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Zamyšlení
V první lednové odpoledne se v
16 hodin sešla stovka poběžovických občanů k tradičnímu přivítání
nového roku 2020. Pro všechny přítomné bylo jako obvykle připraveno
šumivé víno na přípitek, pro nezletilé byl k dispozici i nealko nápoj.
Na úvod zahrála Mgr. Lenka Pekárová na kytaru a společně s dcerou
Lenkou zazpívaly dvě vánoční písně.
Poté se ujal slova starosta města
p. Martin Kopecký. V krátkém proslovu připomněl nejdůležitější akce,
které byly městem v roce 2019 realizovány (mimo jiné výměna všech
oken a vstupních dveří v budově základní školy, rekonstrukci vodojemu,

Vážení spoluobčané,
Je to jen chvíle, co jsem
na tomto místě přál ke konci roku
2019 a ani jsme se pořádně nestačili rozkoukat a máme tu konec
prvního měsíce roku 2020. Snad se
vám všem vstup do nového roku
vydařil a vychází vše podle představ.
I vedení města opět zasedlo ke
svým stolům a s novým elánem se
pustilo do řešení věcí, které se nepodařilo v minulém roce dotáhnout
do konce. Jedná se povětšinou o
drobnosti, ale i takové maličkosti
jsou důležité a zlepšují život v našem městě. Pokud se půjdete projít
do zámeckého parku, uvidíte, že u
japonské ZEN zahrady přibyl jeden
větší kámen pro osazení informační
cedule. Stejně tak je osazen menší
kámen u stromu Olgy Havlové, kde
taktéž bude cedulka umístěna. Dále
v parku budou v prostorách u zámku osazeny menší kameny, které
budou bránit průjezdu vozidel přes
travnatou plochu mezi zámkem a
japonskou zahradou. Tyto kameny
budou doplněny nižšími křovinami,
aby místo bylo vzhlednější. Občas
zůstává rozum stát, kudy jsou
schopni lidé projet, aby si zkrátili
cestu o pár metrů. Jakmile počasí
dovolí,
musíme
také
hnout
s prázdnými informačními panely u
pošty, které je potřeba vyspravit a
natřít, aby mohly sloužit dále svému účelu a nedělaly ostudu. Jak
jsem již avizoval, v nejbližších
dnech začneme instastránka 1 lovat nové okapy na

rekonstrukce části Slovanské ulice,
včetně mostu přes Pivoňku, či rekonstrukce obřadní místnosti v budově městského úřadu). Připomněl
i akce, které se nepodařilo dotáhnout do konce, hlavně kanalizaci
Šitboř. Zde vyvstal problém s netěsností kanalizačních přípojek v některých poběžovických ulicích, kolmých
na ulici Žižkovu a nutnost jejich
opravy. To je podmínkou pro připojení šitbořské kanalizace do čistírny
odpadních vod, protože ta by v současnosti velký nátok balastních vod
a ještě vody ze Šitboře kapacitně
nezvládla. Na závěr popřál všem poběžovickým občanům všechno nejlepší do nastávajícího roku
2020.
Slovo si krátce vzala i vedoucí MKIS Poběžovice, slečna Dominika Adamcová,
která rovněž popřála místním
občanům, rozloučila se s nimi před odchodem na mateřskou dovolenou a představila svou nástupkyni. Tou
se stala vítězka výběrového
řízení pí Jitka Molnárová,
která vyjádřila přání, aby
pod jejím vedením MKIS pra-

městské budovy, jelikož staré jsou
již děravé a neplní svůj účel.
Z nových drobností v tomto roce
bych chtěl po poradě s radními
města dotáhnout parkování vozidel
nad 3,5 t v intravilánu obce. Již se
mi na stole množí stížnosti na tuto
skutečnost, a proto bych chtěl
k tomuto účelu využít část prázdného autobusového nádraží, kde by
mohla být pro tato vozidla vyhrazená parkovací místa. Jinde ve městě
bohužel takovou možnost nemáme
a jsem společně s radními v této
záležitosti toho názoru, že pokud se
něco takového zakáže, mělo by tu
být taktéž nějaké ale – nějaké možné alternativní řešení.
Máme přes tyto „menší“ záležitosti
naplánováno pro tento rok i pár
větších, jejichž realizace v tomto
roce nejspíše neproběhne, ale příprava dá mnoho práce. Jednou
z těch hlavních je II. etapa kanalizace v Šitboři, kde vše zatím nejde
podle představ. Proběhlo první výběrové řízení na zhotovitele stavby,
které však bylo neúspěšné a budeme tak usilovat o získání dotace
v některém z dalších vyhlašovaných
dotačních programů v tomto roce.
Taktéž dotahujeme zadanou
územní studii na revitalizaci Spojeneckého náměstí, kde by se celý
prostor „zazelenil“ a hlavně zklidnil.
Snad i malá vodní plocha se podaří
vytvořit. To ale probereme společně s vámi na plánované besedě,
kde bude studie prezentována.
Rovněž projekt Větrné ulice bychom chtěli v tomto roce dotáhnout

covalo stejně
dobře,
jako dosud
a ujistila přítomné, že pro to udělá
maximum.
Následoval přesun účastníků na stanoviště s voňavým svařákem, gulášem a připravenými lampionky štěstí. Jejich barevná světélka za nedlouho zaplnila východní část oblohy a nesla přání svých "stvořitelů"
kamsi do dáli...
VoK

společně se všemi povoleními do zdárného konce. Jak jsem
již také dříve avizoval, střechou
hasičské zbrojnice při každém větším dešti zatéká, a tak nás v tomto
roce čeká její oprava. Snad se nám
podaří získat částečnou dotaci od
Plzeňského kraje, která by nám
mohla s financováním této opravy
pomoci.
Stojíme před velkou akcí, kterou je
rekonstrukce kanalizace v ulicích
Krátká, Horní, Dolní, Zahradní,
Otovská a Finská, kde nám stará
kanalizace netěsní a přitéká nám
tak velké množství balastních vod
do čistírny. Určitě, jakmile dostanu
harmonogram prací, vás s postupem této rekonstrukce seznámím.
Velice mě v tomto měsíci potěšila
iniciativa místních občanů ve věci
vytvoření určité skupiny lidí, která
by se věnovala problematice poběžovického zámku. Přiznám se otevřeně, že vedení města nemá takové kapacity, aby se mohlo získávání
všech grantů a dalším organizačním
záležitostem naplno věnovat, a proto je vždy velikou pomocí, pokud se
do takových věcí zapojí lidé, kteří
mohou pomoci a zásadně tak ulehčí
průchod zdánlivě nerealizovatelných akcí.
Ještě jednou bych rád všem spoluobčanům popřál úspěšný nový rok
2020 plný zdraví, lásky a pohody.
Děkuji za pozornost,

Martin Kopecký,
starosta města

A je to tady zas. Zamýšlet se?
Nezamýšlet?
Sloupky,
což
vlastně je něco jako Zamyšlení, psal i Karel Čapek do Lidových novin. Vůbec se nechci
s ním srovnávat a už vůbec ne
ho napodobovat. Jen chci tak
trochu připomenout jeho osud.
Narodil se v roce 1890. Zemřel
na Boží hod 1938. Doufám, že
i v roce 2020 o něm každý civilizovaný Čech, a to nejméně
od šesti let, něco ví. Ti nejmenší – Devatero pohádek
v knížce, Lotrando a Zubejda
ve filmu… Ti starší? S těmi už
je to horší. Kdo dával ve škole
pozor i v 9. třídě, ví, co je to
Krakatit, Povídky z jedné i Druhé kapsy, Bílá nemoc. Kdo ne,
je zabedněnec. Nebo by měl
požadovat vrácení školného.
Neboť nejsou jen špatní žáci,
ale i špatní učitelé. I když ti
dnešní… dobrým učitelem se
stane jen ten, kdo má rád děti,
má železný charakter, nezlomnou vůli nebo se chce obětovat pro blaho lidstva. Peníze to
nezachrání.
Velký
plat
z člověka, který neví sám,“ jak
na to, či jak na ně,“ učitele neudělá.
Sám pan Karel Čapek asi moc
dobrý pedagog nebyl. Vyzkoušel si tuto práci jako vychovatel na zámku Chýše. Dlouho u
ní nevydržel. Vrátil se ke svému psaní. A to mu šlo.
A nejen, co se týká knih. Často, i v nejhorších dobách
„chodil s kůží na trh“. A to právě jako publicista. V době Čapkova života toho o něm
v Poběžo-vicích asi moc nevěděli. Snad jen Ing. František
Purghart a jeho přátelé. A
vlastně ani po roce 1945, či
spíše po roce 1948, kdy se
opět octla jeho díla (jako
v Protektorátu) na indexu zakázaných knih. A to díky článku z dob První republiky Proč
nejsem komunista. S vaničkou
vylili
i
dítě.
Ještě,
že
v Sovětském svazu Čapka nezakázali! Češi bývají často papežštější než papež. I když na
druhou stranu - Čapkova díla
byla sice vyřazována z veřejných knihoven. Ale obyčejní lidé to tak nebrali. První Čapkovu knížku – Jak se co dělá, mi
půjčil v Zámělíči pan Behenský.
To mi bylo asi patnáct. Čapek
se do škol i do knihoven začal
vracet až na konci padesátých
let. Možná už bylo pozdě. Ale
přece jen - Čapek byl, co se filozofie týká, autorem termínu
„obyčejný člověk“. A to v tom
nejlepším slova smyslu. Hordubal, Povětroň, Obyčejný život. Zásadní Čapkova filozofická románová trilogie. Ale kdo
by ji dnes četl? A přemýšlel o

Výběr z usnesení 8. jednání ZM Poběžovice, ze dne 10. 12. 2019

· ZM bere na vědomí informaci o hospodaření města k 30. 11. 2019 s příjmy ve výši +62.814.097,11
Kč (po konsolidaci +51.120.274,81 Kč), výdaji ve výši -60.351.581,06 Kč (po konsolidaci 48.657.758,76 Kč) a financováním ve výši -2.462.516,05 Kč, přičemž závazky města k 30. 11. 2019
činily -275.383,67 Kč (po lhůtě splatnosti 0 Kč) a pohledávky města k 30. 11. 2019 činily
+1.191.875,63 Kč (po lhůtě splatnosti +997.969,85 Kč).
· ZM schvaluje přebytkový rozpočet města Poběžovice na rok 2020 (sestavený po rozpočtových paragrafech) s celkovými příjmy ve výši 48.689.800,00 Kč (příjmy po konsolidaci ve výši 48.599.800,00
Kč), celkovými výdaji 46.858.500,00 Kč (výdaje po konsolidaci 46.768.500,00 Kč) a financováním ve
výši -1.831.300,-Kč, přičemž konsolidovanou položkou ve výši 90.000,00 Kč se rozumí sociální fond.
· ZM schvaluje rozpočet sociálního fondu na rok 2020 s celk. příjmy a výdaji ve výši 90.000,00 Kč.
· ZM stanovuje pro rozpočtový rok 2020 v souladu s § 102, odst. 2, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů kompetenci rady města k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:
a) do výše 50.000,-Kč včetně, v jednotl. závazných ukazatelích, a to na návrh správce rozpočtu;
b) neomezeně v závazných ukazatelích (paragrafech) v případě, kdy si zapojení výdaje vyžaduje
nutnost zajištění chodu obce, v případě havárií nebo stavu nouze, v případě nutnosti odvrácení
možných škod a dále, kdy včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizace mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady;
c) neomezeně v závazných ukazatelích (paragrafech) v případě, že se jedná o dotace a současně se
nezmění rozdíl mezi příjmy a výdaji schváleného rozpočtu.
· ZM schvaluje neinvestiční dotaci z rozpočtu města na rok 2020 ve výši 40.000,- Kč spolku Český
rybářský svaz, z.s., místní organizace Poběžovice (IČ: 18231004), se sídlem Budovatelů 114,
Poběžovice, neinvestiční dotaci z rozpočtu města na rok 2020 ve výši 50.000,- Kč spolku Spolek
Mikuláš, z.s. (IČ: 42320396), se sídlem Šitboř 41, Poběžovice, neinvestiční dotaci z rozpočtu města
na rok 2020 ve výši 200.000,- Kč spolku Sportovní klub Poběžovice, z.s. (IČ: 18230580),
se sídlem náměstí Míru 47, Poběžovice, neinvestiční dotaci z rozpočtu města na rok 2020 ve výši
50.000,- Kč spolku SK JUDO Poběžovice (IČ: 68782802), se sídlem Zahradní 226, Poběžovice,
neinvestiční dotaci z rozpočtu města na rok 2020 ve výši 20.000,- Kč spolku MTB – SILNÝ KAFE
(IČ: 22610791), se sídlem Dobrohostova 231, Poběžovice, neinvestiční dotaci z rozpočtu města na
rok 2020 ve výši 5.000,- Kč spolku Raná péče KUK, z. ú., Tomanova 2645/5, 301 00 Plzeň (IČ:
29109663), neinvestiční dotaci z rozpočtu města na rok 2020 ve výši 30.000,- Kč spolku Montessori Poběžovice z. s. (IČ: 06094180), se sídlem Horní 150, Poběžovice, neinvestiční dotaci
z rozpočtu města na rok 2017 ve výši 35.000,- Kč neziskové organizaci Diakonie ČCE – středisko
Západní Čechy (IČ: 45331154), se sídlem Prokopova 25, Plzeň, neinvestiční dotaci z rozpočtu města
na rok 2020 ve výši 50.000,- Kč spolku SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Poběžovice (IČ:
65570111), se sídlem Žižkova 111, Poběžovice, neinvestiční dotaci z rozpočtu města na rok 2020 ve
výši 10.000,- Kč spolku Frei Racing Team (IČ: 5663962), se sídlem Kout na Šumavě 241, 345 02
Kout na Šumavě, všechny dotace jsou účelově vázány na konkrétní akce nebo činnost.
· ZM pověřuje starostu města objednáním nového znaleckého posudku ve věci stanovení ceny pozemku p.č. 668/1 v k.ú. Poběžovice u Domažlic za přítomnosti starosty, předsedkyně KV ZM a žadatele o pozemek na náklady odhadce, na základě zjištěných nedostatků v původ. znalec. posudku.
· ZM schvaluje prodej pozemků p.č. 141/4, 640/44, 640/47, 664/149, 664/157, 664/281, 664/285,
664/289, 982/1, 982/27, 982/31, 982/33, 982/34, 982/35, 982/36, 982/37, 982/39, 982/41,
982/43, 982/44, 982/45, 982/46, 988/2 vše v k.ú. Poběžovice u Domažlic, druh pozemků vodní
plocha o celkové výměře 6.541 m2 společnosti Lesy ČR, s.p. se sídlem Přemyslova 1106/19, Hradec
Králové, 500 08 Hradec Králové, IČ: 42196451, za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši
327.050 Kč, s odečtením ceny za zřízení služebnosti ve výši 1.265 Kč a pověřuje starostu podpisem.
· ZM vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 04/2019 o místních poplatcích v předloženém znění.
· ZM vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 06/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v předlož. znění.
· ZM vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 03/2019 o evidenci označených psů a jejich chovatelů
v předloženém znění.
· ZM vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 05/2019, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č.
1/2005, požární řád města Poběžovice v předloženém znění.
· ZM schvaluje pro rok 2020 cenu vodného ve výši 32,90,- Kč bez DPH za 1 m3 a cenu stočného ve
výši 52,75,- Kč bez DPH za 1 m3 pro lokalitu Poběžovice a vodné ve výši 32,90,- Kč bez DPH za 1
m3 pro lokalitu Šitboř.
· ZM schvaluje Dohodu o předplacení nájemného se společností Chodské vodárny a kanalizace, a.s.,
se sídlem Bezděkovské předměstí č.p. 388, 34478 Domažlice na 7 let ve výši 8.157.025,- Kč za
účelem získání finančních prostředků na opravu kanalizačního řadu v Krátké, Horní, Dolní, Otovské,
Finské a Zahradní ulici a pověřuje starostu podpisem této Dohody v předloženém znění.

Výběr z usnesení 26. jednání RM Poběžovice, ze dne 16. 12. 2019

· RM přiděluje byt č. 7 v domě č.p. 141 ulice Krátká dispozicí 2+1 o výměře 64 m2 od 1.2.2020...
· RM schvaluje Výběrové řízení na poskytovatele technického dozoru investora a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví pro projekt – „Kanalizace Poběžovice – m. č. Šitboř“
· RM bere na vědomí žádost Nakladatelství Českého lesa a schvaluje finanční podporu vydání knihy
Jiřího Jánského „Páni ze Švamberka, pětisetletá sága rodu s erbem labutě“ ve výši 4.000,-Kč.
· RM schvaluje Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím a dle nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních
odměn za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v upraveném znění a pověřuje tajemníka MěÚ Poběžovice jeho zveřejněním.
· RM schválila peněžitý dar ve výši 3.000,-Kč pro členy spolku SK JUDO, Zahradní 226, 34522
Poběžovice, IČ: 68782802 za výbornou reprezentaci Poběžovic na mezinárodních závodech a
pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.
· RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/054/2019 na opravu vodojemu se zhotovitelem Chodské vodárny a kanalizace, a.s., Bezděkovské předměstí č.p. 388, 344 78 Domažlice s termínem dokončení prací 28. 2. 2020.

Výběr z usnesení 27. jednání RM Poběžovice, ze dne 6. 1. 2020

· RM schvaluje Zadávací dokumentaci (Svazek 1 a 2) pro Výzvu k podání nabídek na veřejnou
zakázku zadávanou zjednodušeným podlimitním řízením podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vyhotovenou v souladu s přílohou č. 6/A daného zákona na stavební práce s názvem „Kanalizace Poběžovice - m. č. Šitboř“. Výběrová komise je zvolena ve složení: Martin Kopecký - starosta, Pavel Veselák místostarosta, Pavlína Vejvančická - tajemník MěÚ, Zdeněk Prajzent - referent OVŽP, Jakub
Jansa - radní.
· RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy pro výkon přenesené působnosti na úseku přestupků
mezi městem a obcí Mutěnín na dobu neurč. za cenu 2.500,-Kč za vyřízený přestupek.
· RM souhlasí s vyhlášením Výběrového řízení na dodavatele systému veřejného rozhlasu pro město
Poběžovice včetně jeho místních částí s termínem realizace březen - duben 2020.
· RM schvaluje nájemní smlouvu na nebytové prostory o výměře 13 m2 v budově č.p. 229, ulice
Šandova, Poběžovice za cenu 30,-Kč za m2 na měsíc s platností od 1. 2. 2020 na dobu neurčitou
mezi Městem Poběžovice a ………………… a pověřuje starostu jejím podpisem.
· RM schvaluje nájemní smlouvu na část pozemku p.č. 116/32 a p.č. 156 o celkové výměře 48 m2
za účelem zřízení zahrady za cenu 4,-Kč za m2 na rok s platností od 1.2.2020 na dobu neurčitou
mezi Městem Poběžovice a ………………... a pověřuje starostu jejím podpisem.
· RM souhlasí s nákupem čtecího zařízení na identifikaci trvalého označení psů pomocí mikročipu do výše 4.000,-Kč.

ní? I když příběhy lidí v ní vyprávěné jsou velmi
zajímavé, Vlastně jsou téměř detektivní. Jenže
bez hororu, bez sprostých slov – zkrátka takové
obyčejné. Ale i tak pan Karel Čapek žije. Alespoň
do té doby, dokud žijí jeho čtenáři. Proto mu se
vší úctou věnuji toto zamyšlení. Marie Špačková

Nový sloup elektrického vedení

V ulici Příkopy byl v lednu instalován nový betonový sloup elektrického vedení. Od něj byl do země položen kabel ke stavební parcele, na které staví mladí manželé nový rodinný domek. Je to již
„klasika,“ že pokud se udělá asfaltový povrch v ulici,
za pár měsíců se překopává… VoK

O M L U V A

V prosincovém zpravodaji si trochu zařádil šotek. V rubrice VZPOMÍNÁME se u
paní Márie Volfíkové ztratilo z příjmení
písmenko „L“. Omlouvám se všem pozůstalým i ostatním, kterých se tato tisková
chyba dotkla.
VoK

NOVÁ OTVÍRACÍ DOBA

MĚSTSKÉ KNIHOVNY POBĚŽOVICE
OD 1.2.2020
Pondělí 15:00 – 18:00
Úterý
zavřeno
Středa 10:00 – 13:00
Čtvrtek 15:00 – 18:00
Pátek
zavřeno
Nové kontakty:
e-mail: knihovna@pobezovice.cz
tel.
379 497 810
FB:
Městská knihovna Poběžovice

Panorama
událostí

V šitbořském parku členové spolku Mikuláš
zajistili vykopání a zabetonování základů, na
úroveň terénu, pro osazení soch. Nadzemní
tvar betonovému podstavci dají připravené
truhlíky a to podle tvaru jednotlivých soch.
Práce budou dokončeny až pomine nebezpečí mrazů, které by betonové podstavce
mohly poškodit.

Je to pořád dokola - lidé jsou líní třídit odpad. Udělat pár desítek kroků navíc ke zvonům pro tříděný odpad je totiž obrovský
problém třeba pro obyvatele č.p. 50 (mají tu
smůlu, že kolem jejich popelnice často chodím). Jak je vidět v jejich popelnici skončila
papírová taška plná papíru, která má správně své místo v modrém zvonu pro tříděný
odpad a další papíry a plasty.
VoK
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Vážení čtenáři, vážené čtenářky,
rádi bychom Vás touto cestou
seznámili s několika významnějšími aktivitami našeho spolku
v loňském roce. První významnou
akcí byla instalace trvalé venkovní
dvojjazyčné výstavy „Jan ze Šit-

boře, život a dílo“, která je instalována v levé části šitbořského
hřbitova za kostelem sv. Mikuláše. Velmi podařená vernisáž
k této výstavě proběhla 27. 6.
2009 za přítomnosti pana senátora Vilímce a řady tuzemských i
zahraničních hostů.
Druhou, časově, organizačně i finančně nejnáročnější akcí bylo
sochařské sympozium „Kameny
pod věží,“ které proběhlo na přelomu července a srpna v parku u
kostela. V rámci tohoto sympozia
11 sochařů pod odborným vedením akad. malíře a sochaře Jaroslava Šindeláře vytvořilo 11 kamenných děl na téma „Co ve mně
evokuje Jan ze Šitboře a jeho dílo
Oráč a Smrt.“ Vyvrcholením sympozia byla slavnost za přítomnosti téměř 250 hostů z Čech a Německa. Podle kladných hodnocení od zúčastněných umělců, ale i
od široké veřejnosti si myslíme,
že vynaložené úsilí i finanční prostředky stály za to. Sochy, které
v současné době můžete vidět
v parku, budou na jaře letošního
roku trvale umístěny podél cesty
nad parkem za kostelem.
Obě tyto akce „spolku“ byly „kulturním doprovodem“ probíhajících
prací na záchraně kostela, které
zašťiťuje město Poběžovice. Vý-

Mtb Silný Kafe zve
všechny
cyklistické
nadšence, své příznivce a závodníky na
jubilejní 10. ročník
zimního závodu horských kol „Ledový
Kafe.“
Závod se uskuteční
1. února 2020
v Hoře sv. Václava
od 9.00 cca do 15.00 hodin na
hřišti u penzionu Pohoda, zde je
značen START/CÍL. Oproti předchozím ročníkům nabízí tento závod pár změn ve své poslední třetině a čtvrtině. Závodníci budou
muset zdolat trasu v délce 31,5
km a převýšení cca
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sledky naší společné snahy už
jsou vidět. Věž kostela s novou
fasádou a dokončeným oplechováním věže se opět stala z daleka
viditelnou krásnou krajinnou dominantou. Kromě prostředků
města Poběžovice byly využity

dotace Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva
kultury ČR ve výši 700.000.-Kč a
Českoněmeckého fondu budoucnosti ve výši 500.000.-Kč.
V listopadu přednesl pan Ing.
arch. Jan Soukup na setkání Freiburgské a Plzeňské diecéze v německém Rastattu přednášku o
postupu záchrany kostela sv. Mikuláše.
Dne 14. 12. jsme uspořádali benefiční adventní koncert na záchranu kostela v Šitboři. Návštěvníci akce i pan farář Miroslaw
Gierga, který nám konání koncertu umožnil, byli svědky mimořádně podařeného vystoupení „Dívka, která věří v anděly.“ Paní
Dáša Zázvůrková předvedla strhující přednes písní celé řady žánrů, za výborného doprovodu
Zdeňka Zázvůrka a Rudy Musila.
Umělci byli za své vystoupení odměněni ovacemi stojících diváků.
Velkou zásluhu na akci měla členka spolku paní Marta Volfíková,
která využila své známosti s paní
Dášou Zázvůrkovou, zajistila zvukaře, rozvezla plakáty a ještě napekla perníčky pro hosty koncertu.
Poslední veřejnou akcí v roce
2019 byla dne 19. 12. vernisáž
výstavy „Jan ze Šitboře, život a

895 m. Trasa závodu
vede z Hory sv. Václava
přes Šidlákov na Liščí
domky, dále stoupá od
Křížové huti až ke Škarmance. Poté se sjíždí
k Vranovskému sedlu
nad Pivoň a vrací se
přes Liščí domky do cíle. „Ledový Kafe“ je rozděleno do 6 kategorií,
přičemž novinkou je kategorie EBike, tzn. muži bez rozdílu věku
mohou závodit na elektrokole.
Muži jsou rozděleny do 4 věkových kategorií a ženy mají jednu
kategorii.
Sportovci hlaste se na FB stránce
Mtb Silný Kafe, kde najdete odkaz

dílo,“ která byla instalována na
budově Centra Bavaria Bohemia
v Schönsee. Vernisáže se zúčastnili zástupci Spolku Mikuláš i zástupci šitbořských rodáků. Grafické i obsahové provedení výstavy
bylo přítomnými hosty vysoce
hodnoceno.
Na konci roku byly za významné
podpory Plzeňského kraje ukončeny práce na přípravě rukopisu
knihy „Jan ze Šitboře, úředník,
básník, mýtus,“ a navrženo základní grafické řešení této připravované publikace. Kolektiv 11 autorů z řady univerzitních a vědeckých pracovišť z celé České re-

publiky připravil pod vedením
PhDr. Jiřího Stočese, Ph.D. ze Západočeské univerzity v Plzni odborný souhrn současných poznatků o Janu ze Šitboře.
V roce 2020 se pokusíme zajistit
tolik finančních prostředků, abychom mohli tuto dvojjazyčnou
knihu vydat. Také se budeme
snažit i nadále získávat prostředky pro další etapy záchrany kostela sv. Mikuláše.
Nejen tyto uvedené akce vyvolaly
zájem jak o Jana ze Šitboře, tak o
záchranu kostela u širší veřejnosti
na obou stranách hranice, což se
projevuje zvýšeným počtem turistů, kteří do Šitboře přijedou. Ti
při své návštěvě Šitboře mohou
vidět památník věnovaný Janu ze
Šitboře, v rámci výstavy se seznámit s životem a dílem Jana ze
Šitboře a prohlédnout si sochy
vytvořené na téma „Oráč a smrt.“
Jsme rádi, že Českoněmecký fond
budoucnosti již 5. 12. 2019 přislíbil na rok 2020 podporu ve výši
400.000.-Kč.
Veškeré naše aktivity by nebyly
možné bez podpory Města Poběžovice, pracovníků Městského
kulturního a informačního střediska a pracovníků Služeb města Poběžovice. Děkujeme.
Závěrem bych chtěl všem členům
našeho spolku, návštěvníkům našich akcí, podporovatelům i Vám čtenářům popřát hodně zdraví a
mnoho osobních i pracovních úspěchů v roce 2020.

Ivo Dubský
Spolek Mikuláš, z.s.

na ON-LINE přihlášení. Na
tomto odkazu jsou podrobné
informace závodu včetně poplatku za startovné a pravidel. Start pro všechny kategorie
vypukne
přesně
v 11.00 hodin. Mtb Silný Kafe
upozorňuje, že pro všechny
závodníky je povinná helma
a závod není vhodný pro začátečníky. Občerstvení je zajištěné v Penzionu Pohoda.
Závod se uskuteční za každého počasí, je potřeba mít
nadšení, odvahu a chuť soutěžit.
„Ledový Kafe“ se těší velké
přízni, každoročně se tohoto
ojedinělého závodu účastní
v průměru kolem 50 závodníků. Tak neváhejte, přihlaste
se, ať svou šanci nepropásnete.
Organizátoři

Moderátor a spoluautor
televizního seriálu "Pověsti a záhady českých
hradů," p. Libor Marek
se v pátečním podvečeru asi pěti desítkám návštěvníků představil s
pořadem o historii dvou regionálních hradů. Úvodní
vyprávění o celé plejádě hradů, o jejichž
historii vyprávěly jednotlivé části seriálu
posluchačům přiblížilo
mnoho zajímavých zážitků a informací z
těchto natáčení. Poté
návštěvníci zhlédli díl
věnovaný kdyňskému
hradu Rýzmberk.
V přestávce pak moderátor ukázal a okomentoval některé zajímavé
nálezy, které získal při
natáčení jednotlivých
dílů seriálu. Následoval
díl věnovaný Starému

Herštejnu, ve kterém p. Marek
seznámil i pomocí vložených hraných skečů návštěvníky s nejzajímavějšími momenty z historie
hradu. Zmíněny byly i některé
historické skutečnosti, týkající se blízkého pivoňského
kláštera. Poté následoval
díl, který si v anketě zvolili
sami návštěvníci a to film
o hradu Žebrák.
Na závěr více než hodinového programu byli vylosováni tři návštěvníci, kteří

30. prosince 2019 bylo
ve znamení již tradiční
mezisváteční cyklovyjížďky, kterou pořádal starosta ve spolupráci s MKIS.
Akce
se
zúčastnilo
21 nadšenců, kteří se odhodlali
za
chladného,
i když velice krásného počasí, sednout na kolo
a projet se po blízkém
okolí našeho města. Sraz

MKIS Poběžovice

odevzdali hlasovací lístky a ti získali drobné ceny. Stříbrnou pamětní minci si odnesla pí Anežka
Klinerová, zlatou pí Alena Řepová
a knihu o historii pí Jaroslava
Krouparová.
V samotném závěru pak p. Marek
představil návštěvníkům dva pásy
cudnosti (mužský a ženský), které
si vyzkoušeli vyvolení diváci a pobavili tím všechny ostatní.
Osobně si myslím, že nikdo z návštěvníků nemohl litovat svého
času, příjemně stráveného v místním kině, protože se nejen pobavil, ale načerpal i mnoho zajímavých poznatků z historie hradů ve
svém nejbližším okolí.
VoK
byl stejně jako minulý rok
ve 13.00 na nádvoří u MKIS, kde
jsme udělali společné foto a vyrazili jsme směrem na Ohnišťovice, Meclov, Mašovice, zpět
do Meclova a konečně do Srb,
kde bylo připraveno malé občerstvení na zahřátí. Poté již zbývalo
projet Zámělíčí a krátce jsme zastavili u poběžovických "kaolinek,"
kde bylo potřeba počkat na konec
kolony, abychom následně slavnostně projeli Nádražní ulicí zpět
k MKIS, kde na nás již čekal zasloužený svařáček a trochu sladkého na doplnění energie. Celá
trasa měřila asi 20,6 km a všichni
zúčastnění ji zvládli bez obtíží.

I letošní plesová sezóna v Poběžovicích bude sestávat ze tří plesů, které jsou rozloženy do prvních tří měsíců v roce.
Tradičně prvním plesem byl v sobotu 18. ledna Hasičský bál, který
sezónu odstartoval. Následovat
jej bude 15. února Společenský
ples ZŠ a MS a na závěr se uskuteční dne 14. března ples městský.
Hasičský ples se jako obvykle
vydařil. Sál hotelu Hubertus byl
zaplněn přesně tak, aby se dalo
na parketu bez zbytečných strkanic tančit. Chodovarka jako obvykle přinesla kvalitní taneční
hudbu žánrů pro dříve narozené i
mladší ročníky.
Účastníky před dvaadvacátou hodinou pobavilo zajímavé vystoupení místních ohnivých žen FIREFLIES, nechyběla ani klasická
dámská volenka s karafiátky a
pochopitelně ani tombola se zajímavými cenami. Hudba účastníky
bavila do 2. hodiny ranní a pak už
se většina návštěvníků rozešla
domů vyspat.
VoK
Rád bych poděkoval vedoucí MKIS
Jitce Molnárové za vytvoření nádherného zázemí v prostorách infocentra, dále místostarostovi Pavlovi Veselákovi za dopravu občerstvení a podporu celé akce, manželce Vlaďce Kopecké za upečení
výborného dortíku a největší dík
patří všem nadšencům, kteří vytvořili během jednoho mezisvátečního odpoledne skvělou atmosféru. Ještě jednou všem moc děkuji
a již nyní se těším na další společnou vyjížďku, při které na chvilku
oddychneme od každodenních
starostí.

Martin Kopecký, starosta

zve všechny malé i velké
na

DĚTSKÝ KARNEVAL

v sobotu 8. února 2020 od 15.00 hodin
ve velkém sálu hotelu Hubertus
v Poběžovicích.
Uvítáme děti a rodiče v maskách.

Čeká vás vystoupení taneční skupiny Princessess
Cheerleaders za Stříbra, hudba, zábava a soutěže.

Vstupné: 50.-Kč (masky a děti zdarma).

Šárka Zdeborová

David Johánek

v Poběžovicích a jejich částech v roce 2020
Poběžovice

Okolní obce
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První velká soutěž juda, která se
uskutečnila v Jihlavě dne 11. 1.
2020, a to „POHÁR VYSOČINY,“
byla pro naše judisty úspěšná.
Vládík Kiričenko prohrál zápas o
bronz a skončil na 5. místě. V kategorii do 60 kg přesvědčivě vyhrál David Johánek.
* * *
O týden později odjeli 3 závodníci
v kategorii dorostu, po patnácti

30.

29.

letech na vrcholnou soutěž do
České Třebové.
Zde startovalo 762 závodníků z
České republiky, Slovenska, Polska, Finska a Švédska. I tyto první závody v kategorii dorostu byly
pro naše judisty úspěšné:
Šárka Zdeborová - 2. místo,
Filip Valenta - 5. místo.

Josef Kubík, trenér
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Na Štědrý den se těsně před půlnocí sešlo asi čtyřicet poběžovických
občanů, aby si v prostorách MKIS
společně zazpívali vánoční koledy. I
když to „společné zpívání“ příliš nefungovalo (ne každý v sobě má
schopnost slušně zazpívat a mnozí

jsou k sobě i zbytečně sebekritičtí),
tak si alespoň společně vyslechli
koledy v podání slečny Andrei Sokolové, která se doprovázela na
elektronické klávesy. Bylo to opravdu příjemné naladění na Půlnoční
mši, kterou poté přítomní navštívili
v místním kostele.
Zde se sešlo na 80 občanů, kteří
dali přednost před lenošením v pohodlí svého obývacího pokoje nebo
klasickému spánku v ložnici a navštívili poběžovický svatostánek.

V neděli 11. ledna se uskutečnila již
tradiční Tříkrálová sbírka 2020, kterou pořádá Charita České republiky.
Tradičně se sbírky účastní děti ze
Základní školy v Poběžovicích.
V letošním roce se opět sešlo 30
koledníků a 10 doprovodů.
Ve 12.30 hodin se koledníci usadili
do lavic v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Poběžovicích. Tříkrálové
sbírce a koledníkům požehnal a milým slovem koledníky potěšil pan
farář Miroslaw Gierga. Pak se koledníci vydali na svou bohulibou
pouť. Občané Poběžovic byli velice
vstřícní, koledníky vítali s úsměvem
na tváři, kromě příspěvku do pokladniček, obdarovali Tři krále sladkostmi všeho druhu. Jen v Poběžovicích se vybralo 38.724.-Kč.
Královského „mobilního“ putování
po částech Poběžovic - Šitboř, Zámělič, Ohnišťovice a Sedlec se ujala
Ing. Pavlína Vejvančická. Tato skupinka přispěla ke společně vykoledované sumě částkou 5.702.-Kč.
Po návratu z putování se děti sešly
ve Vinotéce a rychlém občerstvení
Poběžovice paní Eriky Stauberové,

Celou mši celebroval páter Emil
Soukup, který až do svých 80. narozenin, které oslavil letos v létě,
byl farářem v katedrále sv. Bartoloměje v Plzni. Po oslavě těchto kulatých narozenin se pak vrátil do Domažlic, kde začínal svou duchovní
cestu.
Přítomní si vyslechli historickou
podstatu vánočních svátků, vybrané pasáže z Bible a poselství lidem,
které Ježíš svou obětí poslal budoucím pokolením.
Po několika letech se v Poběžovicích konala tato mše opět v ten
správný čas, a to přesně o štědrovečerní půlnoci. Předtím se totiž
buď neuskutečnila nebo se konala
v dřívějším čase, a to z důvodu nedostatku celebrujících nebo jejich
půlnoční účasti na jiném místě. VoK

které, spolu s paní Marií Stauberovou, patří veliké poděkování. Opět
pro nás zcela zdarma připravily velmi vítané občerstvení. Koledníci se
zahřáli, popovídali a pak zamířili do
svých domovů.
Ve středu 15. ledna pak proběhlo
rozpečetění pokladniček a sečtení
vybraných prostředků.
Celková
vybraná
částka
činí
44.426,-Kč, což je dosavadní rekord sbírky.
Děkuji všem koledníkům a doprovodům za dobrovolnou pomoc a ochotu, bez které bychom Tříkrálovou sbírku nemohli realizovat.
Rádi uvítáme mezi námi, již „tradičními“ organizátory nové tváře - zájemce, kteří budou ochotni nám s
organizací této bohulibé činnosti
pomoci.
Oficiální poděkování všem účastníkům Tříkrálové sbírky se uskutečnilo v neděli 26. ledna od 14.00 hodin v domažlickém kině Čakan.

Adamcová Romana,
místní koordinátor sbírky

KURZ:
Anglický jazyk pro dospělé
aneb Jak se domluvit na dovolené.
· jazykový kurz zaměřený především na konverzaci a praktické
fráze
· trvání kurzu: od 10. 2. do konce
května 2020
· vždy v pondělí od 19.00 hod.
SLUŽBA:
Hlídací koutek aneb Montessori
miniškolka Pelíšek
· určeno pro děti od 2 let, skupinka
max. 6 dětí
· dohled zajištěn kvalifikovanou
chůvou
· pobyt dítěte v
Montessori připraveném
prostředí
· svačinka v ceně
· každý čtvrtek od
8.30 do 12.00
hodin.

Jsme lidé, máme na rozdíl od ostatních živých tvorů mimořádně vyvinutý mozek (i zde výjimky potvrzují
pravidlo), který je nejvýkonnějším
orgánem v živočišné říši. Díky tomu
jsme vývojově předstihli všechny
ostatní živočišné druhy a ovládli naši planetu.
Je to mimořádně lichotivé konstatování, škoda jen, že je není možné
aplikovat beze zbytku na všechny lidi planety. Lze totiž mnohdy vážně
pochybovat o tom, zda někteří lidští
jedinci opravdu v dutině lebeční nosí výkonný mozek, či něco jiného.
Třeba takový vandal, který ničí vše,
co ostatní s nemalým úsilím a vynaložením mnohdy značných finančních prostředků vybudují ve prospěch ostatních. Nebo ten, který
nerespektuje základní pravidla slušného chování a úcty k uznávaným
společenským a etickým normám.
Někteří občané poukázali na nesmyslné poničení informační desky u

· zaváděcí cena 300.-Kč/celé odpoledne
· Miniškolka bude otevřena od
března do května.

Pokud máte zájem naší nabídky využít, přihlaste se zprávou
na FB,
montepobezovice@seznam.cz
nebo osobně.
TVOŘIVÝ KURZ:
UŠIJ SI BOTIČKY
Pod vedením Evy Mackové (https://
botkaeva.cz/) si ušijete:
6. - 7. 3. 2020
Šití balerín (cena 2.200.-Kč),
Šití celoroček (cena 2.600.-Kč)
8. 3. 2020
Šití
sandálů
(cena
1.600.Kč).
Nutná rezervace předem!
(zprávou na FB,
montepobezovice@seznam.cz,
tel. 776 277 330).

hvožďanské cyklostezky. Jezdím tudy poměrně často a nikdy mě tato
deska nebránila vjet na stezku ani
mě jinak neobtěžovala a proto nechápu proč se stala terčem vandala.
Snad jen to manko dostatečně velkého a výkonného mozku v hlavě
nějakého ubožáka zde mohlo sehrát
svoji roli…
Pro mne ještě větším problémem je
absolutní neúcta k tak pietnímu
místu, jakým je poběžovický hřbitov. Chápu, že na někoho může při-

jít nutkavá potřeba „velké strany“
právě když se nachází na hřbitově,
kde není dostupné WC. Vždy je ale
možné se uklidit vně hřbitova, kde
jsou různá křoví a křovíčka, která
by nešťastníka skryla při konání své
potřeby a bylo by vše celkem v pořádku, protože o likvidaci výkalů se
postará časem příroda sama. Proč
si tedy někdo dřepnul hned za kolumbárium a svoji potřebu bezostyšně vykonal tam? Je to opravdu
„hnus velebnosti,“ co jsou někteří lidé schopni udělat…
VoK

UPOZORNĚNÍ MěÚ Poběžovice

JAK JSME BYLI KE TŘEM KRÁLŮM ŠTĚDŘÍ:
V roce 2016 jsme malým koledníkům do kasiček vložili celkem
31.430.-Kč.
V roce 2017 si u nás koledníci vykoledovali
celkem
stránka 5 31.515.-Kč, tedy o

pouhých 85.-Kč více.
Rok 2018 přinesl výrazné zlepšení
a to na částku 35.589.-Kč, což je o
4.074.-Kč více.
Loni koledníci vybrali 36.339.-Kč,
což bylo o dalších 750.-Kč více.
No a letos se díky štědrosti našich
občanů sešlo 44.426.-Kč, což znamená navýšení o 8.087.-Kč!!! VoK

Místní poplatek za:
pronájem pozemků je splatný do 31.1.2020,
držení psů je splatný do 31.3.2020,
odpady je splatný do 30.6.2020.

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

Dne 2. února
2020 se dožívá krásných

Dne 30. 1. 2020 uplyne
17 let, kdy nás opustil

pan

85 let paní

František Skala

Josefa

z Poběžovic

Skalová.

Koho jsme milovali,
ten v našich srdcích
stále žije

Dne 8. února 2020 uplyne
10 let, kdy nás navždy opustil
manžel a tatínek

Dne 12. 1. 2020 uplynul
první smutný rok, kdy nás
navždy opustil

Josef Mikulášek

pan

Pevné zdraví,
hodně štěstí,
lásky a
spokojenosti
do dalších let
přejí
rodina a
přátelé.

Dne 11. ledna 2020 jsme si
připomněli

nedožité
85.

narozeniny

pana
Františka

Skaly.
Stále vzpomínají manželka
a rodina.

pan

z Poběžovic

Jiří Hegr
z Poběžovic

Kdo ho znal vzpomene,
kdo měl rád nezapomene.

Stále vzpomínají manželka
a děti s rodinami.

Stále vzpomínají manželka
Jarka, Standa,
Jana s rodinou,
Slávek s rodinou.

UPOZORNĚNÍ
Městský úřad Poběžovice
upozorňuje, že žádosti o
prodej palivového dřeva
na rok 2020 je možné
u tajemnice nebo v podatelně MěÚ podat nejpozději
do konce února 2020.
Tel.: 379 497 281
Mobil: 736 215 629

email: podatelna@pobezovice.cz
tajemnik@pobezovice.cz

Stále vzpomínají manželka,
dcery a syn s rodinami
a ostatní příbuzní.

Dne 28. 1. 2020 uplynulo
smutných 33 let, kdy nás
navždy opustil

pan

Jan Matějka

Odešel jsi, jak si to zřejmě osud
přál, v našich srdcích
a vzpomínkách
zůstaneš navždy dál.
Dne 2. 1. 2020 uplynul první
smutný rok, kdy nás opustil

pan

Vladimír Janeček
z Poběžovic

SRPŠ při ZŠ Poběžovice a MS Pod Lysou horou

Dne 21. 2. 2020 tomu bude
již 5 let, kdy nás opustila

srdečně zvou na

paní

Vlasta Matějková
v sobotu 15.2.2020 od
20.00 hodin
v sálu hotelu Hubertus v
Poběžovicích.
K tanci a poslechu hraje
Vašek & Vašek.
Vstupné, včetně místenky je 150.-Kč.
Bohatý program, překvapení, bohatá
tombola a výborné občerstvení.
Vstupenky s místenkou lze zakoupit
u pí Rybárové, tel. 728 141 406.

Stále vzpomínají
manželka, děti s rodinami a
ostatní příbuzní.
Dne 6. února 2020
uplynou 4 smutné roky,
kdy nás navždy opustila

paní

Dáša Ticháčková
z Poběžovic

Dne 23. 1. 2020 uplynulo
10 let, od chvíle
kdy nás navždy opustil

pan

Jiří Knížek
z Poběžovic

Stále vzpomínají
manžel Zdeněk,
synové a dcery s rodinami,
milovaná vnoučata
a ostatní příbuzní.

POBĚŽOVICKO –

Stále vzpomínají
dcery s rodinami.

Stále vzpomínají
manželka Marie,
syn Jiří a dcera Simona
s rodinami.
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