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Zamyšlení
Zajímavou akci uspořádal
starosta města Poběžovice pan Martin Kopecký.
Na první říjnové odpoledne pozval občany k procházce městem. Jeho
výzvu vyslyšelo více než
dvacet
Poběžovičanů,
kteří se sešli v 17.00
hodin před hotelem Hubertus.
Přítomní se pak vydali
na Spojenecké náměstí,
kde jim starosta objasnil
záměr vybudovat zde
odpočinkovou zónu se
zelení, která by omezila
rychlý průjezd vozidel touto velmi
prašnou částí města. Občané se poté vydali kolem kostela, kde byli
informováni o připravovaném osazení sochy vojáka z 1. světové války,
nalezeného před léty v místech
bývalé židovské synagogy, na podstavec pod kostelem.
Poté se účastníci vydali kolem

městského úřadu, kde zhlédli zdemolovanou lavičku u autobusové čekárny, kolem školy a rybníka
do Žižkovy ulice. Dále pak jejich
kroky vedly zpět po lávce, která je
natolik podemletá vodou, že bude
třeba ji uzavřít, než dojde k její
opravě. Cestou občané shlédli několik černých skládek hlavně biolo-

Vážení spoluobčané,
ani jsme se nenadáli a podzim je ve své polovině. Za chvilku
nám začne tradiční předvánoční
shon, ale to bych ještě hodně předběhl. Na spoustu z nás padá
v tomto období špatná nálada, jako
by člověk ještě nebyl připraven na
fakt, že již nelze trávit tolik času
venku, nebo že dny jsou čím dál tím
kratší. Naštěstí máme v Poběžovicích několik možností, jak pochmurné myšlenky na chvilku zahnat. Můžeme se projít v parku, kde
je opravdu nádherně. Chvilkové rozjímání v tomto prostředí plného
šumějícího listí všemožných barev,
pohled na skotačící veverky a absorbování energie ze staletých stromů
dokáže příjemně nabudit do dalšího
počínání. Nebo pokud už toho máme všeho dost, pojďme se pobavit
na některou z akcí pořádaných
v našem městě, kterých v tomto období stále přibývá.
A co se to vlastně v Poběžovicích
děje? Jen za poslední krátké období
proběhlo v poběžovickém kině promítání, následně jsme se mohli jít
pobavit na diskotéku v duchu osmdesátých a devadesátých let. Já
jsem se díky pracovním povinnostem zúčastnit nemohl, ale odevšad
slyším na tyto akce jen samé pozitiva. Bude jedině dobře, pokud se nastavenou laťku podaří udržet.
V době, kdy píši tyto řádky je říjen
ve své druhé polovině, a ještě budeme mít možnost oslavit vznik Československa 28. října lampionovým
průvodem a společným setkáním u
kina, kde při té příležitosti byla
v loňském roce vysazena lípa. Nesmíme taktéž zapomínat na ty, kteří
již nemohou být mezi námi, a tak
přijměte prosím pozvánku od Poběžovické farnosti taktéž 28. října na
hřbitov, kde proběhne od 14:30
modlitba a vzpomínka
stránka 1 za zemřelé. Jak jsem

již byl informován, v listopadu nebude o akce všeho druhu taktéž žádná
nouze. Velice mě potěšilo, že naši
hasiči zvou všechny občany k výsadbě nové aleje, která dokončí cestu ze Zámělíče k našemu hřbitovu.
Na jaře už tak bude možnost nové
trasy pro procházky v přírodě. Výsadba proběhne 2. listopadu a určitě
budou hasiči rádi za každou pomocnou ruku. Oni přijedou taktéž, kdykoliv je někdo v nesnázích… Poběžovičtí ochotníci budou v listopadu slavit. Zdá se to neuvěřitelné, ale
ochotnický sbor je ve své poválečné
podobě s námi již 70 let a úspěchy
má stále větší. Je to jedna z dalších
věcí, na které můžeme být právem
hrdi a děkovat ochotníkům za skvělou reprezentaci našeho města
v krajském měřítku. Proběhne taktéž druhé promítání v kině a dále
ještě připravujeme besedu k výročí
pádu železné opony.
V současné době probíhají veškeré
přípravy, aby i naše město mohlo
„ulehnout k zimnímu spánku“. Služby města stále bojují s padajícím listím, provádíme prořezávky stromů a
mělo by dojít i k čištění a výměně
okapů na budovách města, aby plnily svoji funkci. Probíhají další práce
na stabilizaci budovy bývalé jízdárny, aby ji Služby města mohly naplno využívat. Na jaře nás čekají práce další, natírání střech a další a další opravy, kterých je potřeba mnoho. Stále ještě probíhají práce na rekonstrukci městského vodojemu,
který si vyžádal díky havarijnímu
stavu velké množství oprav. Do konce října také budou vyměněna veškerá vrata hasičské zbrojnice. Nejen
že ušetříme na vytápění, ale hasiči
budou moci vyjet v případě mimořádné události rychleji, a to je dle
mého názoru to nejdůležitější. Samozřejmě, celkový stav budovy a
další problémy, to bude ještě na
hodně dlouho. Ale, nemusí pršet,

gického
odpadu
(přesto, že v nedaleké Žižkově ulici je umístěn kontejner na tento
odpad). Cesta dále pokračovala do
Masarykovy ulice
a na křižovatku
se Slovanskou ulicí, kde se účastníci rozešli.
Tato akce starosty
je vedena snahou
o co nejširší komunikaci s veřejností, stejně, jako
pravidelný článek Slovo starosty v
poběžovickém zpravodaji. Během
cesty probíhala čilá oboustranná výměna informací. která přinesla
několik zajímavých námětů k přemýšlení a to bylo účelem celé této
vydařené procházky

VoK

stačí když kape. Doufejme, že bude kapat minimálně tak, jako doposud a občas se
z mrholení snese trochu větší deštík.
Závěrem bych chtěl velice poděkovat za hojnou účast vás, spoluobčanů, u příležitosti první společné procházky městem. Byl bych moc rád,
pokud bychom mohli z takové procházky udělat tradici a minimálně ji
dvakrát do roka zopakovat. Člověk
často řeší velké problémy a nevšímá
si maličkostí. A od toho tu taková
setkání jsou, neboť více očí více vidí. Snad se takové procházky podaří
zrealizovat i v okolních spádových
obcích.
Vážení spoluobčané, přeji příjemné
prožití druhé poloviny podzimu, co
nejméně starostí a o to více radostí.
Děkuji za pozornost,

Martin Kopecký
Starosta města

A zase tady mám státní svátek.
28. října 1918 se rozpadlo Rakousko – Uhersko. S velkou
slávou bylo z jedné jeho části
vyhlášeno Československo.
Smlouvy sem, diplomaté tam,
hlavně, že už do toho nemohli
moc kecat generálové a maršálové. Ti už si své odbili.
V tehdejším Ronšperku z toho
asi moc radosti nebylo. Zdejší
Němci počítali svoje padlé a
snad se i trochu báli. Přece jen
neměli vůči Čechům tak docela
čisté svědomí. Ale všechno dopadlo dobře. Tedy alespoň na
dalších dvacet let. Do města
přišli čeští úředníci a jiní státní
zaměstnanci, byla tu postavena
nová česká škola. Noví i staří
obyvatelé si na sebe pomalu
zvykali. Zlepšily se i životní
podmínky. Město bylo elektrifikováno, stavěly se nové silnice.
Rozvíjela se těžba živce. Rozvíjela se i kultura. I když Němci
měli svoje spolky a Češi také.
Pak si ale hlavně Němci nechali
kecat do života od jistých pánů
z druhé strany hranic. A bylo
po idyle. Češi museli sbalit
svých pět švestek a opustit
pravěké území svých předků.
Bohužel v daleko větší míře se
vše opakovalo v roce 1945. I
když se zdálo – že Němci vykřikovali v roce 1938, že by chtěli
domů, šli domů. Jenže to bylo
kruté… děti, ženy, pár chlapů,
kteří se vrátili z fronty, kde bojovali na nesprávné straně. Má
to smysl, ještě teď na to vzpomínat? Přece teď už děti i vnuci obou národů žijí v docela
dobré shodě. I když na křivdy
se těžko zapomíná. Dobré je
však nenaslouchat politikům,
kteří si staví karieru právě jen
na jitření starých ran a snaží se
každému vnutit svoje kladné
konečné řešení.

Marie Špačková

Poběžovická

farnost informuje
Při jednání Poběžovické farní rady
s farářem p. Miroslawem Giergou
bylo dohodnuto:
1. Každý čtvrtek v době od 15.00
do 17.00 hodin mají zájemci z
řad poběžovických občanů možnost setkání s p. farářem Giergou v prostorách místní fary.
2. V pondělí 28. října 2019 proběhne od 14.30 hod. modlitba
za všechny zemřelé na poběžovickém hřbitově.
3. Letošní Půlnoční mše svatá proběhne v kostele Nanebevzetí
Panny Marie dne 24. 12. 2019
od 24.00 hodin.
4. Uvažuje se o uspořádání besedy
o Svaté zemi - místě narození
Ježíše. Termín bude upřesněn.

Judistka Jaroslava Záhořová se po
dvou letech vrátila na závodní
tatami. Dne 28. 9. 2019 vybojovala na Mistrovství České republiky
v Praze zlato a stala se Mistryní
ČR. Ve dnech 10.-13. 10. proběh-

Výběr z usnesení 21. jednání RM Poběžovice, ze dne 23.9.2019

 RM schvaluje uzavření pachtu s účinností od 1. 10. 2019 na dobu neurčitou se žadatelem

Druhá Poběžovická a.s., Vranovská 142, 345 22 Poběžovice na pozemky a části pozemků v
k. ú. Zámělíč za nabídnutou výši pachtovného 4.200,-Kč za 1 ha na rok a pověřuje tajemníka
přípravou konečné smlouvy a starostu jejím podpisem.
 RM schvaluje uzavření pachtu s účinností od 1. 10. 2019 na dobu neurčitou se žadatelem
Druhá Poběžovická a.s., Vranovská 142, 345 22 Poběžovice na pozemek p. č. 1594 v k. ú.
Ohnišťovice o výměře 4.726 m 2 - trvalý travní porost za nabídnutou výši pachtovného 4.200,
-Kč za 1 ha na rok a pověřuje tajemníka přípravou smlouvy a starostu jejím podpisem.
 RM schvaluje uzavření pachtu s účinností od 1. 10. 20192 na dobu neurčitou se žadatelem na
část pozemku p.č. 1022 v k.ú. Šitboř o výměře 1.363m - ostatní komunikace za nabídnutou
výši pachtovného 4.500,-Kč za 1 ha na rok a pověřuje tajemníka přípravou konečné smlouvy
a starostu jejím podpisem.
 RM schvaluje uzavření pachtu s účinností od 1. 10. 2019 na2 dobu neurčitou se žadatelem na
pozemek p. č. 1628 v k. ú. Ohnišťovice o výměře 2.767 m - orná půda za nabídnutou výši
pachtovného 4.500,-Kč za 1 ha na rok a pověřuje tajemníka přípravou konečné smlouvy a
starostu jejím podpisem.
 RM schvaluje uzavření pachtu s účinností od 1. 10. 2019 na dobu neurčitou se žadatelem
AgroKol s.r.o., Tyršova 33, 345 43 Koloveč na pozemky a části pozemků v k. ú. Ohnišťovice
za nabídnutou výši pachtovného 4.250,-Kč za 1 ha na rok a pověřuje tajemníka přípravou
konečné smlouvy a starostu jejím podpisem.
 RM schvaluje záměr města propachtovat pozemky a části pozemků v k.ú. Poběžovice dle
předloženého seznamu a mapových podkladů za cenu v daném místě a čase obvyklou a pověřuje tajemníka MěÚ zveřejněním záměru dle zákona š. 128/2000 Sb., o obcích.
 RM bere na vědomí žádost SVJ Budovatelů 383. Poběžovice a souhlasí se záborem části
městského pozemku p.č. 475/15 v k.ú. Poběžovice za účelem stavby lešení při rekonstrukci
balkónů na východní straně obytného domu č.p. 383 ulice Budovatelů v termínu 1.10.2019 31.12.2019. Žadatel po ukončení záboru uvede pozemek do původního stavu.
 RM bere na vědomí předložené cenové nabídky na vypracování lesního hospodářského plánu
pro LHC Městské lesy Poběžovice na období 1. 1. 2021 - 31. 12. 2030 a pověřuje starostu
podpisem Smlouvy o dílo se společností Plzeňský lesprojekt, a.s., nám. Gen. Píky 8, 326 00
Plzeň s cenou zakázky 460,-Kč/ha (bez DPH).
 RM schvaluje Vnitřní směrnici Městského úřadu Poběžovice č. 1/2019 o Pečovatelské službě
města Poběžovice i výše úhrad za úkony Pečovatelské služby v příloze č. 1 této směrnice v
předloženém znění s účinností od 1. 10. 2019.

lo Mistrovství světa masters v Marakeši za účasti
1185 judistů z 51 zemí světa. Za Českou republiku
startovalo 26 závodníků, mezi nimiž byla i Jaroslava Záhořová, která vybojovala bronzovou medaili.
Celkovým počtem získaných medailí se ČR umístila
na vynikajícím 7. místě, což podtrhuje vysokou
úroveň českých veteránů ve světě.

V lese u Záměliče měli třetí zářijový víkend opět
po roce cvičení airsoftoví nadšenci. Osmdesát lidí
během dvou nocí bránilo a dobývalo vytýčené kóty. Po takové akci zůstanou nějaké odpadky. I
když starosta města slíbil dohlédnout, aby si hráči
po sobě uklidili, výsledek je rozpačitý a vystihuje
ho přísloví o nakrmeném vlku a koze, která zůstala v celku. Odpadky sice do pytlů účastníci hry posbírali, jenomže plné pytle jsou i po více než třech
týdnech pohozeny na místě. V lese přibyla bouda
sbitá z dřevěných palet, desítky pneumatik, tyče
s vlajkami, barikády z dovezených palet a natahaných větví, barel s popelem, pár ohnišť, krabic,
PET lahví. Vše tam počká do příštího podzimu, kdy
hráči patrně obohatí městský les o další bojové rekvizity. Proč ne, mohou si to dovolit. Zatímco na
řadě míst samotných Poběžovic vyrostly cedule
„Skládka zakázána“, pořádek v městských lesích
podle této zkušenosti zajímá magistrát o poznání
méně. Až to skoro vypadá, že platí nová kocourkovská vyhláška: Občané, ulice udržujte čisté, zato do lesa si i vy přespolní vozte co je libo. Tam je
to dobře schované.
MK

Výběr z usnesení 6. jednání ZM Poběžovice, ze dne 24.9.2019
 ZM bere na vědomí informaci o hospodaření města k 31. 8. 2019 s příjmy ve výši +43.997.230,21
Kč (po konsolidaci +35.397.356,06 Kč), výdaji ve výši -42.790.660,86 Kč (po konsolidaci 34.190.786,71 Kč) a financováním ve výši -1.206.569,35 Kč, přičemž závazky města k 31. 8. 2019
činily -1.992.497,03 Kč (po lhůtě splatnosti -18.928,00 Kč) a pohledávky města k 31. 8. 2019 činily
+1.104.651,11 Kč (po lhůtě splatnosti +1.049.936,70 Kč).
 ZM schvaluje zřízení kontokorentního úvěru k běžnému účtu č. 0762088379/0800 vedeného u České
spořitelny, a.s. ve výši 3.000.000,- a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
 ZM bere na vědomí zápis z 5. schůze FV ZM ze dne 8. 8. 2019 a ze 6. schůze FV ZM ze dne
16.9.2019.
 ZM ukládá starostovi města zajistit vyjádření Dopravního inspektorátu Policie ČR k možnosti zjednosměrnění ulice Šandovy v Poběžovicích z důvodu zajištění vyšší bezpečnosti účastníků silničního
provozu na této pozemní komunikaci a v případě kladného stanoviska zajistit osazení příslušného
dopravního značení.
 ZM ukládá starostovi města zajistit opětovné osazení betonového jehlanu z důvodu zamezení vjezdu
motorových vozidel na cestu podél trati z ulice Smetanovy do ulice Květinové na pozemek p. č. 1149
v k.ú. Poběžovice u Domažlic.
 ZM schvaluje prodeje pozemků v k.ú Ohnišťovice, Šitboř a Zámělíč a ukládá starostovi vypracovat
kupní smlouvy podle tohoto usnesení a ty jménem obce uzavřít, přičemž kupující uhradí náklady za
vklad do katastru nemovitostí.
 ZM schvaluje „Statut fondu obnovy vodárenské infrastruktury“ v upraveném znění.
 ZM zřizuje tříčlenný osadní výbor v obci Zámělíč ve složení: předseda – Jaroslav Páv, členové – Monika Pávová, Anna Hampeková.
 ZM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo se společností Stepan Service s.r.o., se sídlem Masarykova 475, 344 01 Domažlice, vytvořeného z důvodu vícenákladů spojených s dodatečnou montáží
dveří s panikovým kováním ve výši 51.136,- Kč a pověřuje starostu jeho podpisem.

Panorama
událostí

V sobotu 28. 9. 2019 uskutečnil nově založený Cykloklub Poběžovice první akci, výlet do
Dílů. Přestože účast byla skromná (6 účastníků) a před Díly nás trochu potrápil déšť, bylo
to příjemně strávené sobotní odpoledne s občerstvením v hotelu Sádek.

Výběr z usnesení 22. jednání RM Poběžovice, ze dne 14.10.2019
 RM schvaluje pokácení suché jedle v ulici Žižkova dle předložených podkladů a pověřuje
referentku OVŽP MěÚ Poběžovice odborným a organizačním zajištěním tohoto zásahu.

 RM doporučuje ZM projednat a schválit změny priorit pro realizaci společných zařízení v
rámci KPÚ dle předloženého návrhu OVŽP MěÚ Poběžovice.

 RM schvaluje uzavření pachtu s účinností od 1. 11. 2019 na dobu neurčitou se žadatelem

POZEP s.r.o. Poběžovice, náměstí Míru 36, 345 22 Poběžovice na pozemky v k. ú. Ohnišťovice za nabídnutou výši pachtovného 3.500,-Kč za 1 ha na rok a pověřuje tajemníka přípravou
pachtovní smlouvy a starostu jejím podpisem.
 RM schvaluje uzavření pachtu s účinností od 1. 11. 2019 na dobu neurčitou se žadatelem
POZEP s.r.o. Poběžovice, náměstí Míru 36, 345 22 Poběžovice na pozemky a části pozemků v
k. ú. Šitboř za nabídnutou výši pachtovného 3.500,-Kč a pověřuje tajemníka přípravou pachtovní smlouvy a starostu jejím podpisem.
 RM schvaluje uzavření pachtu s účinností od 1. 11. 2019 na dobu neurčitou se žadatelem
POZEP s.r.o. Poběžovice, náměstí Míru 36, 345 22 Poběžovice na části pozemků v k. ú. Sezemín za nabídnutou výši pachtovného 3.500,-Kč a pověřuje tajemníka přípravou pachtovní
smlouvy a starostu jejím podpisem.
 RM schvaluje uzavření pachtu s účinností od 1. 11. 2019 na dobu neurčitou se žadatelem
Druhá Poběžovická a.s., Vranovská 142, 345 22 Poběžovice na pozemky a části pozemků v
k. ú. Poběžovice za nabídnutou výši pachtovného 4.200,-Kč a pověřuje tajemníka přípravou
pachtovní smlouvy a starostu jejím podpisem.
 RM schvaluje uzavření pachtu s účinností od 1. 11. 2019 na dobu neurčitou se žadatelem
Milan Bláha, Zahradní 112, 345 22 Poběžovice na pozemky a části pozemků v k. ú. Poběžovice za nabídnutou výši pachtovného 5.300,-Kč a pověřuje tajemníka přípravou pachtovní
smlouvy a starostu jejím podpisem.
 RM schvaluje uzavření pachtu s účinností od 1. 11. 2019 na dobu neurčitou se žadatelem
AgroKol s.r.o., Tyršova 33, 345 43 Koloveč na pozemky a části pozemků v k. ú. Poběžovice
za nabídnutou výši pachtovného 5.150,-Kč a pověřuje tajemníka přípravou pachtovní
smlouvy a starostu jejím podpisem.
 RM schvaluje návrh Dohody se Sborem dobrovolných hasičů Poběžovice, se sídlem Žižkova
111, 345 22 Poběžovice o činnostech pro město, které zajistí členové SDH a o podmínkách
užívání hasičské zbrojnice a pověřuje tajemníka MěÚ jeho zveřejněním dle zákona č.
128/2000 Sb., o obcích.

Pracovníci Služeb města Poběžovice se pustili
do opravy vyvráceného schodu v uličce nad
městským úřadem, který již delší dobu znepříjemňoval občanům chůzi.

Dále pak pracovníci města Poběžovice opravili spadlý kus zdi v budově bývalé zámecké
konírny, kde v současnosti, po likvidaci gumotextilní haly mají uskladněny některé své
stroje, zařízení, či materiál.
VoK
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Scházíme se od října do června na
pravidelných cvičeních v tělocvičně
místní základní školy. Mladší ženy
(dorostenky - cca 12 žen) se věnují
každé úterý od 20. hodiny aerobicu
a v pátek od 16.45 kickboxaerobicu
pod vedením Moniky Hanzlové. Nás
starší (odrostenky - cca 17 žen) vede při cvičení každou středu od
19:30 Milena Jankovská. Během
těchto hodin plných pohybu a dobré
nálady si protáhneme naše těla a
vyčistíme mysl. Děkujeme tímto
oběma cvičitelkám za svědomitou
přípravu na každé cvičení. Máme radost nejen z těchto setkání, která
přetrvávají již několik desítek let, ale
zvláště z toho, že se naše řady stále
rozrůstají.
Během roku plánují obě naše seskupení společné i samostatné akce.
Dorostenky podnikají hlavně různé
cyklovýlety po okolí a my odrostenky dáváme přednost spíše chůzi s
trekingovými holemi.
Společně pořádáme každoročně turnaj v bowlingu, kde nám to mládí
většinou "natře". Je to zábavné
zpestření, které upevňuje naše vztahy. Připravujeme také různé výlety,
například:
31. 3. 2019 to byl 15 km dlouhý

výšlap po Chodsku z Domažlic přes
Nevolice, Tlumačov a jeho novou
vyhlídkovou věž, Pelechy, Pasečnici,
Vavřineček a zakončený obědem v
restauraci U Kocoura. Za zpracování itineráře cesty děkujeme Janě
Kochové.

2. 6. 2019 jsme vlakem dojely do
Borku a pěšky jsme se přesunuly ze
Sycheráku do Bělé. Během cesty

která vše připravila na jedničku. Za
zmínku stojí také účast 7 odrostenek
na Avon pochodu v Praze, který čítal

Díky dotačnímu titulu PK ,,OCHRANA PŘÍRODY 2019” v maximální výši
50 000,-Kč, které město Poběžovice
získalo, proběhlo dne 2. 9. 2019
v parku v Šitboři ošetření na 18
vzrostlých a hodnotných stromech.
Park v Šitboři prošel v lednu 2018
celkovou inventarizací zeleně, každý
strom dostal své číslo, a zároveň byl
posouzen z hlediska provozní bezpečnosti a zdravotního stavu. Následně byla získána první dotace
z dotačního programu Plzeňského
Kraje ,,OCHRANA PŘÍRODY 2018”
na ošetření 14 stromů, které se
uskutečnilo koncem srpna 2018.
V lednu tohoto roku ve zmíněném
parku proběhlo kácení několika neperspektivních stromů ve špatném
zdravotním stavu. A konečně v první
zářijové dny se celkový záměr, právě díky dalšímu získanému dotačnímu titulu Plzeňského Kraje, dokončil.

Arboristické ošetření vzrostlých stromů v Šitboři je vedeno myšlenkou
odborné údržby významné skupiny
stromů v intravilánu výše zmíněné
obce. Místo se pomalu proměňuje
v park, který do budoucna bude
fungovat jako záchytný bod pro pěší, kde bude odpočinková zóna, veřejné akce Města Poběžovice. Realizovaná arboristická ošetření povedou k celkové revitalizaci stárnoucích stromů a ke zvýšení provozní
bezpečnosti vybraných dřevin ve veřejném prostoru.
Veškeré arboristické práce byly provedeny firmou KOMPLEXNÍ PÉČE O
ZELEŇ A VÝŠKOVÉ PRÁCE LUKÁŠ
ČERMÁK, které bych tímto ráda poděkovala nejen za skvěle odvedenou
práci, vstřícnost a ochotu a v neposlední řadě i maximální přispění
k získání zmíněných dotací.

Mitsu (Micuko) Aoyama (1874 –
1941), pokřtěná Marie Tekla, přijela
do Ronšperka se svými manželem
Heinrichem Coudenhovem Kalergim
a dvěma syny , narozenými v Tokiu,
Hansem a Richardem, v roce 1896.
V Ronšperku se jí do roku 1906, než
Heinrich zemřel, narodilo dalších pět
dětí. Když její nejstarší syn Hans dosáhl plnoletosti, odstěhovala se Micuko do Mödlingu u Vídně, kde se o
ni starala její dcera Olga. Té také
diktovala Micuko své vzpomínky a
životní postřehy včetně ukázek japonské drobné prózy a poezie.
Památka Micuko v Poběžovicích ožila
zároveň s prvními pokusy zachránit
poběžovický zámek. Tehdy se také
do Poběžovic vrátil, alespoň na pamětní desce, druhorozený syn manželů Heinricha a Micuko, Richard,
zakladatel předválečného protifašistického spolku Panevropa. Poběžovický zámek dřímá, jeho obnova zatím nebyla dokončena, ale na Micuko se zde stále vzpomíná.
Poprvé Micuko „ ožila“ v roce 2005,
kdy vyšly tiskem PAMĚTI HRABĚNKY
MICU COUDENHOVE-KALERGI, které jsou uloženy ve Státním oblastním archivu v Plzni. Přepis z rukopisu provedly Mgr. Alena Vondrašová a Mgr. Ladislava Váňová. Součástí
publikace
stránka
3 jsou i úryvky ze vzpomí-

nek jejího syna Richarda. Paměti
Micuko nevyprávějí souvislý příběh.
Je to spíše obraz její vnitřního světa
a toho, co ji v životě nejvíce oslovilo. Paměti obsahují i básně a krátké
příběhy, jejichž je Micu zčásti i sama
autorkou. V roce 2014 vyšly Paměti
v druhém vydání.
V roce 2015 pak vyšla beletrizovaná
biografie MITSUKO Matka moderní
Evropy?. Její autorkou je Mgr. Vlasta Čiháková Noshiro, Ph.D. Dílo sice
vychází ze skutečných událostí v životě Micuko, ale její příběh je zde
spíše podáván pohledem autorky
knihy na Mitsu a její dobu. Ale je to
dílo čtivé a zajímavé.
Do třetice vstupuje Micuko do Poběžovic v díle HRABĚNKA PŘIŠLA
Z TOKIA. Autorkou je paní Masumi
Schmidt - Muraki, spisovatelka, která od roku 1968 žije v německém
Mnichově. Napsala několik knih, jejichž hlavním námětem jsou osudy
Evropanů nebo Japonců svým osudem spjatých s Japonskem a Evropou. Knížka o Micuko pod názvem
Mitsuko Coudenhove – Kalergi a jejích sedm dětí vyšla v roce 2001.
V roce 2017 pak byla přeložena do
němčiny. Do češtiny ji přeložila paní
Alena Vondrušová. Křest této knihy
se konal 7. září 2019 na Městském
úřadě v Poběžovicích a přítomna by-

Obce nebo osady, které se jmenují
Poběžovice, se nacházejí na území
České republiky na třech místech:
Poběžovice u Holic, Poběžovice u
Přelouče a Poběžovice v podhůří
Českého lesa. Tyto poslední do roku 1960 na okrese Horšovský Týn,
pak po reorganizaci na okrese Domažlice. A jsou to jediné z oněch tří
Poběžovic, které vešly do dějin i pod
názvem Ronšperk. Tyto Poběžovice
byly vesnicí, od roku 1434 městysem či marktem. A Ronšperk? Od
roku 1502 podle listiny městem
s městskými právy, obklopeným
hradbami. Se stejnojmenným vodním hradem i radnicí. Kam se tehdy
poděla ves Poběžovice? Zůstala za
hradbami nového města? Třeba by
nám o tom mohl povyprávět Dobrohost z Ronšperka. Tedy kdyby vstal
z hrobu. Či spíše z hrobky v kostele
Nanebevzetí Panny Marie, kde odpočívá od roku 1506. Tento kostel také dal v nově založeném městě vybudovat.
Dříve ale se nejbližší svatostánek
nacházel necelé 2 km (dnešní míry)
od Poběžovic. A to v dědině Šitboř.
Původně snad to býval Ješutův Bor.
Z Poběžovice sem vedla úzká úvozová cesta. Nebo Ješutův Újezd. Jakýsi
(PRÝ) Ješuta či Ješita odtud objížděl
kus Čech a posílal posly na knížecí
sídlo do dnešní Prahy, to aby Přemyslovci věděli, co se tady děje.
V Šitboři i proto stál jeden z nejstarších kostelů v kraji. První písemná zpráva o existenci dědiny je

z roku 1248. Archeologické nálezy
z míst kostelíka a nejbližšího okolí
jsou však už z období století dvanáctého, tedy z dob, kdy začíná tzv.
vnitřní kolonizace Čech, která pak
vrcholí ve století 13. za posledních
Přemyslovců. Dějiny vsi Poběžovic
jsou tak nepřímo spjaty i s dějinami
Šitboře. Dnes už těžko určíme, co
bylo dřív, zda slepice nebo vejce.
V písemnostech však najdeme dvě
devítky spojené s „villa Pobiezovicz“.
Augustin Sedláček, slavný to autor
knih Hrady, zámky a tvrze Království
českého uvádí v kapitole věnované
hradu Ronšperk, že „Nejstarší nám
známý držitel jest Zdeněk z Poběžovic, druhdy i z Vlkanova a druhdy
z Heršteina řečený. Nacházím jej r.
1359 -1362 jako patrona v Šitboři a
u sv. Jiří v Rokošíně a r. 1373 i ve
Valtířově.“ Rok 1359 obsahuje tedy
první devítku, druhou pak rok 1379,
kdy jsou Poběžovice zaznamenány
v berním rejstříku Plzeňského kraje.
Tento záznam se týká faráře Dobrohosta z Mělnice, který působil v Boru
u Tachova a později i v Šitboři, kde
také roku 1429 zemřel. V rejstříku je
uváděn jako držitel vsi Poběžovice a
také se zde uvádí, že Poběžovice
jsou zatíženy platem 5 kop grošů
českých k oltáři kostela v Boru u Tachova. Poběžovice byly pravděpodobně dost bohatou vesnicí. Kdo
zde tehdy žil a kde se rozkládaly
nejstarší selské usedlosti, lze již jen
těžko zjistit.

la i sama autorka. Paní Muraki má
velké zásluhy i o restaurování některých fresek v části opraveného zámku, na které přispěli i její japonští
přátelé. Díky ní pak mohla být
v revitalizovaném poběžovickém
parku v roce 2015 založena i Richard Coudenhove – Kalergi Zen
zahrada míru.
Kniha Hraběnka přišla z Tokia ukazuje Mitcu jako ženu, která se sice
v prvních letech podřídila zcela svému manželovi, ale která si po jeho
smrti uchovala samostatnost. A
všech sedm dětí vypravila do světa,
i když skoro žádné z nich pak nežilo
podle jejích představ. Pro sebe si
pak uchovala emociální vztah k rodné zemi i jistou vnitřní svobodu.

Farní sbor ČCE
v Domažlicích Vás všechny zve na:

Odbor výstavby a životního prostředí
MěÚ Poběžovice, M. Prančlová

jsme se zastavily na nově vybudované vyhlídce u Bělé n. R., odkud je
krásný výhled do okolí. Trasu dlouhou 13 km jsme zakončily v Medové
kavárně. Domů jsme se přesunuly
opět "chodskou střelou". Tentokrát
poděkování patří Vlaďce Wintrové,

Marie Špačková

20 000 lidí a stal se pro nás nezapomenutelným zážitkem.
Zatím posledním byl krásný výlet do
Bečova nad Teplou. V neděli 15. 9.
2019 jsme se zúčastnily prohlídky
zámku Bečov včetně jeho interiérů a
Relikviáře sv. Maura, během které
jsme se dozvěděly mnoho zajímavostí o této památce. Po skvělém
obědě proběhl přesun do tamější
botanické zahrady. Počasí nám přálo
a tak nám bylo umožněno pokochat
se rostlinami a stromy a dokonce i
povozit se na lodičkách po rybníce.
Domů nás to ještě netáhlo, tak jsme
se ještě vypravily do Mariánských
Lázní, kde proběhla ochutnávka lázeňských oplatek a osvěžení u zdejšího léčivého pramene. Zakončení
výletu bylo u zpívající fontány při
skladbách, které nazpíval Andrea
Bocceli. Za naplánování této akce
děkujeme Janě Kochové, Lídě Glatzové a Jiřce Vogeltanzové.
Teď už můžete říct, že znáte poběžovické "odrostenky a dorostenky" a
jestliže se vám naše činnost líbí, budeme rády, když se k nám přidáte!!!

Poběžovické odrostenky
a dorostenky

Marie Špačková

PŘEDVÁNOČNÍ
CHARITATIVNÍ BAZAR
KDE: Kulturní sál LUŽENIČKY
SOBOTA 16.11.2019 OD 9–18 hod.
NEDĚLE 17.11.2019 OD 9–18 hod.
PONDĚLÍ 18.11.2019 OD 9–15 hod.

Nabízíme oblečení dětské,
dámské i pánské, obuv, bytový
textil, hračky, domácí potřeby,
bytové doplňky aj.

Klub
Uličník
pro děti a mládež je terénní
forma
nízkoprahového zařízení zřizovaná Diakonií Západ. Cílem této
služby je předcházet
nebo
snižovat rizika,
která souvisí se způsobem života
dětí a mladých lidí, vytvářet podmínky pro řešení nepříznivých sociálních situací a umožnit jim lépe se
orientovat v jejich sociálním prostředí. V současné době je provoz
Klubu Uličník rozšířen o další skříňový automobil a rozdělen na dva
týmy pracovníků, které poskytují
službu ve Svazku obcí Poběžovicko
(Poběžovice, Bělá nad Radbuzou,
Drahotín, Hostouň a Nemanice), a
to od pondělí do čtvrtka vždy od 12
do 17 hodin.
V týdnu od 23. 9. 2019 do 29. 9.
2019 proběhl Týden nízkoprahových
klubů. V Klubu Uličník pro děti a
mládež jsme v rámci této akce připravili dva programy pro naše klienty i širokou veřejnost.
Ve středu 25.9.2019 měli účastníci
možnost změřit své schopnosti
v turnaji ve stolním fotbálku. Turnaj

28.11.
JARMARK V ZÁKLADNÍ ŠKOLE
1.12.
“ZAČÍNÁ NÁM ADVENTNÍ ČAS”
– adventní trhy, vánoční hudba,
kulturní program dětí z MŠ a ZŠ,
rozsvícení vánočního stromečku
5.12.
ČERTOVSKÁ NÁVŠTĚVA
8.12.
ADVENTNÍ KONCERT V KOSTELE
9.12.
PROSINCOVÉ POSEZENÍ V KNIHOVNĚ

Ochotnický soubor při
MKIS Poběžovice
srdečně zve občany na

BÁL U PŘÍLEŽITOSTI
70 LET AKTIVNÍHO
PŮSOBENÍ OCHOT.
SPOLKU.

Dne 23. 11. 2019 od
20.00 hodin v sálu hotelu Hubertus.
Hraje kapela Chodovarka
Vstupné:
100.-Kč v předprodeji
150.-Kč na místě.

ROK 2019
Poběžovice:

listopad: 6.11., 20.11.,
prosinec: 4.12., 18.12.

Ostatní obce:

proběhl v klubovně v Bělé
nad Radbuzou a
účastníci soutěžili o hodnotné
ceny i medaile.
Ve čtvrtek 26.
9. 2019 byl připraven program
v Hostouni na
hřišti, kde se
mohli účastníci zapojit do programu
zaměřeného na zrakové postižení.
Ve spolupráci s pracovníky ze Sjednocené organizace nevidomých a
slabozrakých jsme všem zúčastněným ukázali, co znamená být zrakově postižený. Dozvěděli se spoustu
hodnotných informací, vyzkoušeli si
speciální brýle simulující zrakové vady a vyzkoušeli si spoustu zajímavých činností, aby alespoň na chviličku uviděli, jaké je to žít v temnotě.
Děkujeme všem, kteří nám s Týdnem nízkoprahových služeb pomohli, děkujeme všem účastníkům za
jejich přízeň, a těšíme se na vás na
některé z našich dalších akcí!
Více informací o službě či akci naleznete na www.diakoniezapad.cz a
Facebookové stránce Klub Uličník
pro děti a mládež.

Vážení, dovolujeme si Vás
pozvat na seminář
"Zvládání agresivních dětí
ve třídě".
Seminář se koná dne
5. 11. 2019 od 14.00 hod.
v MAS Český les,
Chodské náměstí 75,
Domažlice.

1.11. v 17:00 beseda: Zdravý životní styl (?)
 besedu vede MUDr. Silvie Karolína Cetkovská
 místo: Rodinné Montessori centrum Pelíšek
2. 11. v 9:00 workshop: Voskované ubrousky
 výroby omyvatelných ubrousků
na svačinu
 cena 300,- Kč (materiál, odborné
vedení)
 místo: Rodinné Montessori centrum Pelíšek
17. 11. v 17:00 komponovaný
pořad k 30. výročí sametové revoluce
 živá hudba, historické fotografie
Poběžovic, občerstvení
 více o programu na webových
stránkách města a na plakátech
 pořádá MKIS Poběžovice a Montessori Poběžovice z.s.
 místo: kino.

Sbor dobrovolných hasičů a
město Poběžovice
zve občany na

Slavnostní výsadbu
nové lipové aleje.

Každému z nás je souzen jen
doušek z poháru věčnosti.
F. Šrámek

Dne 4. 11. 2019 uplyne
18 let, kdy nás opustil

náš syn

Pavel Maier
z Poběžovic.

Dne 13. října 2019
uplynul šestý smutný rok,
kdy nás navždy opustila
paní

Marie Kabourková
ze Šitboře.

Stále vzpomínají rodiče,
bratr s rodinou
a ostatní příbuzní.
Dne 12. listopadu 2019
vzpomeneme 12. smutné výročí,
kdy při tragické nehodě zemřel
můj milovaný manžel

pan

Vladimír Barnáš
z Poběžovic.

+++
Dne 28. prosince 2019
to bude již 14 let,
kdy od nás navždy odešel
pan

Josef Kabourek
ze Šitboře.

Stále vzpomínají dcera
a synové s rodinami.

Dotlouklo srdce Tvé znavené,
uhasl oka svit,
budiž Ti ,
drahá maminko
za všechno vřelý dík.
Dne 7. října 2019 uplynul
1. smutný rok kdy nás
navždy po dlouhé nemoci
a boji, ve věku 42 let opustila
maminka, sestra, teta a neteř
paní

Jiřina Jedličková

MAS Český les

listopad: 5.11., 19.11., Kdy: 2. 11.2019 od 9.00 h.
za místním
prosinec: 3.12., 17.12., Kde: cesta
hřbitovem (k Zámělíči).
31.12.
Přijďte pomoci zasadit strom !
POBĚŽOVICKO –

Kdo ztratil na světě
to nejdražší,
ten nezapomene.
Ani čas nezmírní lásku
a bolest v srdcích těch,
kteří ho milovali.

z Ohništovic.

Nikdy nezapomeneme.
Manželka Anna s rodiči
a bratrem Jiřím s rodinou.

Společnost Člověk v tísni v Plzni
hledá dobrovolníky a dobrovolnice
pro individuální doučování dětí, pomoc při organizaci volnočasových
aktivit pro děti či mentoring dospívajících lidí, kteří pochází z komplikovaného prostředí.
Zajímá Vás práce s dětmi? Přemýšlíte o dobrovolnictví? Pojďte doučovat děti přímo v jejich domácnosti
jednou týdně na dvě hodinky nebo
se staňte starším kamarádem mladých lidí, kteří teprve hledají, co by
je v životě bavilo. Netroufáte si na
individuální práci, ale rádi byste se
zapojili? Pomozte nám s plánováním a realizací volnočasových aktivit pro děti a mládež a podpořte jejich smysluplné trávení času.
Našimi hlavními požadavky je minimální věk 15 let a zájem o práci
s dětmi. Můžete získat cenné zkušenosti s prací v sociální oblasti se zaměřením na vzdělávání, potvrzení o
dobrovolnické činnosti či praxi. Nabízíme dlouhodobou spolupráci a
možnost proplácení jízdného do místa doučování.
V případě zájmu a bližších informací
nás kontaktujte na emailu:
doucovani.plzen@clovekvtisni.cz
nebo telefonicky na 777 787 373.

Stále vzpomínají s láskou a
úctou synové: Peťa s Páťou
sestry: Ivča Králová s rodinou,
Miluš Prchalová s rodinou
a ostatní příbuzní.

Čas plyne ,
ale vzpomínky zůstávají.
Dne 23. 10. 2019 uplynul
1. smutný rok, kdy nás
opustila paní

Marie Timurová.

Stále vzpomínají
dcery s rodinami.
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