdélníčku před jméno kandidáta nebo strany. Pokud chcete hlasovat pro celou jednu volební stra

nu, pak vepíšete křížek do prvního
čtverečku odshora a nic více již nevyplňujete. Pokud budete vybírat
kandidáty z více volebních stran,
vyplníte křížek v obdélníčku u jejich jmen. Oba způsoby je možno
kombinovat, tzn. že zaškrtnete volební stranu a u dalších kandidátek
individuální kandidáty. V tom případě je volené straně započítáno
tolik hlasů, jaký je rozdíl mezi 15 a
počtem individuálně volených kandidátů. Tyto hlasy se přidělují podle pořadí kandidátů. Např. zaškrtnu
čtvereček u jedné ze stran a poté
ještě 8 jednotlivých kandidátů z jiných stran = zaškrtnuté straně bude přiznáno 7 hlasů a obdrží je
kandidáti na 1.-7. místě kandidátky. Maximálně můžete označit 15
individuálních kandidátů!
Pokud byste náhodou neobdrželi
hlasovací lístky domů nebo je ztratili, či poškodili, dostanete náhradní
sadu přímo ve volební místnosti!
V letošních volbách budeme kromě
zastupitelů volit ve volebním obvodu č. 11 Domažlice rovněž jednoho
kandidáta do Senátu Parlamentu
České republiky. Hlasovací lístky
jsou žluté a je jich 8. Pro každého
kandidáta jeden. Volba probíhá
stejně jako u volby do zastupitelstva - do úřední obálky, kterou obdržíte u volební komise, vložíte za
plentou jeden hlasovací lístek toho
kandidáta, kterého chcete zvolit do
senátu a obálku vložíte do hlasovací urny.
V případě, že žádný z osmi kandidátů neobdrží v prvním kole voleb
většinu hlasů, bude se konat druhé
kolo a to se uskuteční ve dnech

12. října od 14,00 do 22,00 hodin a 13. října od 8,00 do
14,00 hodin. Ve druhém kole se
bude hlasovat pouze pro dva kandidáty, kteří získali v kole prvním
nejvíce hlasů a jejich hlasovací
lístky obdržíte až ve volební
místnosti!
V klidu si doma volební lístky prostudujte, zvažte, který z kandidátů,
či volebních stran si zaslouží Vaši
důvěru a tím pádem i Váš volební
hlas (volební lístky si můžete připravit a zaškrtat v klidu již doma) a
pak se s nimi vypravte do volební
místnosti svého volebního okrsku v
budově městského úřadu. Je samozřejmé, že volit musí každý občan osobně a jakékoli zastoupení
je nepřípustné. Občané, kteří se ze
zdravotních důvodů nemohou dostavit do volebních místností, si
mohou zažádat v MěÚ Poběžovice
o návštěvu volební komise s přenosnou volební schránkou ve svém
domově. Vaše volba pak ovlivní dění ve městě na dlouhé čtyři roky,
tedy do dalších komunálních voleb,
které se uskuteční (pravděpodobně) opět na podzim v roce
2022.
VoK

12.10. od 17.30
Cestopisná beseda: Ráj hurikánu
Promítání fotografií a povídání o národech žijících v Pacifiku. Vypráví Jana Heriánová. Vstupné dobrovolné.
Je dobré si zarezervovat židličku.

27.10. od 15.00
Indické odpoledne
Setkání s indickou hudbou, jídlem a
tetováním henou. Vstupné 400.-Kč.
Nutná rezervace předem zprávou na
FB, či telefon 606 366 568.

10.11. od 9.30
Montessori pracovna pro děti od
3 let
Téma: Praktický život. Vstupné 200.Kč. Nutná rezervace předem zprávou
na FB, či telefon 606 366 568.

24.11. od 15.00
Včelí medvídci v Pelíšku
Hravé odpoledne pro děti a jejich rodiče. Akce se koná v rámci projektu
„Celé Česko čte dětem.“
Vstupné 40.-Kč za dítě, doprovod
zdarma.

1.12. od 16.00
Adventní tvořivá dílna - Zamotáme, zavážeme…
Výroba adventního věnce z textilu a
textilní výplně. Cena 300.-Kč. Pro
všechny věkové kategorie. Nutná rezervace předem zprávou na FB, či telefon 606 366 568.
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