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Zamyšlení
Dne 30. dubna se jako každý rok
v našem městě stavěla májka.
Před 16. hodinou měli malí a velcí
čarodějové a čarodějnice sraz u
školky. Kdo neměl, obdržel píšťalku, aby o našem průvodu vědělo
celé město. V 16 hodin vyrazil průvod v doprovodu 2 hasičských vozidel na „průlet“ Poběžovicemi,
k místní hasičské zbrojnici, kde již
byly pro děti připraveny soutěže o
sladkosti. Po splnění všech soutěžních disciplín si děti za pomoci rodičů ozdobily májku připravenými
pruhy krepového papíru a to již
přijel čaroděj Milan a májku za pomoci hasičů postavil. Pro děti byly
připravené špekáčky, které zakoupilo jako každý rok Město Poběžovice. Od půl sedmé začala pro přítomné hrát kapela Agnes Rock a
ve 20 hodin měly vystoupení poběžovické světlušky se svou ohnivou show. Tímto bych chtěla velice
poděkovat všem, kdo se podílel na
organizaci, přípravě a průběhu
májky, tj. SDH Poběžovice, Městu

Poběžovice, veliké poděkování patří také žákům ZŠ Poběžovice A.
Rubášové, S. Gejdošové, S. Blažkové , P. Turčanovi, J. Anderlemu,
P. Jedličkovi, M. Kostrhounové, P.

Pekárové, J. Klinerovi, L. Ticháčkovi, T. Marešové, A. Vrbovskému, a
E. Bednárovi za přípravu soutěžních disciplín.

Vážení spoluobčané,
v době, kdy píši tyto řádky, je již
měsíc květen ve své druhé polovině a jaro je tak v plném proudu.
Již od konce dubna jsme v rámci
různých pietních aktů vzpomínali
na temnější chvilky našich dějin.
Jsem moc vděčný, že jsem se
mohl díky pozvání kolegů starostů
zúčastnit pokládání věnců v Hostouni, Bělé nad Radbuzou a Růžově, kde padli při osvobozování naší
vlasti dva američtí vojáci. Nezapomněli jsme ani v Poběžovicích.
Mnozí z vás jistě ví, že na městském hřbitově je pochován neznámý počet žen a dívek, které zemřely během takzvaného „pochodu smrti“ z pracovního tábora
Helmbrechts do Prachatic. V den
výročí osvobození Poběžovic americkou obrněnou divizí jsme si tak
připomněli různá utrpení, které
museli i poběžovičtí občané během
obou světových válek prožít a zároveň jsme vzdali hold těm, kteří
daleko od svých domovů bojovali a
umírali za osvobození naší vlasti
od nacismu. Je jen na nás, jak jejich odkaz naplníme.
Podívejme se ale zpět na
aktuální dění v Poběžovicích. Koncem dubna jsme
také museli řešit mimořádnou situaci v zámeckém
parku, kde po pádu dvou
vzrostlých třešní praskl ve
kmeni i jeden z největších
buků. Díky této havarijní situaci jsme museli dočasně
uzavřít prostor pro pěší, jelikož zde hrozilo přímé
ohrožení zdraví návštěvníků
parku. Nyní je již strom poražený, ale stále ještě řeší-

me ozdravné řezy u ostatních stromů v celém areálu, neboť i zde je
pravidelná údržba velice důležitá, i
když samozřejmě nákladná. Údržba zeleně probíhá kontinuálně i
v okolních obcích, v současnosti
asi nejvíce na Sezemíně, kde již
původní náves vlivem různých náletových dřevin málem zanikla.
Rekonstrukce Masarykovy a Slovanské ulice pokračuje. Již nyní vidíme, jak bude přibližně finálně
vypadat. Chtěl bych tímto poděkovat za veškeré podněty, které se
ke mně, nebo ostatním zastupitelům dostaly. I když na této stavbě
trávíme celkem mnoho času, tak
přeci jen si nevšimneme veškerých
detailů, nebo určité věci bereme
z jiného úhlu. Oproti původnímu
projektu se již podařilo zapracovat
mnoho změn, ale občas si musíme
uvědomit, že vzhledem k návaznosti na některé normy a platná
povolení nelze upravit zdaleka vše.
Pokud vše bude pokračovat tak,
jako doposud, mohli bychom být
s touto rekonstrukcí na konci července hotovi.

Mnozí jste četli v Domažlickém deníku dění kolem „naší“ farnosti.
Ano, bohužel musím potvrdit, že
zde reálně hrozí situace, že v Poběžovicích opět nebude působit
„místní“ farář. V současné době
jsme ve spojení s okolními starosty
a snažíme se jednat s diecézí o
další budoucnosti duchovní služby
v Poběžovicích a okolí.
Bohužel, musím se také zmínit o
častých stížnostech občanů na volný pohyb psů, ať už v našem městě, nebo i v okolních obcích. Pokud
máte domácího mazlíčka, zabezpečte ho vždy prosím tak, aby nemohl utéci. Nesmíme se těmto
stížnostem divit, ne každý všechny
místní pejsky zná a ví, co od nich
v dané situaci může čekat. Děkuji.
Závěrem bych chtěl poděkovat
všem organizátorům tradiční májové oslavy, dle návštěvnosti měla
veliký úspěch, a i následné oslavy
jsou více než pozitivní. Zároveň se
těším na dětský den, který by se
měl konat první červnovou sobotu.
Akcí pro veřejnost je v našem
městě čím dál tím více a tímto ještě jednou děkuji každému,
kdo sebere odvahu a akci
pro ostatní zorganizuje,
nebo přidá ruku k dílu. Tito
lidé utvářejí naše město
tak, aby se nám všem
v něm dobře žilo.
Rád bych všem popřál klidný start do prvního letního
měsíce a těším se na shledání při nějaké další příležitosti.
Děkuji za pozornost,
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Vladimíra Kopecká

Martin Kopecký,
starosta města

Květen se konečně povedl, tedy
co do počasí. Chvíli sice skoro
mrzne, ale: studený máj - v stodole ráj. Skoro mrzlo i v době
malé vzpomínkové slavnosti na
poběžovickém hřbitově, která se
konala 4.5. I když tu moc lidí
nebylo, proběhla velmi důstojně.
Hasiči i pan starosta vzpomněli
nevinných obětí poslední (doufejme) velké války v Evropě, zazněla i dojemné verše přednesené mladou dívkou. Krásný, byť
trochu studený a kvůli slavnosti i
smutný, byl výhled ze hřbitova
od Českého lesa po Šumavu.
Někdy i v letošním máji svítí
slunce. A tu se teprve ukáže, jak
hezký je revitalizovaný park.
Však dalo členům minulých
městských zastupitelstev, rad i
starostům velkou práci sehnat
peníze a připravit projekt na jeho znovuzrození. Ale práce to
nebyla marná. A je potřeba pochválit i zdejší technické služby,
které se starají o to, aby se park
zase nestal pouhou džunglí. Jahůdkou na dortu zůstává japonská zahrada. A spící Růženkou či
spíše tajemnou Micuko zdejší zámek. Jenže princ, který by je
přišel vysvobodit, by musel být
tuze bohatý. Ale samo město
nespí. Brzy tu bude nový povrch
na komunikacích v části Slovanské a Masarykovy ulice. Živé
jsou i cyklostezky v širokém okolí. Trochu smutně se tváří socha
Jana Nepomuckého. Ten doufal,
že si na něho přece jen někdo
vzpomene už kvůli sochaři, který
sochu vytvořil. Ale i tak – komunikace s novým povrchem – přece jen nějaký dárek městu
k jeho devítkovým narozeninám.

Marie Špačková

Věřícím chtějí
vzít faru ???

Tak zněl titulek jednoho článku
v Domažlickém deníku z 20.5.
Ale autorka článku má nejspíše
na mysli, že má být zrušena poběžovická farnost. Tedy, že katolická církev se zříká svých povinností v daném regionu, a to
díky nedostatku věřících. Co bude s budovami církvi zde sloužícími těžko říct. Předhodí je plzeňské biskupství městu? A když
(podle údajů ve výše uvedeném
textu) byly z kostela odvezeny
nejvzácnější liturgické předměty,
odvezou do Plzně i celou budovu
kostela včetně historické fary?
To určitě ne.
Katolická církev se vymlouvá
na nedostatek věřících. A zbavuje se všeho majetku, ze kterého
nemá přímý hmotný prospěch.
Kde jsou ty doby, kdy kněží nejen že plnili svoje profesionální
povinnosti, ale starali se i o kulturu v obci – viz třeba národní
obrození, ale i dobu tzv. totality,

dokončení na str. 2.

Výběr z usnesení 11. jednání RM Poběžovice, ze dne 23.04.2019

§ RM schvaluje Smlouvu příkazní č. 025-VZMR-19 s firmou MAZEPPA, s.r.o., Plzeň na administraci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce akce „Výměna oken a
dveří ZŠ Poběžovice,“ s cenou 20.000.-Kč bez DPH a pověřuje starostu jejím podpisem.
§ RM schvaluje záměr města pronajmout (propachtovat) pozemek p.č. 255/1, o výměře
14.722 m2 v k.ú. Šibanov.
§ RM souhlasí s uzavřením Mateřské školy Poběžovice v době letních prázdnin 2019 na tři
týdny a to v době od 15.7.2019 do 4.8.2019.
§ RM schvaluje s účinností od 1.9.2019 navýšení úplaty za vzdělávání (školného) pro žáky
Mateřské školy Poběžovice ze současných 200.-Kč za měsíc na částku 300.-Kč za měsíc.
§ RM nesouhlasí s využitím nabídky Domažlického deníku na zvýhodněnou inzerci v příloze Festivaly, slavnosti, poutě, který vyjde 15.5.2019.
§ RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000.-Kč spolku Chodsko žije!
na vydání knihy „Velká válka na Domažlicku,“ ve které bude jedna z kapitol věnována
Poběžovicím.
§ RM schvaluje Licenční smlouvu o veřejném provozování č. VP_2019_21807, Ochranného
svazu autorského (OSA) a dodatek č. 1 k této smlouvě na akci XVI. ples města s částkou k úhradě 2.550.-Kč a pověřuje starostu jejím podpisem.

Výběr z usnesení 12. jednání RM Poběžovice, ze dne 06.05.2019

§ RM souhlasí s provedením výměny vany za sprchový kout v bytě č. 4 v Krátké ulici č.p.
141 s tím, že náklady spojené s výměnou uhradí žadatel.
§ RM nesouhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 7.500.-Kč na provoz Linky
bezpečí, z.s.
§ RM bere na vědomí vyhlášení výzev k podání žádostí o dotace HZS Plzeňského kraje v
rámci programu „Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí,“ a ukládá starostovi
zajistit podání žádosti o dotaci na rekonstrukci požární zbrojnice.
§ RM bere na vědomí dodatek ke stávající úvěrové smlouvě s Komerční bankou a.s., s
fixní výší úroku 1,89 p.a. do konce splácení úvěru a doporučuje ZM Poběžovice jej projednat a schválit.
§ RM souhlasí, na základě doporučení auditora, se zřízením samostatného podúčtu města,
na kterém budou evidovány pouze nedobytné pohledávky města.
§ RM jmenuje Komisi pro vyhodnocení výběrového řízení na zakázku malého rozsahu
„Šitboř - kostel svatého Mikuláše, stavební úpravy fasád věže,“ ve složení: Martin Kopecký, starosta města, Pavel Veselák, místostarosta města, Mgr. Jakub Jansa, radní.
§ RM přiděluje od 1.6.2019 byt č. 2 v bytovém domě nám. Míru č.p. 50.
§ RM bere na vědomí znalecký odhad ceny části pozemku p.č. 1153, o výměře 66 m2 (dle
GP pozemek p.č. 1153/3), s prodejní cenou 13.200.-Kč a části pozemku p.č. 1173, o
výměře 806 m2 (dle GP pozemek p.č. 1173/1), s prodejní cenou 161.200.-Kč a doporučuje ZM schválit prodej uvedených pozemků jedinému zájemci, za odhadní ceny.
§ RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku p.č. 789/1 o výměře 37 m2 (dle GP
pozemek p.č. 789/28), druh pozemku - ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Šitboř,
za prodejní cenu, stanovenou znaleckým posudkem, ve výši 9.250.-Kč.
§ RM bere na vědomí návrh závěrečného účtu města za rok 2018 včetně všech příloh,
předložený účetní města a doporučuje ZM předložený návrh projednat a schválit.
§ RM souhlasí se záborem části městských pozemků p.č.904/4 a p.č. 904/5 v k.ú. Poběžovice o celkové výměře cca 45 m2, pro stavbu lešení k opravě střechy budovy na nám.
Míru č.p. 67 a to v době od 15.7.2019 do 30.7.2019 s tím, že žadatel zajistí montáž,
užívání a demontáž lešení v souladu se zásadami BOZP a platnými právními předpisy.

Výběr z usnesení 4. jednání ZM Poběžovice, ze dne 14.05.2019

§ ZM schvaluje rozpočtová opatření č. 02/2019 v předloženém a doplněném znění.
§ ZM schvaluje Závěrečný účet města Poběžovice za rok 2018, včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Poběžovice, IČ: 00253669 za rok 2018 s výhradami uvedenými v
této zprávě.
§ ZM ukládá starostovi města odeslat ve lhůtě 15 dnů písemnou zprávu o přijatých opatřeních k
nápravě chyb a nedostatků, uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC
Poběžovice, IČ: 00253669, za rok 2018.
§ ZM schvaluje účetní závěrku města Poběžovice, se sídlem náměstí Míru 47, 345 22 Poběžovice,
IČ: 00253669 za rok 2018 a konstatuje, že nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu
předložených podkladů v souladu s § 4, vyhlášky č. 220/2013 Sb., věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.
§ ZM schvaluje dodatek č. 2 ke Smlouvě o úvěru ze dne 25.7.2014 se společností Komerční banka a.s., s pevnou úrokovou sazbou ve výši 1,89% p.a. do konce splatnosti úvěru a pověřuje
starostu jeho podpisem.
§ ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 789/28 o výměře 37 m2, druh pozemku ostatní plocha –
ostatní komunikace, v k.ú. Šitboř, za cenu v čase a místě obvyklou ve výši 250 Kč za 1 m2
(celkem za cenu 9.250 Kč), která je stanovena znaleckým posudkem a ukládá starostovi vypracovat kupní smlouvu podle tohoto usnesení a tu jménem obce uzavřít, přičemž kupující uhradí
náklady na vyhotovení znaleckého posudku a za vklad do katastru nemovitostí.
§ ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 1173/1 o výměře 806 m2, druh pozemku ostatní plocha, v
k.ú. Zámělíč, za cenu v čase a místě obvyklou ve výši 200 Kč za 1 m2 (celkem za cenu 161.200
Kč), která je stanovena znaleckým posudkem a ukládá starostovi vypracovat kupní smlouvu
podle tohoto usnesení a tu jménem obce uzavřít, přičemž kupující uhradí náklady na vyhotovení znaleckého posudku a za vklad do katastru nemovitostí.
§ ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 1153/3 o výměře 66 m2, druh pozemku ostatní plocha, v
k.ú. Zámělíč, za cenu v čase a místě obvyklou ve výši 200 Kč za 1 m2 (celkem za cenu 13.200
Kč), která je stanovena znaleckým posudkem a ukládá starostovi vypracovat kupní smlouvu
podle tohoto usnesení a tu jménem obce uzavřít, přičemž kupující uhradí náklady na vyhotovení znaleckého posudku a za vklad do katastru nemovitostí.
§ ZM neschvaluje záměr města prodat pozemek parc. č. 307 o výměře 232 m2 v k.ú Poběžovice
u Domažlic z důvodu udržení celistvě upravené veřejné plochy v souladu s připravovaným novým územním plánem města Poběžovice.
§ ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 339 o výměře 113 m2, druh pozemku ostatní plocha – jiná
plocha, v k.ú. Poběžovice u Domažlic, za cenu v čase a místě obvyklou ve výši 200 Kč za 1 m2
(celkem za cenu 22.600 Kč), která je stanovena znaleckým posudkem a ukládá starostovi vypracovat kupní smlouvu podle tohoto usnesení a tu jménem obce uzavřít, přičemž kupující
uhradí náklady na vyhotovení znaleckého posudku a za vklad do katastru nemovitostí.
§ ZM souhlasí se žádostí spolku Mikuláš z.s. ve věci prodloužení termínu pro čerpání dotace z
městského rozpočtu pro rok 2018 do 28.2.2019 a pověřuje starostu uzavřením dodatku k veřejnoprávní smlouvě č. VPS062018.

dokončení ze str. 1.

kdy se např.
na faře
v Újezdě Sv. Kříže scházeli
nejen praktikující katolíci, ale i ti, kteří věřili i bez
účasti na liturgických církevních obřadech, ve
spravedlnost Boha i v Ježíše Krista. Ale nešlo jenom o to. Tehdejší farář sám opravoval církevní
památky a dokázal jako pomocníky získat i komunisty. Proč současná církev ignoruje kulturu jako
takovou? Proč nepomáhá státu, jehož zastupitelé
konečně odsouhlasili restituce, které jdou do milionů? Co bude s těmi penězi dělat? Třeba by
mohla platit opravdové a zasvěcené faráře, kteří
jsou ochotni nejen sloužit mše aj., ale svým veřejným vystupováním a účastí na rozvoji kultury
jako takové pomoci věřícím i nevěřícím ukázat, že
nejen chlebem živ jest člověk. A opravdu velkým
činem opravdového odpuštění by byla i pomoc
při opravě církevních památek, i přesto, že je minulé režimy devastovaly.
Marie Špačková

Malířka Jana Hrušková opět vystavuje
Paní Jana Hrušková, která z Domažlic přesídlila
do Poběžovic, opět vystavuje. Sice ne v Poběžovicích, ale ve Kdyni, v tamním Muzeu příhraničí.
Výstava s názvem Příběh potrvá od 7. června do
31. srpna. Jana Hrušková je sice původním povoláním dětská zdravotní sestra, ale malování a
kreslení se věnuje už dlouhá desetiletí. Své jímavé a filozoficky laděné obrazy vystavovala nejen
v Čechách, ale např. i v Německu, na Slovensku
v Holandsku a dokonce i v USA. Některá její díla
zakoupila i muzea nebo různé instituce. Mezi její
výtvarné techniky patří pastel, akryl nebo i perokresba aj. Její abstraktně laděné obrazy jsou velmi barevné a vyjadřují různé nálady či emoce,
které odpovídají názorům autorky na svět a život
jako takový. Doufejme, že je budou moci časem
shlédnout zájemci i přímo v Poběžovicích.
MŠ

Panorama
událostí

Pracovníci Služeb města Poběžovice začali,
vzhledem k deštivému počasí a následnému nočnímu oteplení naplno s údržbou
travnatých ploch. Pomáhat jim v letošním
roce bude nová samochodná sekačka se
zdvihacím košem značky KUBOTA. Tu
město pořídilo namísto dosloužilé a prodané sekačky ETHESIA. V současnosti tedy
mají pracovníci města k dispozici dvě sekačky stejné značky a stejných parametrů,
což by oproti poruchové ETHESII mělo být
na výkonnosti při sekání znát.
V minulém měsíci odkryli pracovníci Služeb města Poběžovice základy budovy
městského úřadu ze severní strany (v uličce k budově POZEPu), provedli zde drenáž
a položili hydroizolační fólii k budově, aby
nedocházelo k dalšímu vlhnutí severní zdi.
Zasypaný výkop byl nějakou dobu otevřený, aby si nově uložený materiál „sedl“ a
na konci měsíce května budou zahájeny
práce na zpětném položení zámkové dlažby.
V Žižkově ulici byly na jaře zahájeny práce
jedním z místních občanů na stavbě rodinného domu a stavba poměrně svižně pokračuje.

DĚTSKÝ DEN
s hasiči Poběžovice

se koná 1.6.2019 od 14.00 h.
na školním hřišti v Žižkově ul.
Ukázka policejních psovodů,
soutěže, střelba ze vzduchovky, skákací hrady, malování
na obličej, obří krteček...
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V pátek 26.4.2019 byl při kontrole
škod, způsobených padlými třešněmi u volejbalového hřiště, zaznamenán velice nepříjemný zvuk
„praskání dřeva.“ Příčina praskání
byla zjištěna během chvilky. A byla
jí prasklina kmene památného buku. Tento buk byl výjimečný nejen
svojí velikostí ale zejména zajímavým růstem. Jedná se o několik
kmenů srostlých v jeden, se spirálovitým růstem. Bohužel rozsah
praskliny byl tak velký, že hrozilo
rozlomení stromu s následným pádem. Proto JSDH Poběžovice okamžitě uzavřela větší část parku a
byla vydáno omezení návštěvnosti
parku.
Na místo byl povolán dendrolog,
aby posoudil stav stromu z hlediska bezpečnosti a jeho další životaschopnosti. Bohužel jakékoli ošetření stromu by už nezajistilo jeho
bezpečný růst a životnost. Proto
po dohodě s orgány ochrany přírody a krajiny bylo rozhodnuto o jeho pokácení jako havarijní dřeviny.
Samotné kácení bylo velice rizikové vzhledem k havarijnímu stavu
stromu. Nejprve se odstraňovaly
větve z plošiny. Hlavním cílem bylo
při kácení nepoškodit další dřeviny
v okolí a tak nakonec bylo nutné
aby arborista poslední patra větví,
kam plošina nedosáhla, odřezal
přímo ze stromu. Při pohledu na
arboristu ve výšce cca 35 m nad
zemí a na nestabilním stromě se
opravdu tajil dech. Jeho práce byla

Klienti místního domu s pečovatelskou službou rozhodně nezahálí.
Po předchozí domluvě s p. starostou, město zakoupilo několik
stromků a okrasných keřů, služby
města pak zajistily dovoz zeminy.
Někteří klienti a jejich známí zase
přispěli bylinkami nebo přímo některými již vzrostlými rostlinkami.
Ti, kterým to jejich stav dovoluje
se poté chopili nářadí a pustili se
do zvelebování přilehlého prostoru
kolem. Musíme říci, že výsledek
stojí za to. Vzniklo zde místo k od-

Chci touto cestou poděkovat všem
přispěvatelům do měsíčníku Poběžovicko, ať už se jedná o ty stálé
nebo příležitostné. Jen díky Vám je
možné dodržet pravidelný měsíční
rytmus jeho vydávání a rozšířit tématickou pestrost jeho obsahu.

MKIS a město
Poběžovice

zve všechny občany dne

15.6.2019 na
VÍTÁNÍ LETNÍ SEZONY,
zámecký park, posezení, občerstvení, živá hudba.
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opravdu skvělá – žádná dřevina
nebyla poškozena. Ráda bych proto poděkovala firmě Komplexní péče o zeleň a výškové práce Lukáš
Čermák za velice kvalitně odvedenou práci i za ochotu.

Znám křišťálovou studánku, kde
nejhlubší je les, tam roste…
Snažil se pan učitel Hašek, abychom procítěně recitovali.
Mojí první křišťálovou studánku
(šitbořskou nebo taky štampílskou)
mi ukázala moje babička. Chodila
do lesa obžínat mladé sazeničky
stromků a lesní dělníci z ní pravidelně pili. I pro kolemjdoucí na
větvi smrku, který se nad studánkou skláněl, viselo několik hrnečků.
Podruhé mi ji připomněli skauti,
kteří kus dál měli o prázdninách
svoje „týtý“, jak říkala moje maminka. Vyčistili ji a starali se o ni.
Byla v tomhle cípu lesa pro ně velice důležitá.
Při turistice nebo při houbaření
jsme se u ní vždycky zastavili.
Pak se lesy vrátily původním majitelům. Do lesů vjely lesní stroje a
začala těžba dřeva. Padl i smrk
nad studánkou. Bylo znát, že kolem ní pracují stroje, nevím, jestli i
lidé.
Další rok už bylo koryto, ze kterého studánka vytékala, zarostlé. Zatím jen vodními rostlinami a kapradím, které do lesa sice patří, ale
vše úplně zarostlo. Než jsem jí vyčistila, nehty jsem měla obroušené, boty promáčené, ale na studánku bylo přeci jen trochu vidět.
Letos jsem nic nenechala náhodě a

vyzbrojila jsem se. Vytrhala jsem
trávu a kopřivy, vystříhala ostružiny. Nad oběma prameny jsem vystříhala porost. Otlučeným hrníčkem jsem vybrala bahno. K tomu,
abych se dopracovala ke stříbřitému křemennému písku bych asi
potřebovala víc času a lopatu.
A při práci mě napadalo:
Můžeme dnes, kdy je každá kapka
vody vzácná, zapomenout jen tak
na „křišťálovou studánku“, která
osvěžovala už naše prarodiče, rodiče…
Třeba by se dal u studánky postavit pomníček, protože tudy možná
šel Jan ze Šitboře a Žatce na své
cestě za studii do Paříže,
možná se vytékajícím pramínkem
nechal inspirovat B. Smetana, který na zámku v Poběžovicích působil krátkou dobu jako učitel hudby… Třeba sem na koni jezdila
hraběnka Micuko nebo zde spřádali
své sny o Panevropské unii Coudenhove-Kalergiové. Cestu by sem
dnes mohly najít moderní hospodyňky, protože potočnice, prorůstající dno je opravdu v bio kvalitě.
Jedno vím ale určitě – fotografii této studánky měl ve svém albu Jára
Cimrman s poznámkou, že o ní
musí říct Josefu Sládkovi.

Rodinné a komunitní Montessori
centrum Pelíšek oslavilo své druhé
narozeniny. A slavilo se celkem ve
velkém. Dortíky pro každého, živá
hudba (Renato, moc děkujeme, byl
to koncert!), venkovní aktivity,
společné hraní, kreslení henou. Byla to oslava pro děti, o dětech,
s dětmi. Kdo přišel, odešel až na
samotném konci. Jsme vděčné, že
mezi oslavenci byly rodiny z Poběžovic, ale i z dalekého okolí, které si k nám nachází stále pravidelnější cestu. Kdo by to byl před
dvěma roky řekl. Vydržely jsme a
budeme držet dál. Neděláme si
žádné statistiky, chceme si jen tak
užívat radosti z práce, ale tušíme,
že máme za sebou desítky akcí a
stovky odvedených lekcí. Naučily
jsme se mnohému a snad i my
jsme na oplátku naučily něčemu
naše návštěvníky.
Jsme rády, že Pelíšek
žije v Poběžovicích.
Není to lehké místo k
žití, ale o to větší radost máme z jakékoliv
přízně. Vše je pro nás
výzvou. Blíží se konec
tohoto školního roku.
Pro Pelíšek to znamená, že se pomalu bude
loučit s dětmi na odpoledních aktivitách a
s maminkami, jež do-

chází do mateřského centra. Červen bude opět patřit výstavě. Tentokrát k nám doputovala výstava
ze Židovského muzea Praha
s názvem Zmizelí sousedé. Nenechte si ji ujít. Vytvořili ji žáci ze
základních škol z celé České republiky. Na červenec se pak chystá
velký úklid a velký odpočinek, neboť srpen patří příměstským táborům. Oba turnusy jsou již zaplněné. Z velké části poběžovickými
dětmi - nejlepší narozeninový dárek.
Na závěr si dovoluji jedno osobní
poděkování. Děkujeme všem, kteří
nás jakkoliv podporují a: „Milá kolegyně, nikdo jiný ti za tvoji dobrovolnickou práci poděkovat nemůže,
a tak to musím udělat já.
Díky a vydrž!“

Vlasta Fitzová

M. Prančlová Odbor ŽP MěÚ

počinku, kde si mohou zdejší klienti posedět a potěšit se pohledem na rozkvetlou zeleň. Zároveň
si mohou kdykoliv utrhnout čerstvou meduňku nebo libeček.
S úpravami se však ještě nekončí
a my věříme, že čím příjemnější
prostředí se zde vytvoří, tím raději
a častěji se zde budou klienti
scházet spolu s ostatními nebo se
svými rodinami a využijí všech
možností vyrazit ven na čerstvý
vzduch.

Miroslava Havlíčková

Vy ostatní neváhejte a pokud máte
nějakou informaci ke zveřejnění,
doručte mi ji. Díky. Vojtěch Kotlan

MKIS Poběžovice
zve dne 19.6.2019
od 14:00 do 18:00 hodin na

SENIORSKÉ
ODPOLEDNE

v hotelu Hubertus.
K tanci a poslechu zahraje

MELODY CLUB
z Postřekova.
Vstupné 70,-Kč.

Eva Vondrašová

Rakouský Rohrbach hostil závodníky v jarním turnaji judistických nadějí. Poběžovické judo reprezentovali 3 chlapci a 2 dívky.
Filip Valenta obsadil ve své kategorii 4. místo a David Johánek se
probojoval do finále, které prohrál
a obsadil 2. místo.
Oba úspěšní judisté odjeli s krajským výběrem na mezinárodní turnaj do Budapešti, kterého se zúčastnilo 2000 závodníků z 29 zemí
Evropy a USA.
Filip byl vyřazen ve 3. kole, David
se probojoval do čtvrtfinále a obsadil v obrovské konkurenci 7. místo.
V každé váhové kategorii startovalo
60-80 závodníků.
VELKÁ CENA KARLOVÝCH VARŮ
Výborně si vedla generace nastupujících judistů ve věku 7-10 let. V
pěti váhových kategoriích zvítězili:

Erik Souček, René Souček, Marek
Černý, Denis Kasl a Matěj Blažek.
Za své výkony získali Pohár pro
nejlepší družstvo turnaje.

Josef Kubík, trenér

Dne 22. června 2019
uplyne 5 let,
kdy nás navždy opustila

paní

Anna Hettlerová

skou kuchařku a na cestu dostali
chodské koláče. Návštěva skončila,
ale náš školkový projekt pokračuje.
Další důležitou akcí bude návštěva
mostu v Bělé nad Radbuzou. Ten
je totiž hodně podobný Karlovu
mostu v Praze, ale pro nás je hlavní město příliš velké a daleko. Jsme
ještě malí, tak nám postačí most
v menším měřítku. Ale i tuhle akci
si patřičně užijeme, musíme totiž
vyzkoušet, jak fungují vajíčka
v maltě.
Za naši česko-německou akci patří
velký dík ZUŠ Horšovský Týn a celému kolektivu školky, protože na
jejím průběhu se podíleli všichni.
Učitelky se věnovali dětem a provozní zaměstnanci zajistili technické zázemí, bez kterého by to nešlo.

Kateřina Vogeltanzová
z Poběžovic.

Vzpomínají dcery Anna
a Jaroslava s rodinami.

S láskou vzpomínají dcery
Marie, Anna, Věra
a syn Václav s rodinami.

Dne 20. května 2019
uplynulo 12 let,
kdy nás opustil

Dne 14.5.2019
tomu byly již 3 roky
co nás opustil

Vít Brabec.

Vladislav Prexl

Stále vzpomínají
manželka a děti
s rodinami.

Stále vzpomíná
manželka Anna,
synové Vladislav
a Pavel s rodinami.

pan

Mgr. Lenka Pekárová

ROK 2019
Poběžovice:

UPOZORNĚNÍ

Místní poplatek za:
odpady
je splatný do
30.6.2019.

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

Jan Novák, Marie Nováková
- poplatek za odpady.

paní

z Poběžovic.

Čas mírní bolest,
ale nedá zapomenout.

V loňském kalendářním roce naše
republika oslavila 100 let od svého
vzniku, a v naší školce se zrodil nápad seznámit děti se vším, co je
pro náš národ důležité, typické,
tradiční, zkrátka se vším, co je
„české“. Na celý školní rok jsme
naplánovali různé aktivity, a přes
praotce Čecha, státní symboly, korunovační klenoty, prezidenta republiky, lípu, pohádky a lidové zvyky jsme doputovali k regionálním
tradicím a zatoulali se na Chodsko.
K této příležitosti jsme k nám
pozvali naši partnerskou školku
z města Furth im Wald. Našim kolegyním a dětem z Německa jsme
představili Chodsko, a to se vším,
co k němu patří. Chodskou keramikou, kterou jsme zkoušeli malovat,
chodskými koláči, ty jsme nejen
vyráběli z papíru, ale také samozřejmě ochutnali, s hudebním nástrojem, který si
všichni
mohli
vyrobit,
a chodským krojem, jako
omalovánkou pro každého.
Největší úspěch měl ale samotný úvod návštěvy, kdy
s námi dvě chodské písně
nacvičili pan učitel Petr
Kreysa ze ZUŠ Horšovský
Týn, se svým žákem Dušanem Werunským. Celá naše
malá kapela nastoupila, jak
jinak než v krojích. Představili jsme nejen písně, ale také dva
typické hudební nástroje, fanfrnoch a vozembouch. Oba měli velký úspěch, fanfrnoch pro svůj typický zvuk a vozembouch pro techniku, kterou se na něj hraje. Společná akce našich školek tak od začátku nabrala velmi veselou, pohodovou a příjemnou atmosféru, a to
nám vydrželo po celou dobu. Tím
kouzelníkem, který okamžitě zbořil
komunikační bariéru, nebylo nic jiného, než hudba. Veselá chodská
písnička s energií a elánem podaná, byla tím nejlepším, čím začít
společné setkání lidí, kteří nemluví
stejnou řečí. Na webových stránkách města a školky můžete na naši společnou návštěvu na chvilku
zavítat, a třeba tak začít den
s dobrou náladou. Našim kamarádům z Německa jsme jako dárek
věnovali právě vozembouch, vyrobený speciálně pro tuto akci, chod-

Dne 7.6.2019 uplyne
10 let, co od nás
navždy odešla naše
milovaná maminka

pan

z Poběžovic.

Kdo v srdcích žije, neumírá
Dne 19. června 2019
uplyne 8 smutných let
kdy nás navždy opustil

Červen: 5.6., 19.6.
Červenec: 3.7., 17.7.,
31.7.
Srpen: 14.8., 28.8.
Září: 11.9., 25.9.
Říjen: 9.10., 23.10.
Listopad: 6.11., 20.11.
Prosinec: 4.12., 18.12.

pan
Ing. Zdeněk Fišer

Červen: 4.6., 18.6.,
Červenec: 2.7., 16.7.,
30.7.
Srpen: 13.8., 27.8.
Září: 10.9., 24.9.
Říjen: 8.10., 22.10.
Listopad: 5.11., 19.11.
Prosinec: 3.12., 17.12.,
31.12.

Za vzpomínku děkují
manželka, dcera
a syn s rodinou.

z Poběžovic.

Ostatní obce:

KOUPÍM

jakoukoliv tahací harmoniku
- akordeon, chromatiku,
heligonku i v nálezovém
stavu. Jsem muzikant
a sběratel. Tel: 728230625.
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