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Zamyšlení
26. června 2018 se v poběžovickém kostele Nanebevzetí Panny
Marie sešla řada historiků, archeologů a novinářů, aby po 400 letech
nahlédli do jinak nepřístupné hrobky Jana Jiřího ze Švamberka. O
tom, že dědic po posledním Rožmberkovi Petru Vokovi odpočívá
v kryptě kostela Nanebevzetí Panny
Marie v Poběžovicích na Domažlicku se ještě před pár měsíci s naprostou jistotou nevědělo. Speciální
kamera však přesvědčila všechny
odborníky z týmu profesora Hlaváčka z Ústavu dějin umění AV ČR, i
ostatní přítomné, že ostatky ve své
době (počátkem 17. století) zřejmě
nejbohatšího a velmi vlivného
šlechtice, se skutečně nachází v
Poběžovicích.
Po odstranění oltářního stolu týmem badatelů, bylo odhaleno místo, které předchozí měření georadarem vyhodnotilo jako nejvhodnější pro vstup minikamery. Zde
byl provrtán otvor o průměru 3 cm,

kterým byla do krypty opatrně
spuštěna speciální kamera, propojená s monitory notebooků a záznamovým zařízením.
Překvapením je, že rakev Jana Jiřího ze Švamberka není cínová, jak
odborníci předpokládali, ale zřejmě
měděná a částečně dřevěná, dobře
zachovalá. Je na ní čitelný nápis
„Hans Georg…“ což potvrzuje, že
se jedná opravdu o tohoto šlechtice. Na rakvi je realisticky vyobrazen Jan Jiří ze Švamberka jak klečí
před křížem, který byl někým stržen a na rakvi již není. Kresba je
vzhledem ke svému stáří (1617,
kdy šlechtic zemřel) velmi zachovalá. V kryptě jsou ještě zbytky dalších dřevěných rakví.
Hrobka byla poprvé vyloupena už
kolem roku 1620, císařským vojskem, které loupilo v okolí a protože byl Jan Jiří protestant a ne katolík, neuniklo rabování ani jeho místo posledního odpočinku. Podle odborníků je malým zázrakem, že se
hrobka dochovala prakticky neporušena, protože v baroku bylo obvyklé, že byly ostatky i s výbavou
vyjmuty z hrobu a zničeny.
Odborníci se na základě zjištěných
historických dat domnívají, že s Janem Jiřím byl v hrobce pochován
ještě čtrnáctiměsíční synovec Petra
Voka Jan Zelnický.
Podle iniciátora celého průzkumu,
historika Zdeňka Procházky bylo v
poběžovickém kostele pohřbeno více Švamberků, ale jejich náhrobky
byly zřejmě zasypány do podlahy v
18. století.
Podle některých historiků je objev v
poběžovickém kostele co do významu stejně unikátní, jako cínový
sarkofág Rudolfa II.
Zdroj MF Dnes, DD, Blesk CZ VoK

V sobotu 26. května uspořádalo
MKIS Poběžovice akci "Den (nejen)
pro maminky". Na programu bylo
cvičení na trampolínách (jumping)
s Bc. Janou Divišovou z Plzně a relaxační jóga s Mgr. Alenou Šustrovou z Domažlic. Pro děti byl připraven program v Rodinném a komunitním Montessori centru Pelíšek.
Sešlo se 13 žen, které si užily příjemné dopoledne.
Akce byla zakončena večerním promítáním filmu "Všechno nebo nic".
Pro návštěvníky bylo k dispozici občerstvení a tak většina sledovala
film s popcornem a sklenkou vína
v ruce.
Děkuji paní Janě Divišové a Aleně
Šustrové, že přijaly moje pozvání
a uspořádaly pro naše ženy hezké
dopoledne.
Škoda jen, že se počty návštěvníků
na akcích v poslední době, pohybují na velmi nízké hranici.

Za MKIS
Dominika Adamcová
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Zamýšlet se dá i nad mnohým
z toho, co obsahuje poslední číslo (6) Poběžovicka. Jubilejní 10.
ročník Noci kostelů se vydařil. I
církev si uvědomila, že kostely
v současnosti by mohly i ateisty
povznést i citově, a to prostřednictví hudby. A kostely se stávají
alespoň dvakrát za rok koncertními síněmi. I když - i to je přece jen tak postranní cestička.
Každý kostel je stejný a přitom
jiný. To druhé je spojení s historií. A i to by bylo třeba připomenout. Tak třeba – kdo ví, že
Jan Nepomucký nestojí jen
v Poběžovicích na náměstí? Ale,
že ho najdeme i v kostele. A
proč je kostel v Poběžovicích zasvěcen právě Nanebevzetí Panny
Marie? Ale to vlastně patří do jiné kategorie. Hudba je hudba a
zní o to krásněji, v čím je krásnějším prostředí. A to je i v Poběžovicích.
Několik textů v červnovém Poběžovicku je věnováno opět Šitboři. A zase mají co dělat
s kostelem. Tedy s tím zničeným, mnohokrát starším než ten
poběžovický. V poběžovickém
kostele však visí i obraz sv. Mikuláše ze Šitboře. Je ve velmi
zbědovaném stavu. Možná by
mohl spolek Mikuláš vyhlásit
sbírku na jeho restaurování.
Když by se nepodařilo dostavět
kostel v Šitboři, mohl by být zachráněn alespoň obraz z jeho hlavního oltáře. Ten snad není nějakým veleuměleckým dílem, ale má velkou vypovídající
hodnotu. Stejně jako relikviář
sv. Faustiny, který byl zachráněn
z chrámu Zvěstování Panny Marie z kláštera na Pivoni. Lze si
jen přát, aby kostel sv. Mikuláše
neměl stejný osud jako onen
klášter. Kolikrát se už s opravou
této jedinečné památky začalo!
Možná si někdo řekne – nač tolik
skepse? Ale zkušenost je zkušenost. A to, že se v akci Jan ze
Šitboře objevují známá jména či
Plzeňský kraj, i to může mít jiné
pozadí než kultura a snaha oživit
(byť stále živou) jednu ves. Inu
budou volby. A také každý vydělává, jak umí. Pokud je to k dobru věci, je všem přáno. Už se
těším, až se nad Šitboří objeví
pamětníkům známá barokní cibulka nad kostelní věží.
Marie Špačková

Ackermann - Gemeinde,
Franz Bauer, čestný
předseda spolku

Glosa
Škoda, že nebylo možné si tento
projev vyslechnout přímo na
místě. Obsahuje konkrétní fakta:
r. 1946 byl tento spolek založen
v MNICHOVĚ (ne v tom u Pivoně). Chytrý se domyslí… mnichovská dohoda 1938 a co
z toho bylo. Je dobře, že mnozí

pokračování na str. 2.

Výběr z usnesení 94. jednání RM Poběžovice, ze dne 25.6.2018
 RM souhlasí s provedením drobných stavebních úprav bývalého služebního bytu správce
Základní školy Poběžovice, podle předloženého návrhu dokumentace pro změnu užívání
stavby, s předpokládanými náklady ve výši 63.000.-Kč.
 RM bere na vědomí podanou žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Plzeňského kraje na
rok 2018, ve výši 3.500.000.-Kč na výměnu oken budovy Základní školy Poběžovice a
podanou žádost o poskytnutí dotace na rok 2019 ve výši 5.500.000.-Kč z rozpočtu Plzeňského kraje, na rekonstrukci stávající střechy budovy základní školy a ukládá starostovi
připravit podklady pro zadání výběrového řízení na výměnu oken ve školní budově.
 5RM bere na vědomí rozhodnutí č. 05831711 o přidělení dotace ve výši 336.283. -Kč ze
Státního fondu životního prostředí ČR na akci „Poběžovice - hydrogeologický průzkumný
vrt 03, Poběžovice, okres Domažlice.“
 RM bere na vědomí poskytnutí dotace z dotačního programu vodohospodářské infrastruktury 2018 Plzeňského kraje, ve výši 1.830.000.-Kč na akci „Šitboř - Kanalizace, I.
etapa.“
 RM schvaluje přijetí věcného daru ve formě zhotovení dřevěné čekárny na autobusové
zastávce v Šitboři, v hodnotě 77.670,70 Kč bez DPH od firmy Střechy ZAKO, Poběžovice
a ukládá starostovi uzavřít příslušnou darovací smlouvu.
 RM schvaluje smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku č. ZCE EPP 75_18, uzavřenou s
Nadací ČEZ, se sídlem Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4, na projekt „Defibrilátor pro JSDH
Poběžovice,“ ve výši 50.000.-Kč a pověřuje starostu jejím podpisem.
 RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy s PharmDr. Jaroslavem Chloupkem, ze dne
29.5.1997, na objekt lékárny, č.p. 92 k 30.6.2018 s tím, že neuhrazené nájemné za poslední tři měsíce bude nájemcem uhrazeno na základě dohody.
 RM schvaluje realizaci aleje na pozemcích p.č. 1352 a p.č. 1357 v k.ú. Poběžovice u
Domažlic o délce cca 200 m (od konce hřbitova k Zámělíči).
 Schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace na realizaci aleje na pozemcích p.č. 1352 a
p.č. 1357 v k.ú. Poběžovice u Domažlic z Nadace ČEZ.
 RM schvaluje přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu města Poběžovice ve výši 22.272.-Kč, účelově vázanou na pořízení věcného vybavení JSDH Poběžovice.

Výběr z usnesení 24. jednání ZM Poběžovice, ze dne 27.6.2018
 ZM bere na vědomí informaci o hospodaření města k 31. 5. 2018 s příjmy ve výši
+21.727.813,14 Kč (po konsolidaci +17.382.475,94 Kč), výdaji ve výši -20.510.477,08 Kč (po
konsolidaci -16.165.139,88 Kč) a financováním ve výši -1.217.336,06 Kč, přičemž závazky města
k 31. 5. 2018 činily -1.031.211,94 Kč (po lhůtě splatnosti 19.961,00 Kč) a pohledávky města
k 31. 5. 2018 činily +2.753.391,13 Kč (po lhůtě splatnosti 2.160.213,84 Kč).
 ZM schvaluje přijetí kontokorentního úvěru k běžnému účtu města ve výši 1.000.000,- Kč se
splatností 1 rok, za podmínek uvedených v indikativní nabídce České spořitelny a.s. ze dne
19. 6. 2018 (úroková sazba 1M PRIBOR + 0,59 % p.a.) a pověřuje starostu podpisem smlouvy
o kontokorentním úvěru s výše uvedenými parametry.
 ZM schvaluje realizaci stavební akce „Šitboř – Kanalizace, I. etapa“ s celkovými náklady
3.327.394,- Kč bez DPH v roce 2018.
 ZM schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Plzeňského kraje v rámci Dotačního programu vodohospodářské infrastruktury 2018 ve výši 1.830.000,- Kč, na akci „Šitboř - Kanalizace, I. etapa.“
6 ZM schvaluje smlouvu o dílo na veřejnou zakázku „Šitboř – Kanalizace, I. etapa“ s celkovými
náklady 3.327.394,- Kč bez DPH se společností Chodské vodárny a kanalizace a.s., IČ:
49788761, se sídlem Bezděkovské předměstí 388, Domažlice v předloženém znění, s využitím
§ 11 (vertikální spolupráce), odst. 1, zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (tzv.
výjimky „in-house“), tedy bez zadávacího řízení a současně pověřuje starostu města uzavřením
této smlouvy o dílo.
 ZM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 30.000.-Kč Sportovnímu klubu Poběžovice, se
sídlem náměstí Míru 47, Poběžovice, na pořízení obytné buňky pro tenisový oddíl a současně
pověřuje starostu uzavřením darovací smlouvy ve smyslu přijatého usnesení.
 ZM schvaluje záměr města prodat pozemek p.č. 339 o výměře 113 m2, druh pozemku ostatní
plocha – jiná plocha, v k.ú. Poběžovice u Domažlic a ukládá starostovi zajistit vyhotovení znaleckého posudku na uvedený pozemek.
 ZM schvaluje záměr města prodat pozemek p.č. 1173 o výměře 1100 m2, ostatní plocha, neplodná půda, v k.ú. Zámělíč a ukládá starostovi zajistit vyhotovení geometrického plánu s oddělením pozemků, na kterém se vlastníci přímo sousedících nemovitostí dohodnou a znalecký
posudek.
 ZM schvaluje záměr města prodat pozemky p.č. 57/1 o výměře 395 m2 a p.č. 59/1 o výměře
918 m2, vše ostatní plocha, neplodná půda, v k.ú. Šibanov a ukládá starostovi zajistit zpracování znaleckého posudku.
 ZM bere na vědomí Směrnici MěÚ Poběžovice pro ochranu osobních údajů (GDPR).
 ZM bere na vědomí zápis z jednání KV ZM č. 17/2018 včetně ústního vyjádření starosty k jednotlivým bodům zápisu.
 ZM bere na vědomí zápis z FV ZM č. 15/2018 a zápis o provedené kontrole FV ZM ze dne
7.6.2018, včetně ústního vyjádření starosty města.
 ZM stanovuje, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, pro volební období 2018 - 2022
počet členů Zastupitelstva města Poběžovice na 15.

Vážený pane starosto,
v posledních letech jsem prováděl v lokalitách podél státní
hranice
terénní
šetření
k finským domkům. V návaznosti na to vznikla v Muzeu
Policie ČR výstava s názvem
Finské domky pro Pohraniční
stráž, která se zabývá osudy
dřevostavby - prefabrikovaného dvojdomku, stavěného v
první polovině 50. let minulého století v místech dislokace
útvarů Pohraniční stráže. Budete-li mít chuť a čas, můžete

se na výstavu v Praze podívat. Je otevřena do 31. srpna,
denně kromě pondělí vždy od
10 do 17 hod. Zde je informace o výstavě z facebooku
muzea:

Samozřejmě budu rád, pokud
tuto informaci zpřístupníte i
obyvatelům finských domků
ve Vaší obci.
Přeji krásné léto a děkuji za
dosavadní spolupráci.

https://
www.facebook.com/26363893
0337524/photos/
pb.263638930337524.2207520000.1531384043./20
92205074147558/?
type=3&theater

Zdraví

Mgr. Ing. Pavel Vaněk, Ph.D.
Archiv bezp. složek
Brno Kanice
P.O.Box 29,
Vlkova 2481/4
628 00 Brno

odsunutí či vyhnaní či vy- dokončení ze str. 1.
sídlení si uvědomili, že je vždycky něco za něco a
že s vinnými to odnášejí i nevinní. I když dlouho
trvalo i druhé straně – dosídlencům, aby si to také uvědomili.
Ještě, že je tady ta literatura a historiografie.
Účel světí prostředky. Ackermann aus Behiem je
německy psaná próza. Ve stejné době, tedy
v době, kdy vládl Karel IV. a jeho nástupci vznikla i básnická česká skladba na stejné filozofické
téma – člověk a smrt a jeho posmrtný život.
Skladba se jmenuje Tkadleček. Smrt prý je jediná
spravedlnost. Čeká na všechny. Ale teď o živých:
je dobře, že existují dva spolky stejného jména –
v ČR i v Německu. Jde jen o to, aby ideály nebyly
zneužívány a nezměnily se ve štvavou ideologii.
A myslím, že oba národy, tedy pokud se týká
konkrétních příbuzenských vztahů či pracovních
příležitostí, se smířily už dávno. To opravdové
smíření však prověří až další hospodářská krize
MŠ

Panorama
událostí

Nejen o lékárně
(viz dotaz z minulého čísla)
Existuje prý vládní program obnova venkova. A jak si kdo takový program představuje?
Venkov nejsou jen luhy a háje, chalupy a
chalupáři či zemědělské spolky a hospodářské organizace, které využívají lesy,
louky, pole aj. k vlastním ziskům. Ale na
venkově (nejen na vsích ale i ve městech
a městečkách) žijí i trvalí obyvatelé. A nejen senioři. Škola (a učitelé bydlící v místě) – základ kultury, lékař (pokud možno
rovněž zdejší), LÉKÁRNA, vlakové spojení:
lokálka, která doveze cestující k hlavním
tratím, miniautobusy zajišťující spojení
s těmi nejzapadlejšími osadami…
Co z toho bude i ve městě Poběžovice? A
kdo za to bude bojovat? Sice by bylo krásné, kdyby oživl zámek a celá historická
část. Ale život v současnosti je také život.
Bohužel – i v současnosti jsou na prvním
místě peníze, dotace, „vládní programy.“
Ti, kdo se pustí do boje za svoje město, to
nebudou mít lehké. Ale starat se znamená
i překonat strasti. A nabídnout i konkrétní
výhody. Zkrátka jít na ruku vlastním voličům a nečekat jen na ruku „otevřenou.“
MŠ

Manželé Polákovi, vlastníci domu č.p. 161
ve Slovanské ulici se rozhodli svoji nemovitost zateplit. Po skopání staré omítky tak
v současnosti stavební firma provádí
upevňování 10 cm desek z tmavého polystyrénu. Vzhledem k tomu, že v domě byla v nedávné minulosti vyměněna okna za
nová, plastová, bude zateplení efektivní a
hlavně - další dům dostane „nový kabát.“
Pracovníci Služeb města Poběžovice nemají se sekáním trávy při tomto velmi suchém počasí příliš starostí, protože místo
růstu tráva spíše usychá. Dokončili proto
poslední z plánovaných zpevněných ploch,
které vybudovali u bytového domu č.p.
202 v Masarykově ulici, v ulicích Pohraniční stráže a Budovatelů. Naopak problém je
se zajištění dostatečné závlahy pro dřeviny v zámeckém parku a ve městě, aleje
třešní od Zámělíče k poběžovickému hřbitovu nebo stromořadí vysazené při cestě
na židovský hřbitov. K tomu se výborně
osvědčila nově zakoupená cisterna.
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V tomto čísle zpravodaje (č. 6) byla zveřejněna připomínka k odhalení pomníku v Šitboři a překlad projevu čestného předsedy Ackermann-Gemeinde
pana
Franze
Bauera. V něm se pan Franz Bauer
několikrát vyjadřuje o odsunu, jako
o " vyhnání ",ale ani slovo o tom,
co tomuto odsunu předcházelo. Jaké myšlenky asi pomáhaly desítkám milionů lidí na cestách do koncentračních táborů, do plynových
komor, nebo při pohledu na zničené domy a jejich zabité obyvatele.
Byly to asi myšlenky, že původci
všeho zla, způsobené vyvoláním 2.
světové války, budou potrestáni.
Na dobových fotografiích z Poběžovic je vidět shromáždění na podpo-

ru henlainovy strany /SdP/ a řady
vojáků, které určitě nešly šířit
pravdu a lásku.
Domnívám se, že lidé na obou
stranách hranice jsou smířeni, ale
někteří politici, ať na regionální,
státní či evropské úrovni, vyvolávají, za pomoci některých sdružení či
spolků, nové spory.
Doufám, že vedení města Poběžovice a spolek Mikuláš, z.s., Šitboř,
zaujme své stanovisko k tomuto,
podle mne účelovému a pro někoho zásadnímu, zveřejnění překladu
tohoto projevu. Očekávám je v
příštím čísle Zpravodaje pro občany Poběžovicka.

Město Poběžovice uzavřelo přesně
před 20 lety partnerství se švýcarskou obcí Radelfingen, a tak nás
ve dnech 14.- 17. května poctila
svou milou návštěvou sedmnáctičlenná delegace přátel z této obce
a jejich místních částí v čele se zástupkyní starosty, Christine Gerber.
Na přípravě programu, který byl
zahájen tradičním přivítáním jako
před dvaceti lety v chodských krojích u informačního centra, se podílelo velké množství obyvatel našeho městečka společně se zástupci města, školy, velkého množství

závěrečném večeru. To nejlepší z
českého jídla a pití nechybělo samozřejmě po oba večery na stolech. Hřejivý pocit byl patrný u
všech zúčastněných zejména sobotní večer při předávání dárků
představitelům obou partnerských
obcí a zemí. Pravé Švýcarsko nám
bude vždy připomínat znamenitá
ruční práce v podobě obrovské
konve na mléko zdobená znakem
našeho města, symboly dvacetiletého partnerství a zářivě osvětlená
na cestu do dalších společných let.
My jsme na oplátku darovali dva

jejích žáků i pedagogů, sboru dobrovolných hasičů či vedením hotelu
Hubertus.
Nechyběla však ani ta správná iniciativa a podpora všech ostatních,
kteří během dvaceti let naše švýcarské kamarády u nás nebo u
nich poznali. I jejich zásluhou byl
každý den naplněn tak, že naši
přátelé ze Švýcarska mnohdy nevycházeli z údivu a na jejich tvářích
bylo patrno nadšení z krásného
programu. Všichni zářili úsměvem
a se zájmem se zapojili každý den
do veškerého dění.
Během poměrně krátké doby poznali běžný život v rodinách, které
se jich ochotně ujaly, pokochali se
krásami našeho okolí, ale zavítali i
na Šumavu a obdivovali kouzelnou
krajinu podél řeky Vydry, seznámili
se i s prací ve sklárně v Anníně.
Sobotní dopoledne bylo spojeno
s návštěvou zemědělského komplexu Meclovské zemědělské a.s.
Exkurze byla úžasná i díky vyčerpávajícímu výkladu ředitele společnosti Ing. Hány. Vydařily se i výlety
organizované jen v rodinných kruzích.
Velmi srdečné, veselé, přátelské a
upřímné byly i oba večery strávené
společně s hostiteli i místními obyvateli ve stanu u naší hasičské
zbrojnice a v sále restaurace Hubertus při oficiálním
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V pondělí 9. července odpoledne si
dvě maminky s ratolestmi při procházce parkem odpočinuly na lavičce u ZEN zahrady. Zatímco maminky debatovaly, omladina v podobě dvou chlapců, která je doprovázela, řádila v japonské zahradě, kde si hrála na horolezce, zdolávala jednotlivé kameny, pobíhala
v písečném moři a házela po sobě
malé kamínky. Maminkám ani ne-

napadlo, že by neměly chlapce do
zahrady pouštět a věnovaly se
svým aktuálním problémům.
Je škoda, že téměř tři roky od vybudování ZEN zahrady (otevřena
11.9.2015) není k dispozici informativní tabule, která by návštěvníkům přiblížila filosofii díla a význam jednotlivých prvků zahrady a
hlavně je poučila, jak se v její blízkosti chovat.
VoK

Jaroslav Královec, Poběžovice

Milý Hynku, milá Mirko, milí přátelé
z Poběžovic.
Jménem celé Obecní rady Radelfingen i všech účastníků, kteří k
vám přicestovali, bych chtěla
opravdu srdečně poděkovat za velkorysou
pohostinnost.
Všichni
jsme si doslova vychutnali čas
strávený v Poběžovicích i v jeho
okolí. Velmi jste nás rozmazlovali a
nabídli nám rozmanitý program,
plný zajímavostí. Často jsme žasli
nad tím, co nám dokážete ukázat
a co jste nám představili (předvedli, prezentovali). Mnohokrát,
mnohokrát děkujeme. Nedokáži to
slovy vyjádřit.
Mnohokrát děkuji rovněž za oficiální dárek, který naše partnerství

Poběžovice a Radelfingen, bude
dále spojovat.
Děkujeme za svačinu na cestu a
taky za dobroty, které jsme ještě
obdrželi (chléb, sýr, maso, uzeniny, houby...)
V úterý jsem byla společně s Waltrem Ledermannem u Daniela
Mauerhofera, ukazovali jsme mu
mnoho fotografií a vyprávěli mu o
našich setkáních. Nechá všechny
srdečně pozdravovat.
Teď vám všem přeji dobré léto a
zanechávám pozdrav všem hostitelským rodinám, hasičům, žákům
a všem těm, kteří pomáhali, a těším se zase na shledání.
Christine Gerber,
místopředsed. obce Radelfingen

Společné foto na nádvoří před MKIS Poběžovice.
spojené klíče, vynikající uměleckou
kovářskou práci, značící trvalé sepětí obou zemí, které, jak pevně
věříme, potrvá ještě mnoho dalších
let.
Srdečné rozloučení se slzičkami radosti na tvářích všech v neděli ráno nás utvrdilo v tom, že toto přátelství je bez nadsázky opravdové.
Obrovský dík patří všem, kteří
ochotně přiložili ruku k dílu a pomohli.
M. Šebestová

PÁTEK
SCÉNA „U HASIČÁRNY“
20:00 Elán Kontraband –
pop, rock, revival (Bratislava, SR)
21:45 Agnes rock – rock

SOBOTA
Panevropský půlmaratón
náměstí Míru
11:00 – 16:00 Kulturní akce
12:00 Doběh závodníků do
cíle
Akce pro děti
náměstí Míru
10:00 Sportovní hry pro děti
Prostranství před zámkem
11:00 – Tvořivá dílna, malování na obličej
SCÉNA „U HASIČÁRNY“
12:10 – Fata Morgana –
metal (Plzeň)
13:20 – Desert Island –
classic rock a edge (USA)
16:00 – Rangers-Plavci a
dámský pěvecký sbor z Přeštic Carmína – folk, country
18:30 – Absolute Bon Jovi
revival – pop, revival
20:30 – Turbo Revival –
rock (Plzeň)
22:30 – KVM – KraVítMa –
rock (Blovice)
SCÉNA „NÁDVOŘÍ MKIS“
19:00 – Hájenka – dechová

hudba (kapela z chodska)
TENIS
09:00 – Pouťový debl – turnaj ve čtyřhře
FOTBAL
13:00 Turnaj přípravek
17:00 – Mistrovské utkání
okresního přeboru
Poběžovice-Tlumačov B
POLE ZA HESTI
14:00 – Pouťové setkání
modelářů
LOUKA POD ŠKVÁROVÝM HŘIŠTĚM park
NOISY PIONEERS STAGE
(TECHNO, HOUSE, DNB,
JUNGLE, BREAKBEAT)
PRŮJEZD
HISTORICKÝCH VOZIDEL
11:30 – 14:00
(vozidla vyrobená v letech
1920–1955)
příjezd od obce Meclov
průjezd ulicemi: Nádražní,
Mariánská, Vranovská, Drahotínská, odjezd směr Drahotín

NEDĚLE
KOSTEL
NANEBEVZETÍ
PANNY MARIE
10:00 – Poutní mše
SCÉNA „U HASIČÁRNY“
15:30
Chai–pop,
rock
(Nýrsko)
17:00 – Plán B – rock (Pha)

19:00 – Lucie Revival – revival (Plzeň)
21:30 – Arakain – trashheavy (Praha)
SCÉNA „NÁDVOŘÍ MKIS“
13:00 – Sedmihorka – dechová hudba (nejmenší dechová kapela z chodska)
15:00
–
GrenzlandBlaskapelle Dietersdorf –
dechová hudba (německá
dechová kapela)
18:30 – Staropražská kapela
Hašlerka – folklór (písně
Karla Hašlera)
PROSTRANSTVÍ U ZÁMKU A V PARKU
10:00 – 18:00 Návrat do
historie Poběžovic IV.
 historické sokolnictví TEIR
 kejkle Kašpara Kuby
 hudba středověku ZANYKA
 pohádky, řemesla Petra
Bindera Hrocha
 šermíři Duellanti z Hořovic
 taneční skupina Gloria
 Jezdecká stáj Prela Nové
Svržno
 chůdaři FIRELOVERS
 Dílna u mnicha
a další…

Červený Hrádek prodává slepičky
Tetra hnědá, Dominant ve všech
barvách a slepičky Green Shell typu Araukana.
Stáří 14 - 19 týdnů,
cena 159 -195,- Kč/ks.
Prodej: 4. srpna, 8. září, 7. října
a 10. listopadu 2018
Poběžovice – u vlak. nádraží 18.15 hod.
Výkup králičích kožek - cena dle poptávky.
Info: Po-Pá 9.00 - 16.00 hod., tel. 601 576 270,
728 605 840, www.drubezcervenyhradek.cz

POBĚŽOVICKO –

pan

Miloš Tauchmann
z Poběžovic.

Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Manželka Alena,
syn Ondřej s rodinou
a ostatní příbuzní.

Čas plyne,
vzpomínky zůstávají.
Dne 27.7.2018 uplynulo
5 let, kdy nás navždy opustil

pan

Zdeněk Cimfe
z Poběžovic.

Pořadatel: Město Poběžovice a
Městské kulturní a informační
středisko Poběžovice
Informace: MKIS Poběžovice,
tel.379497889,MT: 730890861
E-mail: info@pobezovice.cz

Pouťové slavnosti
2018 se blíží

Prodej slepiček

Dne 6.8.2018 tomu bude
již 15 let, co nás opustil

Chtěli bychom informovat občany,
že jejich organizace bude stejná jako v minulých letech. Hudební scény budou u hasičské zbrojnice a
před MKIS, pouťové atrakce budou
na dětském hřišti a stánkový prodej bude umístěn v Žižkově ulici. V
této souvislosti upozorňujeme občany, bydlící v Žižkově ulici, že stejně jako v předchozích letech, bude
ze strany stánkových prodejců požadavek na elektrické připojení u
jejich nemovitostí. Počítejte s tím a
dohodněte si pro vás slušné podmínky, za kterých připojení k elektrickému rozvodu vašeho domu umožníte. Vyjděte stánkařům vstříc,
neboť i prodej ve stáncích patří k
pouti a rozšiřuje její nabídku.
Organizátoři akce věří, že letošní
průběh slavností bude stejně tak
bezproblémový, jako v uplynulých
letech a přejí všem návštěvníkům
příjemnou zábavu a hodně pozitivních zážitků.
VoK

V letošním roce se dne 18. srpna
uskuteční jubilejní

10. ročník
Panevropského půlmaratónu,
přeshraničního běhu, který startuje
z bavorského Stadlernu, s cílem na
náměstí v Poběžovicích. Doběh závodníků se očekává kolem 12. hod.
Srdečně Vás zveme,
přijďte podpořit běžce do cíle !

Stále vzpomínají
manželka, dcera s rodinou
a syn s přítelkyní.

ROK 2018
Poběžovice:
srpen: 1.8., 15.8., 29.8.,
září: 12.9., 26.9.,
říjen: 10.10., 24.10.,
listopad: 7.11., 21.11.

Ostatní obce:
srpen: 14.8., 28.8.,
září: 11.9., 25.9.,
říjen: 9.10., 23.10.,
listopad: 6.11., 20.11.

Dne 27. června 2018 byly v zámeckém parku vysazeny tři stromy
japonských sakur. Zástupci Výboru
dobré vůle - Nadace Olgy Havlové
zde vysadili památeční strom na
počest nedožitých 85. narozenin
bývalé první dámy Československa
a České republiky. Aktu se zúčastnila i pí Masumi Böttcher Muraki s
několika japonskými přáteli.
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