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Ještě koncem roku 2019 nic nenasvědčovalo tomu, že se začátkem roku dalšího zásadně změní způsob našeho života. V průběhu prosince sice
zveřejnila média informace, že se v
Číně objevil nový koronavirus, který
se rychle šíří ve městě WU-CHAN. Pro
nás to bylo daleko a nikdo se necítil
být bezprostředně ohrožen. Z „velké
dálky“ jsme pozorovali, jak obrovským tempem stoupá počet nakažených Číňanů a jak se nákaza rozšiřuje
do dalších a dalších oblastí veliké Číny. A najednou se v únoru objevili
první nakažení i v Evropě, hlavně v
severní Itálii. Ale pořád to ještě bylo
relativně daleko a to relativně je zde
namístě, protože se jednalo o dobu,
kdy desetitisíce Čechů jezdí na lyžování do Alp a tedy i do severní Itálie.
Ačkoli naše vláda nedoporučovala
cestovat do této oblasti, spousta lidí
si to potěšení z parádní lyžovačky nedokázala odpustit a vesele do Itálie
cestovala. A výsledek na sebe nenechal dlouho čekat. Objevilo se prvních
pár prokázaných onemocnění koronavirem u navrátivších se zarytých ly-

žařů, především v Praze. Vzhledem k
dlouhé inkubační době nemoci covid
19 stačili tito navrátilci nakazit další
desítky a možná stovky svých spoluobčanů a na obrovský problém bylo
zaděláno.
Světová zdravotnická organizace vyhlásila celosvětovou pandémii a jednotlivé země se snažily bojovat proti
rychle se šířící nákaze jak se dalo.
Nejhůře dopadla zcela nepřipravená
Itálie a pak se největší ohnisko nákazy přesunulo i do Španělska. Šíleným
tempem přibývalo v celé Evropě nakažených, mrtvých a naštěstí i uzdravených. Evropská unie začínající problém naprosto zaspala a dokonce ještě hrozila Česku za uzavření hranic s
Německem a Rakouskem sankcemi.
Česká vláda zareagovala poměrně brzy, vyhlásila povinnost nošení bavlněných roušek na veřejnosti, uzavřela
školská zařízení, restaurace, hotely,
sportoviště, kina, divadla, kostely a
prodejny, kromě potravin a lékáren.
Uzavřeny byly rovněž hranice země
pro veškerý civilní provoz, kromě kamionů, zásobování, či některých pra-

cujících v cizině blízko hranic. Rovněž
byly zrušeny téměř všechny lety do
všech končin světa, kromě nákladové
přepravy ochranných pomůcek, které
nám poskytla Čína, kde se mezitím
podařilo dostat šíření koronaviru pod
kontrolu.
Vláda se maximálně snažila dělat vše
pro ochranu obyvatelstva a pochopitelně, že pod obrovským tlakem médií, opozičních politiků i občanů, v situaci, kterou nikdo předtím nezažil a
nečekal, docházelo i k některým chybám v komunikaci a organizaci všech
potřebných opatření.
Ke dni 21.4.2020 bylo evidováno:
v ČR 6 900 nakažených, 1559 vyléčených, 194 úmrtí. V Itálii 181 228
nakažených, 48 877 uzdravených,
24 114 úmrtí. Ve Španělsku 200 210
nakažených, 80 587 uzdravených,
20 852 úmrtí. V USA 787 752 nakažených, 72 826 uzdraven., 42 359
úmrtí. Ve světě celkem 2 344 983
nakažených, 604 434 uzdravených,
161 191 úmrtí. Tato čísla se ještě
zásadně změní, protože pandémie
zřejmě nedosáhla vrcholu…
VoK

Vážení spoluobčané,
Nastal konec dubna a ten
se nese obyčejně ve znamení pálení
čarodějnic, májky, důkladných úklidů zahrad a velkého boomu cestování do rozkvetlé přírody. Letošní
Velikonoce, které již proběhly a nastávající čarodějnice budou však
v letošním roce zvláštní. Velikonoce
se musely obejít bez velkého koledování a drkání, i když počasí trvající během velikonočních svátků lákalo navštívit své přátele a známé. Pohled na „liduprázdné“ Poběžovice
během Velikonočního pondělí mě
opravdu svíral u srdce. Poběžovické
občany (obyvatelé městských částí
prominou, samozřejmě mám na mysli vždy všechny obyvatele) však
musím pochválit za dodržování přijatých opatření, i když nejsou, jakkoliv přívětivá. Poskytl jsem během
posledního měsíce nespočet rozhovorů do různých médií, kde jsem se
snažil naše občany vyzdvihovat, bohužel ne vždy to bylo dostatečně zajímavé pro zveřejnění, a tak alespoň
zde jsem si jistý, že se k vám mé
poděkování dostane. Děkuji!
Nemůžu vědět, jaká bude situace za
týden, měsíc, ale jen obecně mohu
nyní prohlásit, že situace v souvislosti s nákazou COVID-19 v Poběžovicích a spádových obcích je ve
srovnání s celookresním stavem velice dobrá. Nemůžeme taktéž říci,
jestli to je způsobeno včasným zavedením všemožných opatření, kdy
jsme například jako první obec
v rámci okresu zavedli plošnou desinfekci exponovaných veřejných
prostor, mnohdy za cenu neskutečně těžkého obstarávání desinfekce a
ochranných prostředků vlastními silami, nebo důsledným dodržování
zásad omezeného vol-

ného pohybu osob. Já myslím, že
obojí přineslo své.
Bohužel ve stejném duchu, jako
předešlé svátky se bude odehrávat i
tradiční májka. Letos bude bohužel
bez zábavy u hasičské zbrojnice,
bez vztyčené máje, ale zase na druhou stranu budeme mít možnost po
dlouhé době posedět v kruhu své
rodiny u ohně na svých zahrádkách.
No a abych už dal ne zrovna pozitivním informacím zadost, bohužel i
pouťové slavnosti nebudou v letošním roce ve stejném duchu, jako ty
minulé. Rada města se na tomto
rozhodnutí usnesla na svém minulém zasedání. Je to především z důvodu nejasné předpovědi, jak budou
povoleny o prázdninách kulturní akce. Nemůžeme proto uzavírat
smlouvy s kapelami a ostatními
účinkujícími, abychom je vzápětí při
nepříznivém vývoji situace museli
rušit s případným storno poplatkem.
Dohodli jsme se však, že pokud bude situace příznivá, uděláme letošní
pouť v takovém omezeném režimu,
kdy bychom například výstavu mohli
obohatit odpoledním a večerním
kulturním programem u hasičárny.
To ale ještě ukáže čas.
Ale měl bych také zmínit pár věcí,
které ovlivňují naše prostředí v Poběžovicích a okolí. Během posledního měsíce jsme podali žádost o různé dotace, jako například dotaci na
opravu střechy hasičské zbrojnice,
dotaci na podporu výsadby v lesích,
dotaci na opravu hasičské CAS
T815, dotaci na opravu komunikací
(jak v Poběžovicích – díry jsou opět
všude, tak Šitboři – cesta z šitbořské křižovatky přes skalky, Sezemíně – cesta od křižovatky do vsi).
Ministerstvo kultury a Česko – německý fond budoucnosti za pomoci

spolku Mikuláš a šitbořských rodáků opět přislíbilo prostředky na pokračování oprav kostela sv. Mikuláše. Letos by tak měla
být dokončena fasáda věže a započne se s opravou interiéru presbytáře.
Dokončena byla taktéž oprava vodojemu, kde nám zbývá provedení posledních drobných terénních úprav a
připravujeme dokumentaci na připojení nového vrtu na vodovodní soustavu. Taktéž připravujeme dokumentaci na osazení denitrifikační
stanice, která trvale sníží obsah dusičnanů v pitné vodě.
Díky situaci se nám taktéž zdrželo
schválení územního plánu, ale věřím, že ke konci května již bude
možné bez nějakých druhotných
opatření zastupitelstvo města svolat
a tyto „resty“ dotáhnout do zdárného konce. Stejně tak je ve zdržení
projektová dokumentace na Větrnou
ulici a územní studie Spojeneckého
náměstí – i zde bych potřeboval naplánovat veřejné projednání se zainteresovanými obyvateli.
Spoustu dalších věcí jsem určitě
opomněl, ale nechci vás příliš zdržovat svými „řečmi“. Určitě je probereme v příštím vydání zpravodaje. Závěrem bych vás chtěl poprosit o trpělivost a maximální ohleduplnost,
které je potřeba v této době více
než kdy jindy. Malou prosbu přeci
jen mám. Až uvidíte kohokoliv, kdo
zrovna desinfikuje, šije a dodává
roušky, vozí potraviny a základní potřeby ostatním, nebo jakkoliv pomáhá v této situaci, usmějte se a třeba
poděkujte. Lidé už jsou velmi unavení a taková dodávka energie je
k nezaplacení.
Děkuji za pozornost,
Martin Kopecký, starosta
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Zamyšlení
Bu bu bu, vezmi sobě roušku
na „hubu“! Jinak tady nebudu.
Ti, kteří jsou pesimisté, jistě
začátek mého zamyšlení odsoudí a pohorší. A budou se
dál s potěšením bát. Ti optimisté si roušky ušijí, seženou,
nasadí, a přece jen se zasmějí.
I když i oni mají trochu strach.
Mor, cholera, španělská chřipka, to všechno už tu bylo. Co
nebylo – vzorné nemocnice,
obětavé sestry – i když tady
přece jen i jeptišky a jiní dělali
v dobách nejhorších, co mohli.
A ani nebyli v televizi. Ale i takových obětavých lidí je, televize netelevize, čím dál víc.
Bu bu bu… rouška sem rouška
tam, ale dobře že ji mám.
(Osobní poděkování patří osadnímu výboru Zámělíč – přivezli nám roušky i dezinfekci.)
I když nějaké roušky – jen tak
v ruce – šicí stroj nemám,
jsem si také ušila. Ale co bude
dál? Kolik dětí – žáčků, žáků,
studentů sedí doma za pecí
třeba v Poběžovicích? Co asi
dělají? Kolik knih – těch tištěných „obyčejných“ už přečetly? Nebo jen bloudí po netu a
chytají sem tam informace,
katastrofy, horory. Kdyby! To
osudové kdyby … byly v komíně ryby, nemusely by být
rybníky. Kdybych byla mladší a
řádně zaměstnaná Ámoska,
poslala bych vzkaz: např. dějepis: sejdeme se před sochou
sv. Jana Nepomuckého – počet max. 10 žáků, všichni roušky! Téma: baroko, Poběžovice 17. století., rekatolizace.
Přírodopis (tady vzpomínám
na paní učitelku Pudivítrovou)
– vzít žáky někam na louku. A
třeba by přišli alespoň ti žáci,
kteří se chtějí opravdu i něco
dozvědět. A třeba by je zpovzdálí sledovali i jejich momentálně nezaměstnaní rodiče. No – to jsou jen marné
úvahy. Příslušné ministerstvo
jistě poradí. Myslím si, že současný stav v ČR je taková
zkouška. Jak ustojíme politiky
a jejich někdy až scestné řeči.
Jak oceníme docela obyčejné
pány doktory, které máme za
rohem a o nichž se nikde nepíše, nefilmuje. Ale kteří jsou na
místě, aby nám napsali alespoň zavedené a potřebné recepty. Jak si dokážeme vypěstovat zeleninu na zahrádce,
jak si konečně v hlavě probereme, co doopravdy doma potřebujeme a nenecháme se
zblbnout reklamou… Kdo se
bojí, ať neposlouchá media a
raději jde do lesa. A tam si
sedne na pařez a počítá. Co
nejvíc potřebuji, na co z toho
mám. Sám na sebe spoléhám.

Marie Špačková

Výběr z usnesení 33. jednání RM Poběžovice, ze dne 23. 3. 2020
¨ RM schvaluje Rozpočtová opatření č. 02/2020 v předloženém znění.
¨ RM schvaluje nájemní smlouvu s ………. jejímž předmětem je část pozemku p.č. 1495/2
v k.ú. Poběžovice o výměře 108 m 2 včetně zděné stavby o rozměrech 2,5 x 3,0 m. Nájem je sjednán od 1.4.2020 na dobu neurčitou s výší ročního nájmu 4,-Kč za m2 a pověřuje starostu jejím podpisem.
¨ RM bere na vědomí žádost ……… a schvaluje snížení nájmu v provozovně nám. Míru 47,
Poběžovice na výši 2.000,-Kč za měsíc od 1.4.2020 do 30.9.2020.
¨ RM schvaluje Licenční smlouvu o veřejném provozování hudebních děl s OSA - Ochranným svazem autorským pro práva k dílům hudebním, z.s., Čs. armády 786/20, 160 56
Praha 6 s výší odměny 1.028,50,-Kč včetně DPH a pověřuje starostu jejím podpisem.
¨ RM schvaluje Smlouvu č. 49732019 s Plzeňským krajem, Škroupova 18, 306 13 Plzeň o
poskytnutí účelové dotace z dotačního titulu 2019 Podpora ochrany lesa v PK v rámci
dotačního programu Podpora ochrany lesa v PK 2017+ ve výši 47.838,-Kč a pověřuje
starostu jejím podpisem.
¨ RM schvaluje Smlouvu o dílo se společností Atelier K11 s.r.o., Klatovská třída 818/11,
301 00 Plzeň na zpracování dokumentace Program regenerace městské památkové zóny
za cenu díla 269.000,-Kč bez DPH.

Výběr z usnesení 34. jednání RM Poběžovice, ze dne 6. 4. 2020

¨ RM schvaluje účetní závěrku MŠ Poběžovice, Drahotínská 86, Poběžovice za rok 2019 se
ztrátou ve výši 15.040,80,-Kč a zároveň souhlasí s pokrytím ztráty hospodaření z rozpočtu města.
¨ RM schvaluje účetní závěrku ZŠ Poběžovice, Masarykova 282, Poběžovice za rok 2019 s
výsledkem hospodaření ve výši + 142,214,40,-Kč.
¨ RM souhlasí s odkupem vozu Dacia Duster off-road 1.6 SCe Arctica 4x4 po skončení
platné nájemní smlouvy se společností ADL Automotive s. r. o., U Stavoservisu 527/1,
108 00 Praha 10 a pověřuje starostu zajištěním konkrétních podmínek a cenové nabídky
pro jeho odkup.
¨ RM schvaluje Kupní smlouvu na prodej osobního vozu Škoda Octavia SPZ 2P3 6061 z
majetku města Poběžovice za cenu 15.000,-Kč.
¨ RM schvaluje odpuštění nájmu za nebytové prostory v majetku města u provozoven,
které byly uzavřeny, popř. výrazně omezeny z důvodu mimořádného opatření vlády ČR.
Nájem bude odpuštěn od 1.3.2020 až do konce měsíce, během kterého mimořádné
opatření vlády ČR skončí.
¨ RM přiděluje byt č. 8 v DPS Poběžovice …… s nájemní smlouvou od 1.5.2020 a byt č. 4
….. s nájemní smlouvou nejdříve od 1.6.2020. Jako náhradní nájemce byla vybrána …...
¨ RM schvaluje Darovací smlouvu s Nakladatelstvím Českého lesa, jejímž předmětem je
finanční dar ve výši 5.000,-Kč jako příspěvek na vydání knihy „Klášter augustiniánů na
Pivoni a hrad Starý Herštejn“ a pověřuje starostu jejím podpisem.
¨ RM souhlasí s podáním žádosti o dotaci na opravu místních komunikací v dotačním titulu
Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2020 a pověřuje starostu administrací žádosti.
¨ RM souhlasí s podáním žádosti o dotaci na opravu vozu CAS 32 T815 v rámci dotačního
titulu Příspěvek na opravy menšího rozsahu u cisternové automobilové stříkačky nebo
rychlého zásahového automobilu a pověřuje starostu administrací žádosti.
¨ RM schvaluje Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 127 ze dne 29.12.2009 na pronájem
pozemků v k.ú. Poběžovice se společností POZEP s.r.o. Poběžovice, nám. Míru 36, 345
22 Poběžovice, jehož předmětem je zkrácení výpovědní lhůty na 1 rok a zvýšení nájemného na 3.500,-Kč/ha/rok a pověřuje starostu jeho podpisem.
¨ RM schvaluje záměr města pronajmout garáž o výměře 20,20 m 2 v bytovém domě č.p.
145 ulice Krátká, Poběžovice a pověřuje tajemníka MěÚ jeho zveřejněním dle zákona č.
128/2000 Sb., o obcích. Nájemce bude vybrán podle výše nabídnutého nájemného
(minimálně 30,-Kč/m 2 )

Tenisový oddíl v Poběžovicích má dlouholetou
tradici a k tomu i výborné zázemí. Od roku
2012 oddílu šéfuje Ing. Petr Lešek.
„Petře, co se všechno za poslední roky na
kurtech změnilo? Poměrně mnoho. Nechali
jsme postavit tréninkovou zeď pro začínající tenisty, opravili jsme oplocení, díky sponzorům
jsme dokázali zajistit zastínění v podobě zelených plachet. Mezi ty největší novinky patří nová pergola, dále pak technické zázemí v podobě
buňky a nové zastřešení kójí.
Z čeho byly tak rozsáhlé úpravy financovány? Využili jsme několik finančních zdrojů.
Jedněmi z nich jsou sponzorské dary od místních podnikatelů či firem - Lasselsberger s.r.o.,
G.T.S. , Autodoprava Vlastimil Podskalský, pan
Josef Halavič. Větší stavební úpravy jsme pak financovali pomocí dotací Plzeňského kraje a dotací z rozpočtu města Poběžovice.
Co všechno obnáší tvoje funkce? Jako předseda oddílu musím zajistit jeho řádný chod.
Udržuji v pořádku sportoviště, organizuji vše kolem krajských soutěží, sháním potřebné finance,
organizuji pracovní brigády, komunikuji s úřady
a se sportovním klubem, pod který spadáme.
Jak často se konají pracovní brigády a co
je jejich hlavní náplní? Brigády jsou třikrát
za rok. Vždy na jaře – příprava sportoviště, dále
pak před pouťovým turnajem a poslední brigáda probíhá na podzim, kdy se sportoviště zazimuje. Letošní brigáda v omezeném počtu již
proběhla.
Kolik má klub v současné době členů? Celkem je nás, myslím, 25. Rádi samozřejmě svoji
základnu rozšíříme o nové členy. Jedinou podmínkou vstupu do oddílu je složení členského

příspěvku, který činí 500,- Kč za rok.
Uvažujete o zahájení pravidelných tréninků pro děti? To by bylo sice fajn, ale bohužel
v současné době nemáme mezi sebou nikoho,
kdo by se trénování dětí mohl naplno věnovat.
Je možné si přijít na kurt zahrát, aniž bych
byla členem? Určitě. Klíče od tenisových kurtů
si je možné půjčit v drogerii Vespa za poplatek
150,- na hodinu. Tam vám budou také sděleny
informace, jak kurt po použití upravit.
Účastníte se jako oddíl nějaké soutěže?
Pravidelně se účastníme okresního Davis Cupu,
kde nás reprezentují 2 až 3 týmy složených ze 2
a více hráčů. Davis Cup probíhá téměř dva měsíce a skládá se ze 4 dvouher a 1 čtyřhry. Minulý rok se nám povedlo postoupit do nejvyšší
okresní soutěže, což hodnotím jako velký
úspěch. Jak to bude letos, bohužel ještě nevíme.
Můžeš vyzdvihnout nějakého hráče, který
reprezentuje poběžovický oddíl? Určitě
bych zmínil Vlastu Podskalského, který
s tenisem začal teprve před několika lety, ale díky své píli a pravidelným tréninkům se vypracoval na vynikajícího hráče. Je důkazem toho, že
s tenisem můžete začít prakticky kdykoliv.
Nějaký vzkaz na závěr?
Rád bych poděkoval všem členům za udržování
poklidného chodu oddílu, jmenovitě pak Janu
Královi za správcování sportoviště a Jiřině Timurové za vedení oddílového účetnictví. Dále děkuji Městu Poběžovice za zvýšený zájem o naši
činnost a Druhé Poběžovické, a.s. za technickou
a materiální pomoc. Ještě připomenu, že tenisový oddíl má svůj FB profil, na kterém zájemci
mohou sledovat aktuální dění.“ E. Vondrašová

SBĚRNÁ MÍSTA ROSTLINNÉHO
BIOODPADU

Město Poběžovice v roce 2020 nabízí pro své
obyvatele 4 trvalá sběrná místa pro shromažďování bioodpadu rostlinného původu:
1. Sběrný dvůr města
2. Žižkova ulice (u školního hřiště)
3. Vranovská ulice (u zdravotního střediska)
4. ulice Budovatelů (u bývalé prodejny Pegas)
Připomínám občanům, že zaměstnanci služeb
města nebudou odvážet hromádky bioodpadu od
jednotlivých soukromých

dokončení na str. 3

Panorama
událostí

V ulici Budovatelů byly v průběhu měsíce
března zahájeny práce na výměně dlažby, a
zábradlí balkonů na východní straně objektu
č.p. 383. Ty by měly být následně zatepleny
zasklením.

Stavební práce se v březnu rozběhly rovněž
u bytového domu č.p. 387, kde vlastníci přistoupili k celkovému zateplení obvodového
pláště budovy vrstvou silného polystyrénu,
aby zajistili úspory při vytápění. Tento bytový dům má tři vchody a zatímco vchody č.p.
388 a 389 byly zatepleny již dříve, k zateplení poslední části budovy dochází nyní.

Po řádných přípravách započali stavebníci v
Drahotínské ulici s výstavbou nového rodinného domu na místě, kde stával starý domek p. Šimona Vogeltanze (hned u mateřské školy). Je dobře, že i v době „koronavirové“ se nezastavují práce na stavbách a
život pokračuje, jakoby se nic nedělo. Samozřejmě že zajistit vše tak, aby to dobře fungovalo je v současnosti trochu složitější, ale
dá se to zaplaťpánbůh zvládnout.
VoK
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SBĚRNÁ MÍSTA ROSTLINNÉHO BIOODPADU
Ze dne na den nám nová, neznámá nemoc změnila životy, změnila
chod města a stejně tak se změnila
i školka. Dne 17. března byl provoz
školky uzavřen, z důvodu prevence
proti šíření nemoci Covid-19. Situace se měnila ze dne na den, a pí
učitelka Květa Bombalová přišla
s nápadem, jak alespoň pomoci
tam, kde je to potřeba. Stačilo málo a ze třídy Berušek se během hodiny stala krejčovská dílna. Téměř
všichni zaměstnanci zasedli k šicím
strojům a k žehličkám, které si donesli z domova, a pustili jsme se

do šití roušek. Vedení dílny se chopila ta nejzkušenější, která už
roušky šila pro onkoláčky v Plzni,
paní asistentka Šárka Mrázová. Dodala střih, rozdělila práci, látky
jsme posbírali po školce, nebo donesli z domova, a malá manufaktura začala vyrábět. První roušky
jsme předali do Domu s pečovatelskou službou, tam byly potřeba
co nejdříve. Materiál ale brzy došel, tak nám pomohlo město. Látky, nitě a tkalouny se téměř okamžitě staly nedostatkovým zbožím
a sehnat je v době uzavření obchodů byl problém. Museli jsme si tkalouny vyrábět z pruhů látek. Pomohl, kdo mohl a my moc děkujeme všem poběžovickým i mimopoběžovickým občanům, kteří darovali, co doma našli. S pomocí
všech jsme zhruba za deset dní vyrobili odhadem 1.600 kusů roušek.

Z důvodu opatření kvůli koronavirové pandémii

se ruší:

Roušky putovaly na město Poběžovice, do obchodů, některým firmám
v okolí, další jsme poslali do Domu
seniorů do Kdyně, na Krizový štáb
do Domažlic, a zbytek jsme předali
organizaci ADRA, která rozdělovala
roušky podle potřeby po Plzeňském
kraji. Dílo se zdařilo a za trochu té
bolesti v zádech a zlomených jehel
to rozhodně stálo. Děkujeme všem,
kteří nám za dveřmi ve školce nechávali něco dobrého za roušky, pí
Jitce Molnárové za materiál a p. starostovi Martinu Kopeckému a hasičům za pomoc a podporu. Za šva-

dlenky ze školky Mgr. L. Pekárová

Veřejný rozhlas

Město Poběžovice po mnoha letech
slibů konečně přistoupilo k zásadní
rekonstrukci systému veřejného
rozhlasu, který je v současné době
již zcela nefunkční. Vyhlášené výběrové řízení na dodavatele vyhrála
firma SOVT-RADIO, spol. s r.o.,
Vodňany. Ta také bude zcela nový
veřejný rozhlas realizovat. Ze starého, drátového rozhlasu nezůstane
vůbec nic, vše bude zcela nové,
bezdrátové a digitální. Důležité je,
že na rozdíl od starého rozhlasu,
bude ten nový fungovat i ve všech
částech Poběžovic (Sedlec, Zámělíč,
Ohnišťovice, Šitboř, Šibanov a Sezemín). Podle uzavřené smlouvy o
dílo je termín plnění od 1.3.2020
do 30.4.2020 (nezasáhne-li do
prací firmy onemocnění zaměstnanců koronavirem) a cena díla je:
740.641.-Kč vč. DPH.
Věřme, že vše proběhne podle uzavřené smlouvy a město Poběžovice,
se všemi svými částmi bude konečně důstojně ozvučeno a občané budou moci poslouchat důležité informace z MěÚ Poběžovice.
VoK

9.5. zájezd do Mar. Lázní.
– Slavnostní zahájení lázeňské sezóny 2020 (tato akce se bude konat
až příští rok).
29.8. zájezd do Prachatic.
Dále MKIS má také naplánované divadelní zájezdy do Prahy. První zájezd se měl uskutečnit 18.4. do Divadla u Hasičů na komedii Instalace. S divadlem jsem řešila možnosti,
abychom zájezd nemuseli zrušit.
Komedie Instalace proběhne
12.9.2020 od 15:00. Vstupenky
zůstávají v platnosti, zakoupit
si, či je rezervovat můžete na
tel. č. 730 890 861 nebo na emailu: info@pobezovice.cz.
Podrobnosti zájezdu Vám upřesním na stránkách MKIS a
na FB MKIS.
Velmi se na Vás těším a věřím, že
nám tato bezkulturní doba uteče a
budeme se moci opět shledat při
nějaké kulturní příležitosti.
Přeji pevné zdraví. Společně to
zvládneme!!
Bc. Jitka Molnárová

nemovitostí a
pozemků.
Pokud plánujete rozsáhlejší zahradnické práce a víte, že budete mít
velký objem rostlinného odpadu,
spojte se předem se Službami města
Poběžovice a domluvte si možnost
přistavení kontejneru, popř. valníku.
Tím zajistíme rychlý odvoz a úklid
odpadu bez jeho zbytečného nakládání.
Pro příští rok vedení města plánuje
nákup dalšího kovového kontejneru
a tím se síť sběrných míst rostlinného bioodpadu opět rozšíří.
Děkuji všem občanům, kteří svým
zodpovědným chováním pomáhají
udržet pořádek v našem městě a
tím dělají Poběžovice lepším místem
k žití.

dokončení ze str. 2

Ing. Pavlína Vejvančická,
tajemník MěÚ

pomínají nově osázené květináče u
hotelu Hubertus, které svými barvami prozáří naši současnou šedou přítomnost. Děkujeme Elišce Váňové s rodinou za zkrášlení veřejných prostranství.

M. Kopecký, VoK

Děkujeme drogerii Vespa, která
hasiče pravidelně zásobuje potřebným množstvím lihu na výrobu dezNeprožíváme právě nejlepší období a infekce a dnes jsme obdrželi dar všechno se točí kolem koronavirové velké množství latexových rukavic.
pandémie. Veškeré činnosti jsou do Moc děkujeme!
různé míry omezené a obavy z nákaM. Kopecký, starosta
zy jsou všudypřítomné.
O to více je třeba ocenit přístup těch

PODĚKOVÁNÍ

občanů, kteří nedbají na tyto nepříznivé okolnosti a snaží se připravit
nám z vlastní iniciativy a na své náDěkujeme Štěpánce Pivovarníklady kousek krásného kulturního kové až do Brna, která nám zaslala
prostředí. Jen díky nim nám jaro při- skvělé obličejové štíty a super funkční roušky. To vše úplně zadarmo.
Moc děkujeme!

Martin Kopecký, starosta

Chtěly bychom moc poděkovat
všem šikovným švadlenkám,
které nás dostatečně zásobovaly
ochrannými rouškami. Velice si
jejich pomoci vážíme a ještě
jednou: DÍKY!!!

Kolektiv pracovnic prodejny
PRAMEN Poběžovice
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V dnešní nelehké době je třeba vyzdvihnout všechny, kteří striktně dodržují všechna nařízení, vydaná v
souvislosti koronavirovou pandémií.
Nosme ochranné roušky, dbejme na
zvýšenou hygienu, dodržujme dostatečné odstupy od ostatních v prodejnách, nesrocujme se apod. Jen tak
budou moci být všechna omezující
opatření co nejdříve zrušena! VoK

ROK 2020
Poběžovice:
květen: 6.5., 20.5.,
červen: 3.6., 17.6.
Ostatní obce:
květen: 5.5., 19.5.,
červen: 2.6., 16.6.,
30.6.

V sobotu 29. února se v tělocvičně
Základní školy v Poběžovicích uskutečnil již 19. ročník Memoriálu Jana
Duffka a Josefa Bufky ve stolním
tenisu.
Tohoto tradičního klání se zúčastnilo 17 hráčů, mezi kterými byli i dva
borci ze spřáteleného oddílu v německém Rötzu. Účastníci byli rozděleni do čtyř skupin, ze kterých
pak podle výsledků byli nasazeni do
závěrečného „pavouka.“ V něm se
pak hrálo na dvě porážky. Ze zhruba pětihodinového maratonu vyšel
nakonec nejlépe Marek Vyskočil
z SK Mirošov, který prošel vítězně
celou vyřazovací částí soutěže a obsadil tak v turnaji 1. místo. Na 2.
místě skončil ostřílený matador zelených stolů a pravidelný účastník
poběžovických turnajů Jan Michal
z SK Drahotín. Na pomyslný 3. stupínek se svými výkony propracoval
Pavel Kočka ze Sokola Domažlice.
Oddílem stolního tenisu SK Poběžovice organizačně bezchybně připravený turnaj nabídl jako vždy i letos,
kromě kvalitního sportovního vyžití,
rovněž slušné občerstvení s pivem,

UPOZORNĚNÍ

MěÚ Poběžovice
Místní poplatek:
za odpady
je splatný do
30.6.2020.

Poplatky je možno hradit v
hotovosti v pokladně MěÚ
Poběžovice, nám. Míru 47
nebo bezhotovostním převodem na účet města č.
0762088379/0800
vedený u České spořitelny.
Jako variabilní symbol uveďte číslo popisné své nemovitosti, do
sdělení pro příjemce účel platby a
za koho je provedena:, např.:
Jan Novák, Marie Nováková poplatek za odpady.
nealko nápoji a pečeným masem.
Letošní turnaj tak navázal svou
kvalitou na ročníky předchozí, což
je dobrým příslibem pro další pokračování této dlouholeté tradice a
zároveň dobrou vizitkou práce oddílu stolního tenisu.
M. Kabourek

Pochop a přestaneš nenávidět. Tak
prý se snažil pochopit svět Heinrich Coudenhove, jehož hrob se
nachází na místě, které odděluje
starou a novou část poběžovického
hřbitova. Heinrich Coudenhove Kalergi odešel z tohoto světa zcela
nenadále 14. května 1906. Kromě
manželky Micuko a sedmi dětí po
něm zůstala zámecká knihovna a
také jeho vlastní knihy např. Studie o Rakousko-Uhersku nebo Podstata antisemitismu.
Bohužel. Jeho krédo vyšlo naprázdno. Snad bylo příliš idealistické. Heinrich se nedožil první ani
druhé velké války 20. století. Po té
první nezbylo v Poběžovicích nic.
Tedy leda podstavec pomníku u
kostela a torzo sochy schované
kdesi v depozitáři. Po té druhé na
hřbitově pak hromadné hroby.
Pochody smrti. Druhá světová válka byla o to hrůznější, že soustavně a plánovaně ničila i „civilisty“.
V té první bylo také mnoho takových obětí, děti, ženy, starci. Ničil
je hlad, epidemie, letecké nálety.
Ale nebyli vyvražďováni systematicky a na základě jisté hnusné ideologie. Pozůstatky takových zcela
nevinných obětí, většinou židovských žen z jednoho z posledních
pochodů smrti, skrývají i hroby na
poběžovickém hřbitově.
S povděkem lze kvitovat, že se zde
vždy na začátku května konaly
vzpomínkové akce. A to za každého poválečného režimu. Letos díky
tomu, že příroda, Bůh, či kdo je
mocnější než lidé, asi slavnost nebude. I když město jistě nezapomene. Ale třeba se najdou i ti osamělí návštěvníci hřbitova, kteří položí květinu kromě na hrob svých
blízkých, i na ony opuštěné.

Marie Špačková

Čas letí, vzpomínky zůstávají…

Dne 4.3.2020 tomu bylo 12 let,
kdy nás opustil pan

Osvald Maier
z Poběžovic

+ + +
Dne 26.4.2020 uplynulo
18 let, kdy nás opustila paní

Anastázie Maierová

Stále vzpomíná rodina Maierova
a ostatní příbuzní.

Dne 18.3.2020

oslavila 80. narozeniny paní

Anna Andrlová
ze Záměliče.

Dne 18.4.2020 uplynulo 61 let
společného života
manželů Andrlových.
Hodně štěstí, zdraví a pohody
do dalších let přejí
dcery s rodinami.

Prodám
3 roky starou pračku, vrchem
plněnou. Cena do 1000.-Kč.
Standa Brož, Načetín č.p. 10,
telefon: 602 351 702.

Horní chalupa - Sezemín
nabízí:
Kozí mléko, čerstvé kozí sýry,
prodej ze dvora.
Po domluvě možnost rozvozu
sýrů do Poběžovic a okolí.
Kontakt:
Adam Březovský,
tel.: 724 979 954
www.hornichalupa.cz
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