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Zamyšlení
Sobotní odpoledne 15. června
2019 přineslo poběžovickým občanům příjemnou zábavu. V zámeckém parku totiž proběhla za krásného teplého počasí vydařená akce
"Vítání léta 2019." Na malém pódiu
pobavilo asi dvě stovky diváků od
18.00 hodin nejprve hudební duo
OBZOR. I přes strohé
obsazení (kytara a jeden bicí nástroj) svými
zajímavými a některými, z médií známými
písněmi, navodilo velmi
příjemnou náladu. Devadesát minut trvající
vystoupení bylo odměněno zaslouženými ovacemi přítomných posluchačů.
Od 20.00 hodin pak na
pódium nastoupilo trio
hudebníků v čele s Michalem Šindelářem, synem známého baskytaristy skupiny
Katapult, "Dědka Šindeláře." Nádherný kulturní zážitek přinesl program složený z tvorby mladšího ze
Šindelářů a z písní, které zpíval a
hrál "Dědek." Michal Šindelář vždy

Vážení spoluobčané,
Červen je již u svého
konce a také rekonstrukce Masarykovy a Slovanské ulice skončí společně s tímto měsícem. V současné
době je již vozovka kompletně pokryta novým asfaltovým krytem a
dokončují se práce na pokládce
dlažby a osazování dopravního
značení. Jistě víte, že jsem
v jednom minulém čísle avizoval i
opravu mostu přes Pivoňku. K té bohužel
díky
opakovanému
výběrovému řízení na
zhotovitele (most nebyl původně v této
akci plánován) došlo
ke zdržení. Oprava
samotného mostu by
měla začít v posledním červencovém týdnu a bude trvat přibližně 14 dní. Ano
vím, tato akce si vyžádá další nepříjemnou uzavírku, ale pokud vezmeme v úvahu, že celá rekonstrukce Masarykovy a
Slovanské ulice měla
být „dle původních
plánů“ hotova do konce srpna, tak
se jedná i tak o veliké urychlení
celé stavby. Co je ale nejdůležitější, další kousek Poběžovic vypadá
lépe a žulové dlažby budou snad
sloužit mnoho let.
V tomto měsíci jsme také obdrželi
příslib dotace ve výši 200.000,- Kč
na nová vrata hasičské zbrojnice,
jejichž montáž by měla proběhnout na podzim tohoto roku. Hasi-
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objasnil vztah prezentované písně
ke svému otci a přidal i některé
vzpomínky na své účinkování v legendární kapele Katapult. Tam hrál
na bicí, ale dnešní program na pódiu začal s baskytarou a později při
sólových písních předvedl, že dokonale ovládá i kytaru akustickou,

a jejím obětavým pomocníkům, ale
rovněž Vinotéce v Poběžovicích, za
zajištění občerstvení.
Věřím, že takto vydařenou akci
dokáže zorganizovat vedoucí MKIS
i napřesrok.
VoK

čímž jen podtrhl svoji obrovskou
muzikálnost. Posluchači si na konec vytleskali několik písní přídavkem.
Díky za tuto super akci patří slečně
Dominice Adamcové, vedoucí MKIS

či tak budou moci rychleji vyjet
k zásahům a také město ušetří nějaké prostředky za energie. Když
jsme právě u našich hasičů, budu
tlumočit od jejich velitele jednu
velkou prosbu. V ulici Květinová
parkují často osobní vozy tak, že
není možný bezpečný průjezd velkých hasičských cisteren. Zkuste
prosím při svém parkování myslet
na to, že dva domy za vámi může

nastat mimořádná situace a hasiči
se budou muset dostat co nejblíže
k místu zásahu. Dochází pak
k situacím, kdy jedou krokem a
kontrolují, kolik centimetrů jim
zbývá od auta k autu. Buďme ohleduplní, děkuji moc.
Stále se můžeme i kulturně vyžívat. Díky vedoucí MKIS Dominice
Adamcové a jejímu týmu jsme
mohli zavzpomínat na našeho ro-

dáka Jiřího „Dědka“ Šindeláře, kdy nám jeho syn Michal
zahrál písničky, které již v sedmdesátých letech zaznívaly na koncertech Katapultu. Na tuto akci
jsem zaznamenal pouze kladné
ohlasy a snad se podaří v příštím
roce opět něco podobného zorganizovat. Sbor dobrovolných hasičů
taktéž nasadil díky svému dětskému dnu laťku hodně vysoko, neboť děti mimo klasických
disciplín
mohly skotačit i na
skákacích hradech,
nebo se vyfotit s obrovským plyšovým
krtkem.
V posledním víkendu také uspořádali
občané
Sedlece
tradiční pouť, kde
proběhl volejbalový
turnaj s občerstvením a muzikou. Je
radost vidět, jak
jdou občané dohromady a dokážou se
společně pobavit a
zorganizovat něco
pro ostatní. Všem
bych chtěl moc poděkovat za jejich snahu a úsilí a
popřát mnoho elánu do akcí dalších.
Závěrem mi dovolte popřát všem
školákům krásný čas prázdnin, dospělým zasloužený odpočinek během dovolených, a vám všem
mnoho krásných chvilek strávených s vašimi rodinami.
Děkuji za pozornost.

Martin Kopecký

Ohnišťovice, Šitboř, Šibanov,
Sedlec, Sezemín a ZÁMĚLÍČ.
Místa s inspirujícími názvy, stejná a přece jiná. Stejná v tom, že
tu odpradávna žili zemědělci,
dřevorubci, řemeslníci, spojení
s tím, co jim zdejší příroda nabízela k obživě. A také v tom, že
na konci 20. století přestaly být
vesnicemi a staly se místním
částmi města Poběžovice.
A v čem jiná? Třeba co se týká
prvních písemných záznamů o
jejich existenci.
Ohnišťovice - nejstarší písemný záznam z roku 1186, patřily
vyšehradské kapitule v Praze.
Archeologové nalezli blízko vsi i
zbytky osídlení, kde se vyskytuje
keramika připomínající, že tu byli Slované už v době prvních Přemyslovců. Šitboř – Ješutův Bor
či Újezd:1248. Zde stál jeden
z prvních kostelů, kam směřovali
lidé i ze Zámělíče a Poběžovic.
Po vzniku augustiniánského kláštera na Pivoni i jedno z míst
odkud augustiniáni šířili osvětu a
kde byl i jeden ze zdrojů jejich
příjmů. K državám pivoňského
kláštera patřila i dědina Zámělíč(1379). Ves Sedlec - po Čechách je jich, co do názvu vsí i
městeček, na desítky - (1348)
byla dědina usedlých sedláků, o
jejichž renty – robota, peníze,
naturálie, se dělila vrchnost
z Hostouně či Štítar. A později i
z Horšovského Týna. Ale jinak –
zemědělci zde byli usedlí už od
dob bronzových – viz mohyly
v okolních lesích. A Šibanov a
Sezemín? Vsi v lesích, spojené
se sklářstvím a dřevorubectvím,
které pivoňští augustiniáni považovali za své nejméně od roku
1586.
A co tato místa spojuje ve 21.
století? Tedy kromě již výše zmíněných Poběžovic. Ze všech bylo
v letech 1945–46 odsunuto
obyvatelstvo německé národnosti, a to díky špatné ideologii
a špatné politice. Lidé odjeli či
byli „odjeti“, jejich majetek zůstal. Noví dosídlenci (ne ti
z rabovacích gard z první vlny),
ale budoucí sedláci, kteří státu
za svůj nový domov řádně zaplatili, doufali, že vše půjde, jak
byli zvyklí u svých rodičů a prarodičů. Rok 1948 sem přinesl
základní změny. Žádné soukromé hospodaření! JZD, státní
statky… alespoň jedno dítě do
zemědělství. Jenže ve městech
byla snazší obživa. A větší platy.
A průmysl potřeboval lidi. Kdo
mohl, změnil bydliště. A hlavně
bývalá selská stavení už neměla
dědice. A co by dědili? Prázdné
chlévy, stodoly, stavení bez
ústředního topení? Lepší je byt
v paneláku. Nebo vilka ve vesničce mé střediskové. Obce se
začaly vylidňovat. Velkou tečku,
alespoň co se týkalo jejich jakés
takés samostatnosti, udělal pak

Výběr z usnesení 13. jednání RM Poběžovice, ze dne 27.05.2019

§ RM schvaluje Smlouvu o spolupráci města Poběžovice s Diakonií ČCE - středisko Západní Čechy, k realizaci projektu „Uličník pro Poběžovicko - Klub pro děti a mládež“ a pověřuje starostu jejím podpisem.
§ RM bere na vědomí informaci ředitele školy o vyhlášení volných dnů pro žáky Základní
školy Poběžovice, ve dnech 24.6.-28.6.2019 ze závažných organizačních a technických
důvodů.
§ RM schvaluje účetní závěrku Základní školy Poběžovice, Masarykova 282, Poběžovice,
okres Domažlice, za rok 2018 včetně příloh, v předložením znění.
§ RM schvaluje Smlouvu o dílo na akci „Stavební úpravy fasád věže kostela svatého Mikuláše v Šitboři“ s vítězem výběrového řízení, firmou TEGMENTO s.r.o., Rokycany, s nabídkovou cenou 1.756.505,48 Kč vč. DPH a pověřuje starostu jejím podpisem.
§ RM schvaluje Dohodu o využívání sběrného dvora města Poběžovice s obcí Hvožďany a
pověřuje starostu jejím podpisem.
§ RM schvaluje dodatek č. 7 k licenční smlouvě č. 1838/2005, na převod práv k užívání
počítačového programového vybavení a dat od firmy GEPRO spol. s r.o., Praha, za cenu
11.616.-Kč vč. DPH a pověřuje starostu jeho podpisem.
§ RM schvaluje uzavření pachtovní smlouvy s účinností od 1.7.2019 na pozemek p.č.
255/1, o výměře 14.722 m2 v k.ú Šibanov se žadatelem Richardem Damkem, Šibanov
č.p. 3 za nabídkovou cenu s tím, že žadatel bude hradit pravidelnou daň z užívané nemovitosti a pověřuje tajemníka přípravou smlouvy.
§ RM schvaluje koupi kontejneru na pevné a sypké hmoty o rozměru 3,80x2,00x1,00 m, uzpůsobený k přepravě lehkým nákladním automobilem, za cenu 40.000.-Kč, pro potřeby Služeb
města Poběžovice.

rok 1960. Slučování! JZD a MNV. Málo lidí, víc
úředníků, větší kontrola státu. Ale ku podivu:
ubyli sice lidé, byly zbourány některé statky i jiná
stavení, ale vsi nezanikly. Proč asi? Pomohla
k tomu „móda“ chalupářů a pak i události roku
1989. A jejich hlavní důsledek. Větší svoboda. A
restituce.
Ale opravdové vsi se vším všudy už ona místa
dávno nejsou. A jak vypadají? Někde už to není
„krásný vzhled na pohled.“ To záleží na tom, kdo
zde žije a jak místo, kde žije, využívá. Soukromé
vlastnictví má i své stinné stránky. Poručte někomu, aby v místech kdysi „vymakaného“ a i krásného statku neshromažďoval různé vraky, či jiné
věci. Jak přesvědčit třeba i některé chalupáře,
aby svoje často zděděné domy udržovali alespoň
v takové podobě, aby nedělaly ve vsi ostudu? To
je jako bojovat proti větrným mlýnům.
Místo toho si větší pozornost a pochopení zaslouží ti, kteří v bývalých vsích vydrželi nebo se přistěhovali a nebo tu mají chalupy, o které se
opravdu starají. A nebo tu vyrostli – snad v každé
době, alespoň ve vzpomínkách, bývá dětství tím
nejhezčím obdobím a rádi se sejdou i se všemi,
kteří mají ke své vsi stejný vztah. Škoda jenom,
že i v malých vsích ne vždy dokážou k sobě lidé
najít cestu. Dávno už neplatí, že soused je něco
jako příbuzný. I když pravda, ani mezi příbuznými to vždy neklape.
Marie Špačková

Panorama

ZÁMĚLÍČ 1379 – 2019 část 1.

Klub Uličník působí v Poběžovicích a okolí již čtyři roky. Jedná se o pojízdný nízkoprahový klub
pro děti a mládež ve věkovém rozmezí 6-20 let.
Za tento rok se klub rozrostl o jeden další mobilní vůz a byl uveden do provozu právě
v Poběžovicích. Díky tomu vzniká častější frekvence setkávání kvalifikovaných pracovníků
s klienty klubu. V současné době Klub Uličník
pro děti a mládež dojíždí do Poběžovic 2x týdně.
Během roku 2019 Klub Uličník pro děti a mládež
se zúčastnil Dne sociálních služeb a Dne pro rodinu s Diakonií západ v Domažlicích. Klub také
v rámci preventivních aktivit zrealizoval v Hostouni akci „Ukliďme Hostouň“, kde společně uživatelé klubu uklidili okolí hostouňského koupaliště.
Během letošních letních prázdnin Klub Uličník
pořádá akci zaměřenou na natírání poběžovického autobusového nádraží a tím tak společně s
klienty přispěje k jeho zkrášlení.
V klubu pracovníci garantují bezpečný prostor, a
tak mají klienti možnost si zde popovídat o
svých každodenních starostech týkající se dospívání, mezilidských vztahů, vzdělávání, uplatnění
se na trhu práce. Klub se zaměřuje prvotně na
prevenci a tím minimalizuje situace vedoucí ke
konfliktu se společenskými normami a hodnota-

Město Poběžovice
nabízí občanům možnost přijímání informací z
městského úřadu formou SMS zpráv.
Do doby, než bude rekonstruován místní veřejný
rozhlas (podle finančních možností města snad
do dvou let), je možné získávat informace, které
by jinak byly vyhlašovány veřejným rozhlasem
formou SMS zpráv do svých mobilních telefonů.
Stačí k tomu jen sdělit jakoukoli formou do podatelny MěÚ nebo SMS zprávou na tel. č.
731 444 933 své jméno, příjmení a číslo, na které mají být bezplatné zprávy zasílány.

mi, které by se u klienta mohly naskytnout.
Práce pracovníků v klubu byla ke konci března
letošního roku ověřena externím auditem od
České asociace streetwork a udělila Klubu Uličník pro děti a mládež osvědčení kvality, které
deklaruje, že sociální služba v Klubu je poskytována kvalitně v souladu s hodnotami České asociace streetwork mezi něž patří prestiž, odvaha
svoboda, osobní růst, porozumění, smysl přijetí,
opravdovost a nadhled.
Touto cestou chceme poděkovat představitelům
města, infocentru, základní škole Poběžovice za
podporu a Rodinnému a komunitnímu Montessori centru Pelíšek za poskytnutí prostor pro
fungování klubu během zimního období.
Klub Uličník pro děti a mládež lze nalézt v Poběžovicích každé úterý a čtvrtek u poběžovického
zámku od 12:00-17:00.
Bližší informace lze nalézt na webových stránkách:
www.diakoniezapad.cz
nebo přímo od koordinátora Klubu – Ondřeje
Nebehaje, DiS., na
e-mailu:
klub.ulicnik@diakoniezapad.cz
nebo na tel. 730 841 342.

PODĚKOVÁNÍ

Začátkem měsíce června se v místním kostele sešlo několik místních nadšenců a vrhli se na opravu
kostelních věžních hodin, které nám již delší dobu
neodměřují plynoucí čas. Přitom opravili i automatické vyzvánění kostelních zvonů, takže se jejich
zvuk opět pravidelně line z kostelní věže a upozorňuje občany, že se čas ani na chvíli nezastavil.
Poděkování za ochotu přiložit ruce k dílu a
udělat něco pro nás všechny, patří pánům:
Josefu Buršíkovi,
Marku Buršíkovi,
Pavlu Buchbergerovi,
Vratislavu Koreckému
a Václavu Vlasákovi.

Ludmila Bártová

UPOZORNĚNÍ

ROK 2019
Poběžovice:
červenec: 3.7., 17.7., 31.7.,
srpen: 14.8., 28.8.,
září: 11.9., 25.9.,
říjen: 9.10., 23.10.
Ostatní obce:
červenec: 2.7., 16.7., 30.7.
srpen: 13.8., 27.8.,
září: 10.9., 24.9.,
říjen: 8.10., 22.10.

MěÚ Poběžovice
Místní poplatek za:
odpady
je splatný do
30.6.2019.

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

První písemná zmínka o existenci vsi „ZAMIELNICZ“
pochází z roku 1379. A je to z berního rejstříku Plzeňského kraje. uDalší
d á písemnosti
l o s t í – 1415 Zamylicz,1421Zamilič jen potvrzují, že ves byla součástí
državy pivoňských augustiniánů. První jména zámělíčských obyvatel se objevují teprve v 2. polovině 16. století, a to v latinsky a česky psaných dopisech tehdejšího pivoňského převora Kašpara Malesia z Oppolí. V Zámělíči tehdy žil např.
sedlák Psůtka, či Jiří Knedlík nebo mlynář Václav
Starý Foyta. Zásadní co do změny názvu dědiny
přináší berní rula z roku 1654: Zámělíč je zapsán
německy, a to jako Semlowicze. Ves zůstává nadále součástí panství pivoňských augustiniánů.
V berní rule jsou poprvé vyjmenováni držitelé gruntů, a to i popisem základních majetkových poměrů.
Bylo tu 14 sedláků a 3 chalupníci. Ze 16. století tu
zůstává např. rod sedláka jménem Knedlík, i když
je i jeho jméno psáno německy: Knödlich. Počet
gruntů zůstává zachován až do 20. století, i když
ve vsi přibývají chalupy a domky. Po roce 1848 stojí v čele obce starosta a obecní výbor a ves si zachovává svůj zemědělský charakter. Půda patřící ke
gruntům je totiž velmi úrodná. Od nejstarších dob
se tu pěstovala pšenice i jiné druhy obilí. U každého statku byl sad s různými druhy ovoce. V roce
1900 přibyla železniční zastávka. Obec se úspěšně
rozvíjela i v nově vzniklém Československu. V roce
1924 sem byl zaveden elektrický proud, sedláci si
zvelebovali svoje statky, byly postaveny nove domky. V roce 1938 se Zámělíč pod jménem Klein Semlowitz stal součástí zabraných Sudet. Po vypuknutí II. světové války narukovala řada mužů a několik jich také padlo na různých frontách. V letech
1945 – 1946 došlo k odsunu. Do vsi dorazila nejprve správní komise a postupně zde začalo dosídlování. Většina nových obyvatel pocházela ze Staňkovska. V roce 1946 se správy obce ujal místní národní výbor sídlící ve zvoničce.
Noví obyvatelé se jako jejich předchůdci věnovali
hlavně zemědělství. V roce 1949 zde bylo založeno
JZD. Byla postavena nová stáj i drůbežárna. Než si
lidé koupili vlastní pračky, bylo možné využívat
obecní prádelnu. Z jednoho z prvních opuštěných
statků si místní svépomocí vybudovali kulturní
dům, v budově MNV (zvonička) vznikla kulturní
jizba a knihovna. Ale řada mladých už v této době
ves opouštěla a hledala si práci mimo zemědělství.
Po roce 1960 zachraňovaly kulturní život ve vsi nejčastěji děti. Ty se scházely v místní knihovně a
v rámci schůzí dvou organizací, které v obci zůstaly
SČSP, Jednota (členové obchodního družstva a jejich místní výbor) připravovaly besídky, ale i hrály
divadlo. Další zásadní změny přinesl rok 1989. Zámělíč sice zůstal místní částí Poběžovice, ale MěÚ
prodal soukromému zájemci zvoničku. Skončila
prodejna Jednoty. Byl zbourán „kulturák“, kdysi
obytné stavení jednoho z nejstarších statků.
Už se není kde scházet. Ještě, že zůstalo pálení čarodějnic a že ve vsi stále ještě stojí májka. A že vedle rozbité návsi v části Před mostem, je zde i velmi pěkný parčík kolem Pivoňky. Je to díky těm několika málo občanům, kteří zcela dobrovolně přiloží
ruku k dílu. A kteří si váží místa, kde žijí, či kde vyrostly jejich děti a kde dožili jejich rodiče.
MŠ
A o proto: V SOBOTU 17. SRPNA od 14 hodin
bude už 2. SETKÁNÍ nejen rodáků, ale i všech
jejich přátel a chalupářů ZÁMĚLÍČE. To první
– v roce 2017 se povedlo. A proto všechny co
nejsrdečněji zveme i na to druhé. I to bude za
mostem u Pivoňky.
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Třetí kolo Českého poháru v judu
hostilo dne 25. 5. 2019 město Nový
Bydžov. Tříčlenná skupinka poběžovických starších žáků si vedla dobře.
David Johánek vybojoval 3. místo a
Filip Valenta místo 2. Jan Hartl vypadl v opravných bojích. Těchto závodů se zúčastnilo 600 závodníků
z pěti evropských zemí.

Josef Kubík, trenér

5. června se v dopoledních hodinách otevřela místní základní škola
rodičům našich prvňáčků. Byli pozváni spolu s dalšími rodinnými příslušníky na pasování na čtenáře.
Tato akce se stala tradicí a je přehlídkou toho, co se žáci v prvním
školním roce dokázali naučit. Několik týdnů připravovaná slavnost je
výsledkem celoroční poctivé práce,
kdy se žáci naučili číst, psát, také
počítat a orientovat se v běžném i
školním životě. Letošní pasování
bylo zajímavé tím, že se konalo v
rámci kampaně Celé Česko čte dětem, konkrétně od 1. 6. do 7. 6.
probíhal „Týden čtení dětem“ s aktivitami na podporu společné cesty
rodičů a dětí ke knihám.
Školáci si pro společnou významnou chvíli nacvičili pásmo básniček,
dramatizaci pohádky „Koblížek na
cestách.“ Přítomní byli svědky čtení
dvou pohádek, kde se žáci předvedli v hlasitém čtení. Po slavnostním slibu čtenáře byli všichni pasování králem, panem ředitelem Ing.
Petrem Lehnerem a krásnou knížku
“Tajemství jedné knihovny“ obdrželi od pana starosty Martina Kopeckého. Na hrudi se dětem zaleskla placička „Už jsem čtenář,“ kterou ochotně vyrobily žákyně 8. třídy s paní učitelkou Mgr. Miloslavou
Pekárovou a předsedkyní SRPŠ Michaelou Bedyovou, a kterou je ozdobila paní zástupkyně Mgr. Marie
Pittnerová. Za SRPŠ přišla také s
malým dárkem, knihou, paní účetní
Helena Rybárová. Vstupenku do
místní knihovny zhotovila dětem za
MKIS slečna Dominika Adamcová. I

paní vychovatelka z 1. oddělení
školní družiny přijala pozvání a předala našim šikovným školákům malou sladkost, stejně tak třídní, paní
asistentka Bc. Magda Pflugová,
DiS., která je ve třídě velkou oporou dětem i k ruce třídní paní učitelce. Z návštěvy v 1. třídě měla
radost i paní ředitelka z mateřské
školy Mgr. Lenka Pekárová, která
také nepřišla s prázdnou. Více než
hodinový program, přerušovaný
dlouhým a vřelým potleskem, byl
zakončen milými a povzbuzujícími
slovy pozvaných hostů směrem k
novým čtenářům. Děkovná slova
patřila i rodičům, kteří při několikaměsíčním snažení dovedli své ratolesti velmi úspěšně až na konec 1.
třídy, a také hostům, kterým žáci v
úplném závěru vtiskli do rukou
vlastnoručně při pracovních činnostech s paní učitelkou Mgr. Danou
Haasovou vyrobené pestrobarevné
motýlky.
S pasovacím listem čtenáře a s příjemnými dojmy odcházeli ze školy:
V. Babka, K. Berná, V. Blažková, A.
Brožová, K. E. Brychová, P. Červeňák, T. Čižmárová, E. Doktorová,
E. Eisová, S. Fazekašová, S. Hegrová, P. Holubová, T. Holubová, V.
Horský, M. Klein, M. Kovařík, R.
Kovařík, J. Krejčíř, M. Kuneš, V.
Rygl, D. Štěpán, M. Ticháček, Š.
Turečková, Š. Vojtičková, E. Wenigrová a T. Žiga.
Byl to velmi pestrý rok, v jehož závěru prvňáčci prokázali, že mohou
zdárně postoupit do roku dalšího.
Přejeme jim hodně úspěchů!

Mgr. Hana Teplá, třídní učitelka

Ve dnech 24. a 25.5.2019
proběhly v celé Evropské
unii volby do Evropského
parlamentu. V ČR zvítězilo
hnutí ANO 2011, které získalo
21,18% hlasů voličů (6 mandátů).
Dále se pak umístily strany a hnutí
ODS s 14,54% (4 mandáty), PIRÁTI s 13,95% (3
mandáty) STAN+TOP09 s
11,65% (3 mandáty), SPD s
9,14% (2 mandáty), KDU-

ČSL s 7,24% (2 mandáty),
KSČM s 6,94% (1 mandát). Propadla ČSSD, která
je bez mandátu. Celková
účast ve volbách byla 29%. V Poběžovicích vyhrálo hnutí ANO 2011
s 37,92% před KSČM se 14,17,%
a třetí se umístila SPD s
9,58%
hlasů.
Volební
účast v domažlickém okrese byla 26,19% a v Poběžovicích 18,96%.
VoK

1.6., kdy všechny děti slaví svůj
svátek, uspořádali hasiči za podpory města Poběžovice dětský
den. Pro děti bylo připravené
občerstvení ve formě buřtů, které
si mohly opéct na připraveném
ohni, limonáda a zároveň obchůdek, kde Hedvika Pekárová
prodávala dětem sladké odměny
za peníze, které děti během odpoledne vydělávaly na připravených stanovištích. Počasí nám

přálo, a tak došlo i na tolik oblíbenou pěnu a ukázku policejních
psovodů. V letošním roce jsme
měli i novinky, jako například
skákací hrady, obřího krtečka a
malování na obličej, které zafinancoval sbor dobrovolných hasičů z
vlastních zdrojů. Za vydařený
dětský den bych chtěla poděkovat
žákům ZŠ Poběžovice, kteří
pomohli na stanovištích: Jedlička
P., Kostrhounová M., Kukačková
B., Levová T., Červeňáková A.,
Rubášová N., Fazekašová K.,
Kliner J., Marešová T., Pekárová
P., Ticháček L., Buršík L., Kubale
J., Miňovský J. Také bych chtěla
poděkovat všem členům SDH,
kteří se podíleli na přípravě, organizaci a úklidu celé akce.
Především děkuji všem, kteří na
den dětí dorazili.

Vladimíra Kopecká

Po osmnácti a půl roku, které jsem
strávil ve funkci tajemníka MěÚ
Poběžovice se konečně dočkám
důchodového odpočinku. Původně
jsem chtěl odejít již loni, kdy jsem
dosáhl bačkorofajfkového věku,
ale bývalý starosta mne požádal,
abych ve funkci setrval alespoň do
podzimních komunálních voleb. Po
nich jsme vypsali výběrové řízení
na obsazení místa tajemníka, ale
vybraný uchazeč nám druhý den
oznámil, že na místo nenastoupí,
protože mu jeho zaměstnavatel
přislíbil výhodnější pracovní podmínky. Vzhledem k tomu, že výběrovou komisi nikdo z dalších účastníků výběrového řízení výrazněji
neupoutal, bylo rozhodnuto o tom,
že se s odstupem času vypíše výběrové řízení č. 2. V tom pak byla
v březnu, jako nejlepší uchazeč
vybrána Ing. Pavlína Vejvančická,
Ph.D.
Jsem naprosto přesvědčen, že to
je pro Poběžovice ta nejlepší volba, protože jsem měl možnost jí
poznat v období, kdy zastávala
funkci radní a pravidelně se zúčastňovala zasedání rady města, či
zastupitelstva. Za tu dobu na mne
udělala ten nejlepší dojem a proto

její jmenování do funkce tajemníka považuji za velké plus pro celé
město. Jsem si jist, že její životní
optimismus, elán, pracovní nasazení, perfekcionalismus a zájem o
vše kolem, spolu s přirozenou inteligencí jsou zárukou toho, že na
moje místo přichází ten nejvhodnější kandidát a o to snadněji se
mi do důchodu odchází.
Své nástupkyni přeji jen to nejlepší, aby se jí práce tajemníka stala,
když už ne přímo koníčkem, tak
alespoň velmi snesitelnou, aby
těch srážek s lidským nepochopením měla co nejméně a aby ve
zdraví a plné síle proplouvala peripetiemi tajemnické práce pokud
možno až do vzdáleného důchodu!

VoK

POZOR
První červen už tradičně patří dětem. Ani v Šitboři na děti nezapomněli. Místní připravili zábavné odpoledne pro své ratolesti. Dvě desítky dětí mezi sebou zápolily
v různých disciplínách – jako např.
v chůzi na chůdách, ve skákání
v pytlích, v ruských kuželkách,
apod. Nejmladší děti závodily na
odstrkávadlech nebo házely tenisové míče do krabic. Po
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absolvování jednotlivých disciplín
obdržel každý tašku s drobnými
odměnami. Navíc si každý upekl
buřta. Akci doprovázelo příjemné
počasí, takže si ji mohli všichni užít
naplno.
Touto cestou bych chtěl poděkovat
Městu Poběžovice za finanční podporu a všem místním, kteří pomohli
s přípravou a realizací akce.

Za osadní výbor Jakub Jansa

ZMĚNA ADRESY!!!
Pro posílání příspěvků
do zpravodaje Poběžovicko používejte nově
následující
e-mailovou adresu:
redakce@pobezovice.cz

KOUPÍM
Motocykly
Simson,
Jawa,
Stadion,
Babeta,
Pařez,
Pionýr,
Mustang,
ČZ, aj.

Dne 3. července 2019
jsme si připomněli 5 smutných let, kdy nás navždy
opustila naše milovaná
manželka, maminka, babička

Dne 27.6.2019 uplynulo
10 let co nás navždy opustil
náš milovaný manžel,
tatínek a dědeček

Milena Johánková

z Poběžovic.

paní

pan

Miroslav Havlík

z Poběžovic.

Tel.:
728222938

Kdo Tě znal vzpomene,
kdo Tě miloval nezapomene.
S úctou a láskou vzpomínají manžel, děti a vnoučata.
Dne 2. července 2019
uplyne 17 let od chvíle, kdy
nás opustil náš manžel
a tatínek,
pan

Za tichou vzpomínku děkuje
manželka Marie,
synové a dcery s rodinami.
Dne 6.7.2019 uplyne
23 let, kdy nás opustila

paní

Emílie Duffková
z Poběžovic.

Jan Brix
z Poběžovic.

Stále vzpomínají manžel
Josef a děti Josef, Míra
a Zlatuše s rodinami.

Za vzpomínku děkují
manželka a dcery s rodinami.

Dne 5. července 2019
uplyne 100 let, od narození
učitelky, paní

Josefy
Vogeltanzové
z Poběžovic.

Stále vzpomíná
syn PhDr. Jan Vogeltanz.
Dne 21.6.2019 uplynulo
7 smutných roků, kdy nás
navždy opustila paní

Božena Schwarzová
z Poběžovic.

Stále vzpomínají rodiny
Karbanova a Schwarzova.
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