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Zamyšlení
Ve středu 31. října proběhlo ve velkém sálu hotelu Hubertus v Poběžovicích ustavující zasedání nového
Zastupitelstva města Poběžovice.
Za nebývale velkého zájmu občanů, kterých se na této akci sešlo více než sedm desítek proběhlo jednání nově zvolených zastupitelů,
během něhož došlo k volbám nového vedení města.
Jednání vedl dosavadní starosta
Mgr. Hynek Říha přesně podle navrženého programu, ve kterém nemohlo chybět složení slibu nově
zvolených zastupitelů, které je
podmínkou pro vznik plnohodnotného mandátu zastupitele. Dále
pak zastupitelstvo rozhodlo o ověřovatelích a zapisovateli zápisu z
ustavujícího zasedání a schválilo
navržený program.
Byla odsouhlasená veřejná volba
funkcionářů a pak byl starostou
města Poběžovice pro období následujících čtyř roků zvolen na návrh bývalého místostarosty p. Veseláka deseti hlasy zastupitelů pan

Martin Kopecký. Místostarostou
města byl rovněž 10 hlasy následně zvolen dosavadní místostarosta
p. Pavel Veselák. Členy Rady
města Poběžovice se kromě těchto
funkcionářů, kteří se stávají členy
rady automaticky, po další volbě
stali tito zastupitelé: Dominika
Adamcová, Ing. Marie Grösslová a Mgr. Jakub Jansa.
Poté byli ještě zvoleni předsedové
finančního a kontrolního výboru ZM
a to: Bc. Jindřiška Deckerová a
Mgr. Romana Adamcová.
Členové těchto výborů, které budou pětičlenné, budou zvoleni na
dalším zasedání ZM a to na návrh
předsedů jednotlivých výborů.
Jak je z uvedeného patrné, došlo v
Poběžovicích k markantnímu omlazení vedení města. Nový starosta
je v „Kristových letech,“ a věk nových radních se pohybuje od 24 do
32 let. Letošní komunální volby v
Poběžovicích tedy dopadly zcela v
duchu myšlenky „mládí vpřed,“ a
jediným, kdo má zkušenosti z ko-

munální politiky je místostarosta p.
Pavel Veselák.
Popřejme proto všem nově zvoleným funkcionářům hodně trpělivosti při získávání zkušeností, štěstí a
samé pozitivní zprávy při rozhodování o dalším vývoji města Poběžovice.
OPRAVA:
V minulém čísle Poběžovicka jsem
omylem uvedl nesprávné náhradníky jednotlivých kandidátek.
Správně tedy jsou to tito náhradníci:
ODS a nezávislí: 1. Mgr. Hynek
Říha, 2. Ladislav Boček, 3. Václav
Kohout.
Pro lepší Poběžovice: 1. Jan
Duffek, 2. Tomáš Kubík, 3. Josef
Buršík.
KDU-ČSL: 1. Josef Kučera, který
se po odstoupení p. Jiřího Pivoňky
stal zastupitelem, 2. RNDr. Karel
Špaček, 3. Jiří Teplý, 4. Bc. Věroslav Pinc.

VoK

S novým starostou města Poběžovice jsme se dohodli, že by bylo vhodné, pokud možno do každého čísla zpravodaje Poběžovicko napsat krátký článek o tom, co se ve městě děje, proč se některé věci dějí, co vedení města chystá, jaké jsou aktuální problémy apod., aby byla informovanost občanů o stavu některých investičních akcí a fungování města lepší než doposud. Dnes se tedy můžete poprvé začíst do této nové rubriky. VoK
Vážení spoluobčané,
měsíce říjen a listopad letošního roku
byly plné událostí,
které měly menší,
ale i větší vliv na
dění v našem městě a přilehlých obcích. Tou asi nejdůležitější byly komunální volby, z jejichž výsledku
vzešlo nové vedení města. Tímto
bych chtěl poděkovat tomu minulému vedení za veškerou práci,
kterou pro město odvedlo. Ač se
to možná někdy nezdá, nebylo jí
málo a občas právě za jednou povedenou akcí stojí několikanásobně více té práce, která není vidět.
Děkuji! Neméně bych chtěl poděkovat všem občanům, kteří využili
svůj hlas a voleb se zúčastnili. Jak
víme z dostupných informací, volební účast v Poběžovicích nebyla
velká a tento stav je možné brát
jako varovný signál, na který je
třeba reagovat. Nejenom z tohoto
důvodu bych chtěl prostřednictvím
našeho zpravodaje pravidelně
stručně shrnout a vysvětlit kroky
starosty, městské rady a městského zastupitelstva, které se za poslední měsíc udály. Jsem si vědom,
že orientace v přijatých usneseních z jednotlivých jednání je složitá a některé důležitější kroky vysvětlení více než potřebují.
Nejdříve k plánovanému systému
práce rady a zastupitelstva města.
V době, kdy čtete tyto řádky již rada města zasedla dvakrát. Radní
se dohodli, že se rada města bude
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konat 1x za 14 dní, vždy v pondělí
v lichém kalendářním týdnu. Je tak
navázáno na systém předchozího
fungování. Jen pro informaci,
v minulém volebním období rada
města zasedala celkem 99x, což
představuje obrovský objem práce, kterou radní města odvedli.
První, ustavující zasedání zastupitelstva se konalo v hotelu Hubertus 31. října 2018. Další zasedání
je plánované na 6. prosince 2018,
které se bude konat již tradičně
v hasičské zbrojnici od 17:00. Zastupitelé se dohodli, že zastupitelstvo města bude zasedat s měsíční
pravidelností, a navíc se vždy
v týdnu konání zasedání zastupitelstva města bude konat tzv.
„Pracovní
porada“
zastupitelů
k vysvětlení těch bodů, ke kterým
bude potřeba širšího komentáře.
Tímto bych chtěl na zasedání zastupitelstva pozvat i širokou veřejnost, neboť pro vedení města je
důležité vědět, že mají jeho občané o dění ve městě a jeho okolí
zájem.
Nyní bych rád přistoupil k vybraným bodům, které se za dobu od
nástupu nového vedení města
udály. Vedle obvyklých záležitostí
rada města schválila Smlouvu o dílo se společností Stepan service
s.r.o. na výměnu oken v budově
č.p. 92 ve Vranovské ulici. Je to
tedy první krok k nutné opravě budovy tak, aby budoucí lékárna plně
vyhovovala předpisům dotčených
úřadů. Tímto bych chtěl občany
ujistit, že vedení města má prioritní zájem na tom, aby v našem

městě lékárna opět působila a hledá nového nájemce, který bude lékárnu po rekonstrukci provozovat.
Vedení města je si plně vědomo
stavu komunikací, a proto v nejbližší době budou za pomoci služeb města opraveny výtluky na
parkovišti u hotelu Hubertus,
v průjezdu od čerpací stanice na
náměstí Míru, v Dobrohostově ulici
a na dalších místech. Rada také
vzala na vědomí a předkládá zastupitelstvu k projednání smlouvu
se Společností Silnice Klatovy a.s.,
která vyhrála výběrové řízení na
rekonstrukci Masarykovy a Slovanské ulice. Pokud zastupitelstvo
smlouvu schválí, nejpozději v dubnu roku 2019 započnou na těchto
komunikacích stavební práce. Cílem 1. etapy celého projektu je vyřešit neúnosnou situaci na křižovatce ulic Slovanská – Masarykova
a dokončení celé komunikace vč.
chodníků a dalšího příslušenství až
přibližně do míst, kde stojí květinářství. Vedení města se bude i
nadále snažit v hledání dalších
prostředků, aby ve spolupráci se
SÚS Plzeňského kraje mohlo započít s 2. etapou, která by měla zasáhnout až do prostoru základní
školy, neboť i zde dopravněbezpečnostní situace zcela neodpovídá dnešním požadavkům.
Dále se rada města zaobírala požadavkem ohledně přidělení uvolněného bytu v domě s pečovatelskou službou. O byt v DPS měli
požádáno celkem 2 zájemci, u kterých terénní pracovnice města provedla šetře-

dokončení na str. 3.

Cestu překonává jdoucí aneb furt
se de aneb každý den, každý rok
znovu. Takovou cestu prodloužil i
listopad 2018. Nejen ten sedmnáctý z roku 2018. Ale i ten, kdy
do čela města Poběžovice nastoupilo nově zvolené vedení. Poběžovice povedou mladí, tedy z pohledu nás nadsedmdesátníků. Držím jim palce. Co je vlastně čeká?
Na začátku 21. století si město
nasadilo vysokou laťku: zámek,
park, Evropa či Panevropa. Trochu by mne zajímalo, co přesně o
tom současné vedení ví a co si o
tom myslí. A co z toho zbylo? Nedodělaný projekt zámku – šla by
třeba dokončit ona středověká
část, kde měla být ubytovna mládeže – třeba by to mohl být domov pro důchodce. Nebo celý zámek prodat?
Park. Ten je stále viditelnou a
dobře provedenou akcí z počátku
21. století. Nikdo ale neví, kolik to
stálo tehdejší vedení města starosty a hlavně místostarosty úsilí
(kdo už vlastně ví, jak se ti pánové jmenovali?) přesvědčit příslušné orgány o přidělení dotace na
jeho revitalizaci. O nové kanalizaci a plynofikaci ani nemluvě.
Teď by jen v parku měly být dobře zastřiženy všechny keře, více
zdůrazněna japonská zahrada
(Micuko si přivlastnil zámek Horšovský Týn), i když mnoho lidí
neví proč. A kolik lidí z Poběžovic
ví o stromech zasazených na počest Olgy Havlové? Z dob minulých zůstává i kaplička sv. Prokopa, která byla obnovena zcela bez
příspěvků EU a kde se na Nový
rok vysílají k nebi taková obyčejní
člověčí přání. Bylo tu o.s. Dobrohost. Snad poslední spolek, který
nespoléhal na úředníky a dotace,
ale který tak trochu připomněl
opravdovou historii Poběžovic. I
když i v dalších obdobích leccos
dobrého v Poběžovicích přibylo, a
to i za přispění dotací z EU. Další
opravené křížky, cesta na hřbitov,
cyklostezky. Konečně se začalo se
zásadní opravou školy. Ale ubyla
lékárna, zhoršilo se vlakové spojení i zásobování. Hlavní poběžovické náměstí stále hyzdí kromě
některých neopravených měšťanských domů i budova bývalého
okresního soudu. Bohužel – tady
má MěÚ velmi malé kompetence,
vše je v soukromých rukou. Stejně tak jako rozpadající se selské
statky v Zámělíči.
Nové vedení města bude mít
spousty práce se všedním životem, ale mělo by se snažit víc zviditelnit i tím, čím se toto město
liší od ostatních. A využít k této
propagaci i místních zdrojů a i to,
co už bylo vykonáno. Příští rok
končí devítkou. První písemný záznam o villa Pobiezowicz je z roku
1359. Rok 2019 by tedy měl být
tím významnějším. A na jeho
oslavách by se měli podílet i místní řadoví občané. A to nejen jako
diváci a kritici.

Marie Špačková

Výběr z usnesení ustavujícího zas. ZM Poběžovice, dne 31.10.2018

§ ZM schvaluje pro nastávající volební období 2018-2022 zvolení jednoho místostarosty.
§ ZM v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. k), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích určuje, že
pro výkon funkce starosty města Poběžovice bude člen ZM dlouhodobě uvolněn.
§ ZM volí počtem 10 hlasů starostou města Poběžovice zastupitele Martina Kopeckého, bytem
Poběžovice.
§ ZM volí počtem 10 hlasů místostarostou města Poběžovice zastupitele Pavla Veseláka, bytem
Poběžovice.
§ ZM volí počtem 10 hlasů členem Rady města Poběžovice zastupitelku Dominiku Adamcovou,
bytem Poběžovice.
§ ZM volí počtem 10 hlasů členem Rady města Poběžovice Ing. Marii Grösslovou, bytem Poběžovice.
§ ZM volí počtem 10 hlasů členem Rady města Poběžovice Bc. Jakuba Jansu, bytem Šitboř.
§ ZM zřizuje Finanční výbor Zastupitelstva města Poběžovice a Kontrolní výbor Zastupitelstva
města Poběžovice, přičemž oba výbory budou pětičlenné.
§ ZM volí počtem 14 hlasů předsedou Finančního výboru Zastupitelstva města Poběžovice Bc.
Jindřišku Deckerovou, bytem Poběžovice.
§ ZM volí počtem 14 hlasů předsedou Kontrolního výboru Zastupitelstva města Poběžovice Mgr.
Romanu Adamcovou, bytem Poběžovice.
§ ZM v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění stanovuje odměnu za výkon funkce místostarosty, jako neuvolněného člena ZM ve
výši 11.000.-Kč za měsíc, přičemž odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce místostarosty města Poběžovice.
§ ZM v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění stanovuje odměnu za výkon funkce člena rady města, jako neuvolněného člena ZM
ve výši 1.500.-Kč za měsíc, přičemž odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce
člena Rady města Poběžovice.
§ ZM v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění stanovuje odměnu za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva města, jako
neuvolněného člena ZM ve výši 750.-Kč za měsíc, přičemž odměna bude poskytována ode dne
zvolení do funkce předsedy výboru Zastupitelstva města Poběžovice.
§ ZM v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění stanovuje odměnu za výkon funkce člena výboru zastupitelstva města, ve výši 200.Kč za měsíc, přičemž odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce člena výboru Zastupitelstva města Poběžovice.
§ ZM v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění stanovuje odměnu za výkon funkce člena zastupitelstva města, ve výši 300.-Kč za
měsíc, přičemž odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastní.
§ ZM v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění stanovuje, že při souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi ZM poskytne
pouze za výkon jediné funkce, a to za tu, za kterou podle usnesení ZM Poběžovice náleží nejvyšší odměna.
§ ZM na základě žádosti bývalého uvolněného starosty Mgr. Hynka Říhy ze dne 31.10.2018
schvaluje bývalému uvolněnému starostovi města poskytnout náhradu za 20,5 dne nevyčerpané poměrné části dovolené v roce 2018, a to v částce podle ustanovení § 81 a odst. 8, zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

Výběr z usnesení 1. jednání RM Poběžovice, ze dne 5.11.2018

§ RM souhlasí se stavbou oplocení a skleníku o rozměrech 2,5x3,5 m na části pozemků
p.č. 264/1 a p.č. 264/2 v k.ú. Poběžovice, v souladu s požadavky žadatelky pí Zdeňky
Pelnářové, Budovatelů č.p. 381, Poběžovice.
§ RM bere na vědomí žádost společnosti AB Bor, s.r.o., Čečkovice 42, 348 02 Bor, o pronájem prostoru pro prodej masných výrobků a uzenin z vlastní produkce z pojízdného
vozu v intervalu 1x týdně a souhlasí s poskytnutím prostoru u jižního křídla zámku,
včetně elektrické přípojky 3x220 V s tím, že bližší podmínky využívání nabízeného pozemku a elektrické přípojky budou s žadatelem projednány.
§ RM bere na vědomí žádost Diakonie Českobratrské církve evangelické - středisko Západní Čechy o poskytnutí vytopené místnosti s elektřinou pro provozování Klubu Uličník s
tím, že radní osobně prohlédnou uvažované prostory a na základě zjištěných skutečností
rozhodnou o jejich vhodnosti k pronájmu.
§ RM souhlasí s bezúplatným záborem části pozemku p.č. 919/1 v prostoru před domem
č.p. 137 v rozsahu cca 120 m2, po dobu trvání stavebních prací pro, žadatelku s tím, že
vždy po odklizení materiálu bude pozemek uklizen a uveden do původního stavu.
§ RM souhlasí s bezúplatným umístěním mobilního jeřábu na části pozemku p.č. 288 v
k.ú. Poběžovice, za účelem přemisťování stavebního materiálu k bytovému domu č.p.
14 na nám. Míru s tím, že jeřáb bude na pozemku umístěn pouze na nezbytně dlouhou
dobu a to tak, aby jeho umístěním a činností nedocházelo k omezování, ohrožování či
poškozování osob, či majetku a po skončení užívání bude používaná část pozemku předána majiteli v původním stavu.
§ RM bere na vědomí uzavření Smlouvy č. 05831711 o poskytnutí podpory ze Státního
fondu životního prostředí, ve výši 327.135.-Kč na akci „Poběžovice - hydrogeologický
průzkumný vrt HV 03, Poběžovice, okres Domažlice.
§ RM bere na vědomí děkovný dopis Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje
určený členům SDH a JSDH města Poběžovice za efektivní a kvalitní laickou resuscitaci,
za použití přístroje AED, kterým je jednotka vybavena, při zásahu dne 12.10.2018.
§ RM schvaluje Smlouvu o dílo č. S180242, předloženou firmou Stepan service s.r.o.,
Masarykova 175, 344 01 Domažlice, na výměnu oken v budově č.p. 92 ve Vranovské
ulici v Poběžovicích (lékárna), s cenou díla 84.532.-Kč vč. DPH a pověřuje starostu jejím
podpisem.
§ RM schvaluje pronájem části pozemku p.č. 74/10 v k.ú. Sedlec u Poběžovic, o výměře
cca 1000 m2 jedinému žadateli a ukládá tajemníkovi připravit náležitou nájemní smlouvu.
§ RM schvaluje přijetí dotace z programu Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a
oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2018, na akci „Říjnové oslavy v Poběžovicích“, a pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy.
§ RM schvaluje Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo na akci Obnova krovu a střechy věže kostela sv. Mikuláše v Šitboři, uzavřené s firmou Tegmento s.r.o., Vokáčova 1017, 337 01
Rokycany, který specifikuje finanční rozsah a rozsah prací na rok 2018 a pověřuje starostu jeho podpisem.

I když byla v Praze vyhlášena Čekoslovenská
republika, obyvatelé tehdejšího Ronšperka ji za
svou jen tak nepřijali. Nebyli sami. Dělo se tak
na většině území tehdejších tzv. Sudet.
18. listopadu 1918 se v Ronšperku ustanovila
německá Národní rada, které místní učitelé a
úředníci skládali slib věrnosti. Ve městě dokonce vznikla jednotka domobrany. Ronšperk se
tak hlásil do Deutschböhmen. Tedy k autonomním oblastem, které měly být připojeny k nově vzniklému Rakousku. Ale stejně jako na jiných místech i v Ronšperku brzy zdejší obyvatelé přijali nový stát.
Stalo se tak 6. prosince 1918, kdy přijel do
města český vojenský vlak se stočlennou vojenskou a sokolskou posádku. Němci se podvolili
bez boje. Národní rada i vojenské oddíly byly
rozpuštěny a Ronšperk zůstal součástí nové
republiky. I když i roce 1919 se objevily snahy
tuto situaci změnit. Ale i tyto pokusy byly potlačeny. V roce 1920 pak byl oficiálně změněn i
dvojjazyčný název města – už ne Ronšperk, ale
jen Poběžovice.

MŠ

Dne 12.11.2018 se zapojila devítičlenná skupina
žáků 7. r. naší školy společně s 11 žáky partnerské školy Neunburg v. Wald do projektu STOPMOTION, organizovaného CeBB Schönsee a finančně podpořeného ze zdrojů EU. Zúčastnění
žáci načerpali dostatek zkušeností již během týdenního pobytu obou tříd v zařízení Jugendbildungsstätte ve městě

dokončení na str. 3.

Panorama
událostí

Od konce měsíce října téměř do poloviny
měsíce listopadu byly v horní části Slovanské ulice (hned pod okružní křižovatkou)
prováděny zemní práce firmou CHVAK,
a.s., Domažlice a proto byla v této části
ulice pro dopravu zcela uzavřena. Jednalo
se napojení nově položeného kanalizačního potrubí ze Šitboře do kanalizace v Poběžovicích. Tímto by měla být šitbořská
kanalizace připravena na druhou etapu
prací, kterou bude budování kanalizačních
přípojek k jednotlivým objektům v obci
Šitboř. K tomu by mělo dojít v roce 2019.
Pracovníci Služeb města Poběžovice se naplno věnovali sběru a úklidu spadaného
listí a celkovému úklidu ploch veřejného
prostranství.
Kromě toho pracovali i na údržbě techniky, kde byl největším problémem technický stav přestárlého vozidla Multicar. Toto
vozidlo totiž čekala v měsíci listopadu
technická prohlídka a tak bylo třeba dát
do pořádku především brzdný systém,
který nefungoval zcela optimálně.
Proběhlo rovněž zásobení posypovým materiálem na zimní období, takže soli i inertního posypu má město dostatečnou zásobu (nepřekvapí-li nás ovšem zcela mimořádně ukrutná zima).
VoK

PODĚKOVÁNÍ

Zdravotnická záchranná služba
Plzeňského kraje zaslala děkovný
dopis vedení města Poběžovice,
ve kterém vyzdvihla činnost členů
SDH a JSDH města Poběžovice
při provádění laické resuscitace za
použití přístroje AED, kterým je
jednotka nově vybavena.
Při svém zásahu dne 12.10.2018
si poběžovičtí hasiči podle vyjádření
členů ZZS Plzeňského kraje počínali
velmi efektivně a kvalitně během
poskytování první pomoci,
bezprostředně po příjezdu na místo
ohlášeného zásahu. VoK
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ní za účelem
zjištění aktuálního stavu naléhavosti jejich žádosti a po přihlédnutí
k dalším kritériím rada města rozhodla o přidělení volného bytu panu JUDr. J. Váchalovi.
Dne 20. listopadu také navštívil
naše město europoslanec JUDr.
Pavel Poc, který se velmi zajímal o
problémy našeho města a přilehlého okolí. Z mého pohledu starosty
byla tato návštěva velice přínosná
a vzhledem k příslibu dalšího kontaktu, zde město má možnost čerpat ze zkušeností na poli evropského parlamentu, což je v dnešní

době velice cenné.
Závěrem bych chtěl popřát klidné
prožití nadcházejícího adventu, toho krásného času před příchodem
vánočních svátků. Zkusme se každou adventní neděli na chvíli zastavit a adventní atmosféru pustit
do svých domovů a rodin. Byl bych
také moc rád, kdybychom se potkali alespoň na jedné adventní akci, kterou pro vás MKIS a další organizátoři připravili. Věřím, že je
z čeho vybírat a určitě to bude stát
za to. Děkuji.

Vážení
čtenáři
Poběžovického
zpravodaje, ač nerada, musím reagovat na Zamyšlení Mgr. Špačkové
z minulého čísla Zpravodaje, které
bohužel překypuje polopravdami a
neověřenými informacemi. Mám
už delší dobu neodbytný dojem, že
tato autorka se stává specialistkou
na záměrné vyhledávání negativ,
údajných problémů a vůbec potíží
všeho druhu.
Tentokrát se zaměřila na říjnové
besedy v MKIS a v našem komunitním centru, které se odehrály
ve stejný den. Tato skutečnost
nám byla dobře známa, cestovatelka Mgr. Herianová je natolik časově zaneprázdněna, že jiný termín nebyl možný a my jsme prostě jen chtěli tuto besedu uskutečnit. Paní Špačková, přestože o tom
nic neví a ani se nezeptá, hned
usuzuje, že snad nespolupracujeme s MKIS nebo si dokonce konkurujeme. S MKIS naše Komunitní

centrum spolupracuje velice úzce,
konzultujeme své plány a některé
akce jsme i přímo společně prováděli. Navíc i tematicky byly obě besedy naprosto rozdílné, nechápu,
co má historické téma společného
s tématem cestopisným, návštěvníci si tedy mohli vybrat. A kdo
chtěl sedět doma, jak uvádí Mgr.
Špačková, ten seděl doma, osobně
na tom nevidím nic špatného. Proč
chodit na besedu, která mě nezajímá. Doby, kdy se jednotlivé akce
hodnotily podle masové účasti,
nejlépe stoprocentní, už snad máme za sebou.
Nejvíce mě pobavilo vyjádření paní
Špačkové, že beseda u nás
v Pelíšku přitáhla více účastníků,
protože prý katastrofy táhnou. Vážená paní Špačková, nevíte, o čem
mluvíte. Na besedě jste nebyla přítomna. Přesto přesně víte, o čem
se přednášelo. Tak pro vaši informaci, Mgr. Herianová v oblasti žila
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Martin Kopecký,
starosta města

Waldmünchen. Byli proto vhodně motivováni a velmi se na toto dopoledne
těšili.
Po krátkém přivítání tamějším třídním učitelem Christianem Schreinerem jsme se s odborníkem specializovaným na mediální výchovu
pustili ihned do práce. Čtyřčlenné
skupinky složené vždy ze dvou
žáků českých a dvou bavorských
prodiskutovaly nejdříve, se kterými
předměty budou pracovat, zda
budou všechny v pohybu, čeho
chtějí na závěr dosáhnout, rozdělily si konkrétně jednotlivé role a
úkoly a začalo se fotit, natáčet,
oživovat předměty na základě fantazie a nápadů, podkládat děj hudbou a zpestřovat ho různými zvu-

několik let, přivezla velice cenný
materiál o pacifických národech,
jejich životním stylu, tradicích, postavení žen v tamních společnostech a místních zvycích. Je od vás
krajně neprofesionální veřejně
hodnotit něco, o čem, bohužel,
nemáte ani potuchu.
Nevybíravě jste se tímto otřela i o
celé naše Rodinné a komunitní
centrum, které je provozováno
spolkem, tedy neziskovou organizací, a přesto jsme schopni organizovat pravidelný týdenní program i
občasné víkendové akce. Každý týden u nás funguje Mateřské centrum, lekce Montessori pedagogiky, cvičení pro nejmenší, jóga pro
předškolní děti, předškolní angličtina, výtvarné dílny, šachový klub, a
to vše z podstatné části na bázi
dobrovolnosti. Toho byste si měla
všímat, nestátní centrum tohoto
typu nemají široko daleko. Ale
proč vyzdvihovat pozitiva, když se

ky, aniž by si kdokoliv uvědomoval, že pracuje s mnoha novými
přístroji typickými pro mediální výchovu. Po vzájemné kontrole přítomného odborníka stačilo jen vše
zkompletovat a nastala dlouho očekávaná prezentace jednotlivých
skupin, která probíhala překvapivě
ve třech jazycích - v angličtině,
němčině i češtině. Všem se dařilo,
každý měl radost z dosažené práce
a obdivoval to, co dokázali jinak
úspěšně zvládnout ostatní.
Odměnou pro nás všechny bylo
chutné pohoštění připravené opět
z prostředků poskytnutých CeBB,
ale i společné veselé foto a slib, že
naše dosud vydařená spolupráce a
opravdové přátelství budou dále
pokračovat.
Mgr. M. Šebestová

dá tak krásně kritizovat, že?
V loňském roce jsme uskutečnili
cyklus historických besed, dále besedu se Zdeňkem Procházkou,
která byla tak hojně navštívená, že
se návštěvníci k nám skoro nevešli, esoterickou besedu, výstavy o
Ing. Purghartovi a Karlu Čapkovi.
Je zajímavé, že podobné informace ve svých Zamyšleních neuvedete. Proč asi?
Na závěr bych chtěla ještě Mgr.
Špačkové sdělit, a to i ze své
vlastní novinářské praxe v Českém rozhlase, že bývalo dobrým
zvykem si informace ověřovat, než
je vypustím do světa. A také, že
není nutné psát každý měsíc úvodník, pokud v podstatě nemám o
čem psát. Osobně dávám přednost
kvalitě před kvantitou.

Mgr. Erika Benediktová,
předsedkyně spolku
Montessori Poběžovice

29. listopadu

9.00-14.00 Předvánoční jarmark
Školní předvánoční jarmark pro vás připravili žáci a učitelé Základní školy Poběžovice.

Místo: budova Základní školy Poběžovice.

2. prosince

Začíná nám adventní čas
1. adventní neděle
15.00-17.00 adventní trhy
15.00-17.00 nejen vánoční hudba - Lenka
Pekárová a Petr Kreysa
17.00 vystoupení dětí ZŠ a MŠ
17.30 rozsvícení vánočního stromu za
doprovodu saxofonu
Rok se s rokem sešel a nastává doba radostného očekávání, rozjímání, zvyků, tradic a setkávání. Nastává adventní čas. Těšit se můžete na
adventní trhy, posezení ve Vinotéce, soutěž o
nejlepší vánoční štolu a kulturní program.
Adventní čas zahájíme rozsvícením stromečku, prskavky s sebou!
Po celou dobu program se na vás bude těšit kolektiv Vinotéky s vynikajícím občerstvením.

Místo: parkoviště u Vinotéky, náměstí Míru.

5. prosince

16.00-20.00 Čertovská návštěva
Kniha hříchů se po roce opět otevírá a pekelnou partu
čeká spousta práce!
Objednávky od 16.11. formou SMS nebo elektronicky na tel.: 730 890 861.
Pekelnému sekretariátu je nutné nahlásit jméno, příjmení hříšníka, bydliště a hříchy.

Místo: Peklo-Poběžovice-Peklo.

7. prosince

19.00 CIMBAL CLASSIC VÁNOČNÍ
Cimbal classic je brněnská nadžánrová cimbálová kapela Kateřiny a Dalibora Štruncových (mj. houslistka a
cimbalista skupiny Javory sourozenců Ulrychových).
Tradiční vánoční koncerty pohladí posluchače nejen
svou neopakovatelnou atmosférou a původní písňovou
tvorbou souboru, ale samozřejmě I moravskou a českou vánoční hudbou.
Vstupné: 100.-Kč - rezervace od 14.11.2018.

Místo: kino Poběžovice.

9. prosince

Adventní koncert
2. adventní neděle
18.00 Adventní koncert - zahraje a zazpívá Spolek
nadšených - Jana Vobořilová, Jana Veberová, Marie
Zdeborová, manželé Jana a Pavel Vokurkovi.
Pořádá Římskokatolická farnost Poběžovice ve spolupráci s MKIS Poběžovice.
Vstupné: dobrovolné.

Místo: kostel Nanebevzetí Panny Marie v Poběžovicích.

10. prosince

17.00 Adventní posezení v knihovně

Vůně skořice, pomerančů, svařeného vína, čaje, dobré
cukroví a knihy všude kolem nás. Srdečně zveme
všechny čtenáře poběžovické knihovny k adventnímu
posezení, povídání a především ke společnému čtení z
vybraných knih. V rámci posezení poděkujeme nejaktivnějším čtenářům za jejich věrnost ke knihám v naší
knihovně.

Místo: Městská knihovna Poběžovice.

14. prosince

18.00 Pohádky pro Emu
Romantický příběh z adventní doby, ve kterém se Petr
Miller, pracovník imigračního úřadu v Londýně dozvídá,
že byl označen jako otec malé Emy, jejíž matka leží po
vážné autonehodě v pražské nemocnici. Začíná hra na
lásku… Ale jak skončí? I zázraky se občas dějí. Český
film z roku 2016.

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

Dne 4.11.2018 uplynulo
17 let, kdy nás opustil

náš syn

Pavel Maier
z Poběžovic.

Místo: kino Poběžovice.

16. prosince

Adventní čas v 19. století s Janem Venasem
3. adventní neděle
18.00 Tradiční české koledy z konce 19. století
v úplném znění a vánoční historické písně. Jan Venas
ml. je mimořádný hudebník, zabývající se interpretací
středověké, barokní a irské hudby. Zpívá a hraje na
historický strunný nástroj mandocello a irské bouzouki,
dále na buben, djembe a perkuse.
Vstupné: dobrovolné.

Místo: kostel Nanebevzetí Panny Marie v Poběžovicích.

19. prosince

17.00 Hotel Transylvánie 3: Příšerozní dovolená
S oblíbenou rodinkou strašidel se vydáme na výletní
parník, kde si má Drákula zaslouženě oddechnout od
práce v hotelu. Když však Mavis zjistí, že se Drákula
zbláznil do záhadné kapitánky lodi Eriky, která skrývá
strašlivé tajemství, jež by mohlo zničit strašidla po celém světě, stane se z dovolené snů noční můra.
Vstupné: dobrovolné.

Místo: kino Poběžovice.

21. prosince

19.00 Advent s Roháči z Lokte
Adventní přípravy vrcholí, Štědrý den pomalu ťuká na
dveře a nás čeká poslední kulturní zastavení a to s oblíbenou trampskou skupinou Roháči z Lokte. Na programu vánočního koncertu jsou koledy a vánoční zpěvy,
ale také vybrané skladby z repertoáru Roháčů.
Vstupné: 100.-Kč. Rezervace od 14.11.2018.

Místo: kino Poběžovice.

24. prosince

22.00 Půlnoční mše
Bohoslužba.

Místo: kostel Nanebevzetí Panny Marie v Poběžovicích.

25. prosince

10.00 Bohoslužba - Mše svatá

Místo: kostel Nanebevzetí Panny Marie v Poběžovicích.

26. prosince

10.00 Bohoslužba - Mše svatá

Místo: kostel Nanebevzetí Panny Marie v Poběžovicích.

1. ledna 2019

10.00 Bohoslužba - Mše svatá

Místo: kostel Nanebevzetí Panny Marie v Poběžovicích.

Stále vzpomínají rodiče,
bratr s rodinou
a ostatní příbuzní.

UPOZORNĚNÍ
MěÚ Poběžovice:

Poplatek za

pronájem pozemků
(zahrádky)
je splatný do

31.1.2019.
Poplatek za
držení psa
je splatný do

31.3.2019.
Poplatek za
odpady
je splatný do

30.6.2019.

Poplatky je možno uhradit v hotovosti v pokladně MěÚ Poběžovice, nám. Míru 47 nebo bezhotovostním převodem na účet
města č. 0762088379/0800
a do oznámení pro příjemce
uvést např.:
„Poplatek za odpady, Marie a
Josef Novákovi.“

1. ledna 2019

16.00 Přivítání Nového roku
Přivítejte s námi Nový rok 2019, poslechněte si novoroční koledu, vypusťte lampiony štěstí a vyslechněte
novoroční slovo starosty města.

Místo: kaplička svatého Prokopa, směr na Otov.

UPOZORNĚNÍ
MěÚ Poběžovice:

ROK 2018
Poběžovice:

prosinec: 5.12., 19.12.,
leden: 2.1., 16.1., 30.1.,
únor: 13.2., 27.2.

Ve dnech 27. - 31.12. Ostatní obce:
bude MěÚ Poběžovice prosinec: 4.12., 18.12.,
leden: 1.1., 15.1., 29.1.,
únor: 12.2., 26.2.
UZAVŘEN !
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