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Zamyšlení
Koncem ledna letošního roku byla
podána na městský úřad žádost
Správy a údržby silnic Plzeňského
kraje o povolení k pokácení 35 topolů u silnice II. třídy (vlkanovský
kopec). Kácení se vztahuje k plánované rekonstrukci této silnice,
která je plánovaná na letošní rok.
Zmíněné topoly jsou již ve stádiu
klesající vitality. Jedná se topoly
černé, jejichž dřevo je křehké. Další veliké riziko představují větve,
které tyto stromy „zahazují.“ Na
první pohled se může zdát, že to
nejsou nijak velké větve, ale opak
je pravdou. Je tedy jasné, že

v tomto klesajícím stádiu vitality,
již nyní představují nemalé riziko
pro projíždějící automobily.
Odbor výstavby a životního prostředí MěÚ Poběžovice proto pokácení těchto topolů povolil. Byly
však stanoveny přísné podmínky
nutné realizace náhradní výsadby.
Je stanovena přesná doba ukončení realizace náhradní výsadby a to
do prosince roku 2020. Také byly
stanoveny přesné druhy dřevin, jejich prvotní ošetřování tak, aby
v budoucnu byly dřeviny maximálně vitální s minimálními udržovacími náklady a rovněž byla určena

Nalomené
větve,
hrozící
pádem

doba udržitelnosti pro Správu a
údržbu silnic Plzeňského kraje.
Je více než zřejmé, že tento úsek
bývá velice zatížen bočním nárazovým větrem, proto je kladen na
náhradní výsadbu veliký důraz. Je
škoda každé vzrostlé dřeviny, ale
udržovat některé stromy, třeba za
cenu ohrožení zdraví, by se mohlo
ukázat jako veliké pochybení.

M. Prančlová, MěÚ Poběžovice

Vážení spoluobčané, již
druhý měsíc tohoto roku je za námi a je na čase vás seznámit
s aktuálním děním v našem městě.
Bohužel, aktuální slovo starosty
nebude zcela pozitivní. Poběžovice
byly v nedávné době několikrát
zmiňovány v různých médiích
v souvislosti s napadením v základní škole. Ne vždy ale šlo o
pravdivé informace, a ne vždy byly
dostupné informace pochopeny
tak, jak byly prezentovány. Města,
jakožto zřizovatele základní školy
se to velice dotýká a musím všechny občany ubezpečit, že k danému
tématu město přistupuje velice aktivně a otázkám dění na základní
škole je přikládána nejvyšší důležitost. V současnosti jsou v řešení
čtyři různé problémy – napadení
ředitele školy, napadení mezi žáky,
údajně neřešený úraz žáka a údajnou déletrvající šikanu mezi žáky.
Chtěl bych vás nyní seznámit
s postupem řešení těchto záležitostí.
§
Napadení ředitele školy – Jak
jistě víte, v lednu tohoto roku došlo k fyzickému napadení ředitele školy jedním
z rodičů. Celý tento případ
byl Policií ČR klasifikován jako výtržnictví a nyní je
v šetření kriminální policie.
Vyjádření
ředitele
školy
k případu si můžete přečíst
na stránkách ZŠ. Bohužel,
vzhledem k probíhajícímu vyšetřování nemůžu sdělit více.
§
Napadení mezi žáky ZŠ Poběžovice – V souvislosti
s napadením ředite-
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§

§

le školy se řeší i napadení
mezi žáky. Tento bod je aktuálně v kompetenci přestupkové komise v Poběžovicích.
Údajně neřešený úraz žáka
z roku 2016 – Policie ČR informovala radu města Poběžovice o údajně neřešeném
úrazu žáka, který se měl stát
v průběhu roku 2016. Tento
případ se řešil v rámci šetření České školní inspekce, které proběhlo 7. 2. 2019 přímo
v budově základní školy.
Z výsledku kontrolního zjištění je patrné, že úraz se stal
v roce 2017 a škola během
svého řízení postupovala dle
platných právních předpisů,
a tudíž při řešení dotyčného
úrazu nebylo shledáno ze
strany základní školy pochybení. Protokol o kontrole je
k dispozici k nahlédnutí u ředitele školy, případně u starosty v budově MěÚ.
Déletrvající šikana mezi žáky
– Tento bod jsem jako starosta
města
společně
s ředitelem školy osobně
projednával s ředitelem České školní inspekce. Jelikož
dotyčný žák již nedochází do
poběžovické základní školy,
není zde možnost, jak případ
sledovat, případně řešit. Společně s Českou školní inspekcí a ředitelem školy bylo domluveno, že budeme pracovat s odbornými organizacemi na prohlubování znalostí a
dovedností učitelů a asistentů, aby byla případná šikana

včas odhalena a
efektivně řešena.
Omlouvám se, že tentokrát nezbylo místo na informace ohledně zajímavějších a pozitivnějších záležitostí, ale pokládám tyto případy,
které se na naší základní škole
v nedávné době odehrály za tolik
závažné, že občané by měli být
alespoň v rámci možností informováni. Ujišťuji vás, že jakmile bude
k dispozici výsledek vyšetřování
Policie ČR a přestupkové komise,
zaujme vedení města jasné stanovisko. Do této doby prosím všechny o zdrženlivost, nechme jednotlivé nezávislé instituce dělat svou
práci.
Děkuji za pozornost,
Martin Kopecký
starosta

Město Poběžovice
a MKIS Poběžovice

zvou všechny občany na

XVI. ples města

a kulturního střediska

dne 16.3.2019 od 19.30
v sálu hotelu Hubertus.
Na plese, který se ponese
v námořnickém stylu
zahraje kapela

KV BAND z Karl. Varů.
Vstupné 100.-Kč
v předprodeji,
150.-Kč na místě.

Stále se něco děje! Poběžovice
byly dokonce v televizi! A nejméně dvakrát! Jednou na „dvojce“
– osudy rodiny Coudenhove Kalergi jakožto evropského šlechtického rodu mají svoji spojitost i
s Poběžovicemi. Záběry zámku,
vteřinka na Pivoni, přiživil se i
zámek Horšovský Týn. V tomto
pořadu (jinak byl dost tendenční)
se mne nejvíce dotkly záběry
z poběžovického hřbitova. Prý
vandalské zničení… Ale musím se
zastat Poběžovic! Když se upravovala předválečná část, bylo
původním majitelům hrobů nabídnuto, aby si je vykoupili. Bylo
to už po sametové revoluci a potomci zemřelých sem mohli jezdit a starat se nebo si zaplatit
údržbu. Skoro nikdo se nepřihlásil. Snad jen potomci rodu Maurerů ze Zámělíče. Ti se o hrob
starají dodnes. A co bude s hrobem slavného Heinricha Coudenhove Kalergi, manžela Micuko? Zůstane to zase jenom na
Poběžovicích!? Ty, myslím si,
mají svých starostí dost. I když –
samozřejmě: hrob je velmi významný a i Poběžovice by měly
mít zájem na jeho údržbě… Ale
přece jen. Sále žijí přímí potomci, když ne děti, tak vnuci. A je
zvykem, že potomci se starají o
hroby svých předků. Naproti
hrobce Heinricha je však ještě
jeden hrob. Ten vlastně zachránilo již neexistující o.s. Dobrohost. Je to hrob faráře Dominika
Šandy. Ten byl Čech a vždy se
snažil o soužití Němců a Čechů.
O ten by se město starat mohlo.
A další zpráva ve veřejných mediích: město Poběžovice dostalo
příspěvek na dovysázení aleje od
zámělíčské železniční zastávky
k poběžovickému hřbitovu! Skvělé! Kousíček staré cesty zachráněn. Jen až tudy půjdou lidé
v době, kdy bude víc pršet, ať
nezapomenou gumovky. Doufám
jen, že se nepokácí prastaré
stromy, které už na okraji cesty
jsou i bez dotací. A zase NIC
PROTI POBĚŽOVICÍM – tedy
proti starostovi, radě ani zastupitelstvu! Dělají, co je v jejich silách. Když neprší, alespoň kape.
A na to, aby přinutili příslušné instituce, soukromníky aj., aby se
změnil jízdní řád lokálky a ta ne
v bohatém Holýšově, ale ve
Staňkově navazovala na mezinárodní rychlíky aj. i ve všední dny,
jedno město nestačí. O vítězství
nad zemědělskými podnikateli
ani nemluvě. Takže kdysi krásná
cesta a v budoucnu možná i cyklostezka Zámělíč – Sedlec je samozřejmě jen fantazie. Co bylo,
bylo, historie je prý učitelkou života. Ale kdo poslouchá učitele?
Natož učitelky? A když už jsem
u těch učitelů: Co bude z dětí,
jejichž rodiče dovolí, aby žalovali
na své učitele?

Marie Špačková

Výběr z usnesení 6. jednání RM Poběžovice, ze dne 28.1.2019

§ RM souhlasí s objednáním leteckého snímkování města, za účelem pořízení velkoformátového leteckého snímku, leteckých snímků ve vysokém rozlišení v digitální podobě, k
nimž město získá právo k používání pro vlastní potřeby, 150 ks knih leteckých snímků
Domažlicka, za cenu 275.-Kč/ks vč. DPH a pověřuje starostu podáním příslušné objednávky.
§ RM souhlasí s umístěním antény pro zajištění internetového připojení od firmy AITEX,
na střechu bytového domu č.p. 50 na nám. Míru v Poběžovicích.
§ RM bere na vědomí požadavky občanů Ohnišťovic na rok 2019 s tím, že město bude v
rámci možností činit postupné kroky k jejich splnění.
§ RM schvaluje záměr města pronajmout pozemek p.č. 316/2 o výměře 528 m2 v k.ú.
Poběžovice s tím, že do jeho plného vyklizení bude pronajata jeho volná část.
§ RM souhlasí s provedením opravy nebo výměny oplocení zahrádky na pozemku p.č.
116/13 v k.ú. Poběžovice v souladu se žádostí nájemce s tím, že oplocení bude kopírovat současný stav hranic pozemku.
§ RM souhlasí s hostováním lidové technické zábavy p. Rudolfa Lagrona z Domažlic v průběhu Poběžovických pouťových slavností 2019 za stejných podmínek, jako v předešlých
letech.
§ RM souhlasí se stavbou „Poběžovice, DO, č. parc. 385/15 - kNN,“ což je nové kabelové
vedení NN pro nové odběrné místo a výstavba připojovací skříně, západně od Mnichovské ulice, v souladu se žádostí firmy SENERGOS, a.s., Nevřeň č.p. 10, 330 11 Nevřeň.
§ RM bere na vědomí usnesení Státního pozemkového úřadu, kterým se ustanovuje město
Poběžovice opatrovníkem majiteli, který je spoluvlastníkem pozemku na LV č. 471, v
k.ú. Sedlec u Poběžovic, a to v rámci probíhající Komplexní pozemkové úpravy.
§ RM schvaluje dohody o ceně tepla na rok 2019, předložené dodavatelem, firmou TEZA,
Domažlice, s.r.o., pro objekty hasičské zbrojnice (586.-Kč/GJ) a bytového domu č.p.
381 v ulici Budovatelů (623.-Kč/GJ) a pověřuje starostu jejich podpisem.
§ RM bere na vědomí žádost zpracovatele Územního plánu Poběžovice o jmenování nového zástupce města k projednávání problematiky ÚP a doporučuje ZM zvolit zástupcem
města Poběžovice starostu p. Martina Kopeckého.
§ RM souhlasí s pořízením a instalací solární automatické vodárny SO139 k čerpání a rozvodu vody na místním hřbitově s tím, že případný nákup bude realizován po schválení
rozpočtu města pro rok 2019.
§ RM vzhledem ke kůrovcové kalamitě a s tím spojeným poklesem cen dřevní hmoty stanovuje, s účinností od 1.2.2019 do odvolání, prodejní cenu jehličnatého palivového dřeva na 300.-Kč/m3 bez DPH a zvyšuje kvótu palivového dřeva pro jednu domácnost na
10 m3 ročně.

Výběr z usnesení 7. jednání RM Poběžovice, ze dne 11.2.2019

§ RM bere na vědomí písemnou stížnost nájemníků bytového domu č.p. 146 v Krátké ulici
na hluk a nepořádek ve společných prostorách a okolo domu, a ukládá starostovi zajistit
zaslání písemného upozornění právního zástupce města dotčenému nájemníkovi s tím,
že mu nájemní smlouva po uplynutí doby, na kterou je sepsána nebude městem prodloužena.
§ RM bere na vědomí vyúčtování realizovaných projektů Mikroregionu Dobrohost v letech
2016-2018, včetně mimořádných členských příspěvků na jednotlivé akce a návrh výše
členských příspěvků na rok 2019.
§ RM schvaluje, s účinností od 1.3.2019, uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p.č.
1033/1 o výměře 750 m2 v k.ú. Šitboř za cenu 2.-Kč/m2 za rok a pověřuje starostu
jejím podpisem.
§ RM schvaluje, s účinností od 1.3.2019, uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p.č.
53 o výměře 50 m2 v k.ú. Poběžovice za cenu 2.-Kč/m2 za rok jedinému žadateli a pověřuje starostu jejím podpisem.
§ RM schvaluje, s účinností od 1.3.2019, uzavření nájemní smlouvy na části pozemků p.č.
116/1, p.č. 116/4, p.č. 116/44 o celkové výměře 87 m2 v k.ú. Poběžovice za cenu 2.Kč/m2 za rok jedinému žadateli a pověřuje starostu jejím podpisem.
§ RM bere na vědomí žádost nájemce nebytových prostor v budově č.p. 47 na nám. Míru
v Poběžovicích, o opravu nebo výměnu vstupních dveří do jeho provozovny rychlého
občerstvení z důvodu jejich netěsnosti a s tím spojeným únikem tepla z prostor provozovny a ukládá starostovi zajistit odbornou prohlídku dveří a jejich případnou opravu.
§ RM na základě písemné žádosti souhlasí s prodloužením vodovodního řadu v ulici Drahotínská o cca 38 m a vybudování vodovodní přípojky ke stavbě „Novostavba rodinného
domu, parc. č. 386, 387, 388 v k.ú. Poběžovice u Domažlic.“
§ RM bere na vědomí nabídky Komerční banky a Československé obchodní banky na dodání terminálů pro akceptaci platebních karet s tím, že město využije výhodnější nabídku ČSOB a na zkoušku pořídí 2 kusy terminálů (do MKIS a do pokladny MěÚ).
§ RM schvaluje kupní smlouvu na prodej samochodné sekačky trávy ETHESIA F67165 s
prodejní cenou 100.000.-Kč, a pověřuje starostu jejím podpisem.
§ RM bere na vědomí cenovou nabídku firmy STEPAN service s.r.o., Domažlice na výměnu
všech zbývajících oken v budově Městského úřadu Poběžovice, na nám. Míru č.p. 47, s
výslednou cenou 345.932.-Kč bez DPH a pověřuje starostu uzavřením smlouvy o dílo.

Na úterý 29.1.2019 bylo svoláno zasedání Školské rady ZŠ
Poběžovice, jehož jediným bodem jednání byl již značně medializovaný incident mezi rodičem a ředitelem školy z poloviny ledna letošního roku. Jako
hosté byli pozváni starosta
města a ředitel ZŠ. Členové
Školské rady byli informováni o
aktuálním vývoji celé této kauzy. Případ nelze komentovat,
jelikož je stále v šetření Policie
ČR a částečně přestupkové komise MÚ Poběžovice. I přes tuto skutečnost chtějí členové
Školské rady jednohlasně od-

soudit jakékoliv projevy agrese vůči pedagogům, ostatním zaměstnancům, a především vůči žákům školy, kterých
se celá tato nešťastná událost
bezprostředně dotkla a citelně
jimi otřásla.
Prioritou je teď uklidnit a stabilizovat situaci nejen v pedagogickém sboru, ale především
mezi žáky. Česká republika je
fungující právní stát a všichni
tak věříme v rychlé vyřešení tohoto incidentu. Bude to zároveň velice důležitým signálem
pro pochopení, že řešení jakéhokoliv konfliktu násilím je v

současné moderní společnosti
věcí naprosto nepřijatelnou
a že takové chování s sebou
nese i trestně právní odpovědnost.
Všem pedagogům a ostatním
zaměstnancům školy přejeme
opět klid pro jejich náročnou,
důležitou a nedoceněnou práci.
Doufáme, že i na současné nelehké situaci najdou pozitiva,
která jim pomohou ve vzdělávání a výchově našich dětí. A
za tuto jejich práci jim děkujeme.

Školská rada ZŠ Poběžovice

Základní škola Poběžovice

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ
Základní škola Poběžovice hledá
zaměstnance na pozici

kuchař(ka).

Jedná se o pravidelnou činnost na hlavní
pracovní poměr.
Požadavky:
pečlivost, flexibilita, pracovitost,
spolehlivost a důslednost.
Datum nástupu do zaměstnání:
dle domluvy.
Kontakt:
Ing. Petr Lehner, ředitel školy
tel. 734 256 463,
e-mail: reditel@zspobezovice.cz
předmět zprávy: Kuchař(ka).

DIAKONIE

Českobratrské církve evangelické
zve poběžovickou veřejnost na
slavnostní zahájení provozu nového
automobilu terénního klubu Uličník.
Pondělí 4.3. od 10.00 hod. u MKIS.

Panorama
událostí

V měsíci únoru proběhly práce na rekonstrukci nebytových prostor v přízemí domu
č.p. 92 ve Vranovské ulici (bývalá lékárna). Po výměně všech oken v domě byla
provedena v nebytových prostorách oprava elektroinstalace, omítek a celý prostor
byl čerstvě vymalován. Tyto prostory budou vedením města nabízeny přednostně
k opětovnému provozování lékárny. V
rámci poskytnutí co nejvýhodnější nabídky
bude od případného zájemce požadováno
pouze symbolické nájemné a vedení města bude akceptovat i další požadavky případného nájemce, budou-li jen trochu přijatelné.

Za příznivého zimního počasí pokračovaly i
stavební práce na Spojeneckém náměstí,
na místě zbořeného domu č.p. 137, kde
na nově vyzděných obvodových zdech vyrostl krov budoucí střechy.

V neděli 17.2.2019 jsme se nechali s manželkou zlákat nádherným počasím - odpoledne jsme se rozhodli „oprášit bicykly“ a
projet se krajinou. Nasměrovali jsme se
do Otova, odtud do Meclova a zpátky po
nově otevřené asfaltové cestě podél potoka do Ohnišťovic. Bylo fajn vidět, že tato
nová cesta doslova „žije.“ Potkali jsme na
ní na 30 uživatelů, ať už to byli caparti na
malých bicyklech, mladé rodinky s kočárky, junioři na kolečkových bruslích, nebo
dospěláci jen tak na procházce. Zkrátka cesta se stala oblíbeným místem zdravého
pohybu na čerstvém vzduchu a doufejme,
že to tak dlouho zůstane.
VoK
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1. Jaký problém v Poběžovicích
vnímáte jako nejpalčivější?
2. Jakou máte představu o možnosti jeho řešení (postup, termín, finance).
3. Které další problémy města by
mělo toto zastupitelstvo během
svého volebního období určitě řešit?
4. Myslíte si, že v případě nedostatku finančních prostředků by
mělo město investiční akci raději odložit nebo čerpat úvěr a
proč?
5. Máte představu jak řešit problém dětského lékaře nebo lékárny, když tito odborníci chybí i ve velkých městech a o malé město nemají v současné době zájem – jak je motivovat?
6. Byla podle Vás některá z investičních akcí minulosti zbytečná a proč?
(Plynofikace,
dům s pečovatelskou službou,
rekonstrukce č.p. 50, kanalizace, mateřská škola, obchvat
města, apod.).
7. Jak hodnotíte práci minulého
zastupitelstva, co se podařilo a
co ne?
8. Co budete Vy osobně v zastupitelstvu nejvíce prosazovat?
9. Chcete se ještě k něčemu vyjádřit, něco vzkázat čtenářům
Poběžovicka?
Ing. Jana Kochová
1. Stav komunikací nejen
v Poběžovicích, ale i ve
spádových obcích.
2. Vyčlenění prostředků v rozpočtu na projekt, získání stavebního povolení a zvážení čerpání
dotačních titulů.
3. Stav základní školy a jejího
okolí.
4. Pokud se nepodaří získat prostředky prostřednictvím dotací,
akci raději odložit, aby se nezvyšovalo zadlužení města.
5. Tento problém musí být řešen
systémově na úrovni ministerstva (úhrady pojišťoven, sys-

Židovský hřbitov v Poběžovicích již
řadu let patří k oblíbeným cílům
krátkých procházek. Ti, co tento
cíl vyhledávají pravidelně, si jistě
povšimli nově upravené zídky.
Zrestaurovaný portál se konečně
dočkal zastřešení a původní rohový vstup na hřbitov získal zpět
svoji původní podobu. Jen dřevěná vrátka byla nahrazena kovanými. Nadezdívka je ukončena břidlicovými kameny, jež byly dovezeny
až z Rabštejna nad Střelou. Mistrovskou práci provedl kameník a
restaurátor v jedné osobě z Volyně. Zednické práce budou probíhat i na jaře tohoto roku. Na tento
rok se dále chystá i druhá vlna kácení odumřelých dřevin či dřevin,
jež velkou měrou narušují statiku
zdi. Veškeré odborné práce hradí
majitel hřbitova a to Federace židovských obcí. O celkovou úpravu
prostoru se stále stará správce
Vladimír Kuželka. Děkujeme, že
toto místo navštěvujete a ctíte jeho důstojnost.
Eva Vondrašová
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tém vzdělávání…).
6. Zbytečná ne, ale vyúčtování evropské dotace za stavbu mateřské školy způsobilo městu velké
finanční problémy do dalších
let.
7. Kladně hodnotím stavby dětských hřišť ve spádových obcích. Díky finanční situaci se
neřešil problém komunikací.
8. Problematiku spádových obcí.
9. Jednání zastupitelstva jsou veřejná, občané se jich mohou
aktivně účastnit a řešit zde své
problémy.
Ing. Marie Grösslová
1. Takovýchto problémů se
určitě najde více, ale
všeobecně občany trápí
problémy, které jsou vidět a
mluví se o nich. Za ten nejvíce
viditelný považuji špatný stav
komunikací v obci. S tímto problémem se obec potýká dlouhodobě, ale určitě Poběžovice
nejsou jedinou obcí v České republice řešící tento problém.
Dalším, dle mého názoru, významným problémem je „odliv
mozků“ neboli lidského kapitálu, což je ale přirozená reakce
na bezkonkurenčně vyšší mzdy
a platy v sousedním Německu.
2. Ano, první problém, tedy stav
komunikací, řešení má a to je
dostatek financí a vypsání
vhodných dotačních titulů. Už
na tento rok je naplánována
rozsáhlá rekonstrukce pozemní
komunikace přímo ve středu
města. Druhý problém, tedy
odliv mozků, dle mého názoru
řešení nemá, Česká republika
nikdy konkurovat Německu ve
výši platů a mezd nemůže a nebude.
3. Zastupitelstvo by mělo dále řešit spolupráci s osadními výbory
a práci samotných osadních výborů ve spádových obcích.
4. Tohle téma je takové nevděčné, protože z ekonomického

Rodinné a komunitní Montessori
centrum Pelíšek již pomalu oslaví
své druhé narozeniny. Stále se
snaží vymýšlet všemožné aktivity,
které by vzbudily mezi občany zájem. Na březen (10. 3.) je na programu relaxační odpoledne s názvem „Pomoc najdete na konci
své ruky...“ pod vedením paní
Mirky Kalčíkové a dále pak Indické odpoledne s ochutnávkou indické kultury (30.3.). Na obě akce
je potřeba se předem přihlásit. Od
března se opět otevírá dopolední
mateřské centrum pro maminky
s dětmi. Vždy v úterý od 9:30 hodin. Budeme se na vás těšit.

Eva Vondrašová

5.

6.
7.

8.
9.

hlediska časová hodnota peněz
říká, že desetikoruna dnes
představuje větší jmění než desetikoruna v budoucnosti. Já
jsem tedy pro investování, ale
jen do bezpečné míry zadlužení.
Myslím si, že tenhle problém
řešení nemá. Ani pobídky ze
strany města, jako je městský
byt nebo pronájem za symbolickou hodnotu nezaberou.
Dle mého názoru žádná investice do rozvoje města není zbytečná!
Myslím si, že i přes mnohé problémy a zádrhely, práce minulého zastupitelstva byla svědomitá a všichni se snažili dělat
maximum pro celé město.
Mým cílem je podporovat investice do rozvoje města.
Ráda bych z úst občanů slyšela
konstruktivní kritiku s rozumnými návrhy na řešení daného
problému a ne jenom to, že je
všechno špatně.

Bc. Jindřiška Deckerová
1. Dlouhodobě velmi špatný
stav
komunikací,
špatný technický stav
budov, včetně školy, hasičárny
nebo zámku a aktuálně chybějící
provozovatel lékárny a dětský
lékař.
2. Co se týče komunikací a budov,
tak kvalitní projektová příprava
včetně zajištění potřebných povolení (bez stavebního povolení
jsou projektové dokumentace k
ničemu) a hledání vhodných dotačních titulů. Nedostatek lékařů
i lékárníků je problémem, se
kterým si neví rady ani stát.
Možnosti města jsou omezené,
můžeme nabídnout byt, dotaci
na provoz nebo nákup vybavení,
jednat se zdravotními pojišťovnami, s velkými lékárenskými
společnostmi ....
3. Město by mělo hledat možnosti,
jak ušetřit a rozumně investo-

Dne 15. února 2019 jsem společně s manželi Šebestovými navštívil
naši partnerskou obec Radelfingen
ve Švýcarsku. Důvody této návštěvy byly dva. Prvním
důvodem je velice vážný
zdravotní stav bývalého
starosty a jednoho ze
zakladatelů
našeho
partnerství, p. Daniela Mauerhofera, který je již zcela upoután
na lůžko v domě
s pečovatelskou
službou v nedalekém Aarbergu. Chtěl jsem ho
proto ujistit, že naše partnerství
s novým vedením našeho města
nezanikne, a naopak se ho budeme snažit dále rozvíjet. P. Mauerhofer byl naší návštěvou velice
potěšen a všechny poběžovické
občany srdečně pozdravuje.
Dalším důvodem naší návštěvy je
taktéž nové vedení radelfingenské
radnice, kdy po odstoupení Urse
Martina Kuhna byla zvolena od
1.1.2019 novou starostkou obce
paní Christina Gerber.
S novou starostkou jsme se rovněž ujistili o důležitosti a budoucnosti našeho svazku a naplánovali
stěžejní body naší budoucí spolupráce. Již nyní proto víme, že
v květnu roku 2021 navštívíme
společně s občany Poběžovic naše

vat. Není možné, aby Poběžovice měly rozpočtové příjmy
téměř 50 mil. Kč a vypadaly tak,
jak vypadají. Soustředit by se
mělo více na sebe a své části
než o sociálně terénní práce v
Nemanicích (se kterými si nás
spletli v původním komentáři k
dokumentu české televize Sociální jízda).
4. Město by se mělo v první řadě
zbavit starých závazků. Za předpokladu, že si to bude moci dovolit, tak čerpání nových úvěrů
je cestou, jak financovat nové
investice. Zvyšováním zadluženosti však město riskuje pozastavení převodu svého podílu na
výnosu daní od státu (dle zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti). S dalšími úvěry by
mělo být opatrné, vždyť jen v
letošním roce uhradí celkem
4,714 mil. Kč jako splátku svých
úvěrů.
5. Viz odpověď na otázku č. 2.
6. Zbytečná možná není přesné
označení, ale rozhodnutí o realizaci rekonstrukce mateřské školy za 60 mil. Kč v době, kdy roční rozpočtové příjmy činily 35
mil. Kč (rok 2009) osobně nehodnotím jako správné, koneckonců důsledky tohoto rozhodnutí se promítají do hospodaření
města i nyní.
7. Hodnotit práci pouze zastupitelstva nebudu, vezmu to trochu
zeširoka... líbí se mi zámecký
park, oceňuji práci všech spolků, které působí v našem městě
(škoda jen, že skončil Dobrohost),... líbí se mi chodník na
hřbitov nebo brod u Ohnišťovic,
které sice byly vybudovány státem v rámci pozemkové úpravy,
ale bez určitého přičinění i zástupců města by k nim možná
nedošlo. A co se nepodařilo, to
podstatné je popsané v ostatních odpovědích.
8. Přehlednější financování.
9. Hodně trpělivosti.

partnery ve Švýcarsku a zkusíme
více rozvinout spolupráci i mezi
aktivními spolky, sportovci, nebo
hasiči.
Závěrem bych chtěl velice poděkovat manželům Šebestovým za jejich obětavý přístup a pomoc při
udržování té oficiální stránky
našeho partnerství. Dále děkuji i ostatním poběžovickým občanům, kteří udržují ten druhý, neoficiální a
kamarádský styk, protože to
je ten pravý důvod, proč naše partnerství stále trvá a
je velice pevné.

Martin Kopecký,
starosta města

Divadelní soubor při
MKIS Poběžovice
zve občany na premiéru
divadelní hry
Šárky Fenykové
„KURZ EFEKTIVNÍHO
RODIČOVSTVÍ.“
Představení se uskuteční
v místním kině dne
9.3.2019 od 20.00 hodin.
Plné vstupné:
100.-Kč.

Na základě přebytku dřevní hmoty a snížení její výkupní ceny na trhu, rozhodla Rada města Poběžovice o dočasném snížení ceny palivového dřeva
pro občany.
V sortimentu jehličnanů a měkkého listnatého dřeva je od 1.2.
2019 přechodně stanovena cena 300.-Kč/m3 bez DPH (345.-Kč vč.
DPH).
Zároveň se navyšuje limit odběru pro jednu domácnost ze současných
5 m3 na 10 m3/rok. Žadatelé, kteří si již žádost podali před 1.2.2019
mohou telefonicky na č. 379 497 281 potvrdit, že požadují svůj sjednaný
limit navýšit na 10 m3.
Cena tvrdého listnatého dřeva se pro jeho nedostatek nemění.
Uvedené podmínky prodeje palivového dřeva (cena a množství)
budou platné až do jejich odvolání.

Dne 27. 1. 2019 se v hotelu Hubertus konala výroční členská schůze
včelařů Základní organizace Poběžovice. Již tradičně schůzi zahájil
předseda organizace RNDr. Karel
Špaček přednesením své zprávy,
která zhodnotila předchozí rok. My
včelaři vždy hodnotíme uplynulou
sezónu s ohledem na výnos medu,
množství rojů, které nám vylétly z
úlu, a zejména na průběh počasí,
které je tím, co určuje náš úspěch
či neúspěch. V minulém roce byl
průběh počasí z pohledu (nejen)
včelařů katastrofální. Sucha, která
sužovala přírodu, se zákonitě podepsala na výnosech medu a zřejmě i
zdravotní kondici včelstev, která
není dobrá.
Velice příjemnou událostí byla přítomnost pana starosty Martina Kopeckého na výroční schůzi. Naši
členové Vám, pane starosto, tímto
ještě jednou děkují za Vaši účast,
projev, připomínky a návrhy, se
kterými jste přišel. Doufáme, že
jste nastolil tradici, která bude pokračovat. Pan starosta nám včelařům vytkl jednu věc a tou je jakási

neviditelnost naší organizace z pohledu veřejnosti. Je třeba připustit,
že náš spolek je trochu specifický a
žije ve stínu jiných spolků, které v
Poběžovicích působí. To ale neznamená, že jsme nečinní! Stojí za námi mnoho neviditelné práce a stejně tak práce, která vidět je. Snad
mohu prozradit, že naše organizace
se například podstatnou měrou podílela ve spolupráci s Městem Poběžovice a zejména referentkou odboru životního prostředí paní Marií
Prančlovou na vybudování třešňové
aleje u obce Zámělíč.
Zároveň mi dovolte, abych využil
tento prostor a velice krátce náš
spolek představil. Naše ZO Poběžovice sdružuje 55 včelařů z Poběžovic a okolí, kteří se starají o více
než 750 včelstev. V rámci domažlického okresu působí 13 včelařských
organizací, které jsou sdružené do
Okresní organizace Domažlice. ZO
Poběžovice vždy patřila a stále patří
mezi aktivní a důležité členy OO
Domažlice. Naši volení zástupci zastávali a zastávají důležité funkce
ve výboru OO Domažlice – např. fci

Dne 2.2.2019 jsme vyrazili na zimní
setkání mladých hasičů do Domažlic. Zimního setkání se zúčastnilo
družstvo starších ve složení Miňovský Jaroslav, Kubale Jiří a Vejvančický Pavel. Jelikož každé družstvo
musí být pětičlenné a my jsme měli
pouze 3 členy, dostali jsme povolení startovat v tomto počtu s tím, že
2 museli splnit úkol i za chybějící
členy. I přes tuto nevýhodu se

děti nás neskutečně překvapily, co
se dokázaly na kroužku naučit. Nejen, že bylo družstvo po celou dobu
ukázněné a nenasbíralo tak žádný
trestný bod za mluvení či nesprávnou činnost, ale za plnění úkolů nasbíralo jen 16 trestných bodů, čím
si vybojovalo nádherné 2. místo
v kategorii přípravek. Byly to jejich
první závody a jsme na ně hrozně
moc pyšní. Tímto bych chtěla velice

Webová stránka města Poběžovice
(www.pobezovice.cz) nabízí občanům města několik zajímavých
možností komunikace.
V pravém sloupci až dole je odkaz
na instalaci bezplatné aplikace V
OBRAZE, která automaticky upozorní prostřednictvím chytrého telefonu na nové informace, které se
na této webové stránce objeví a
dobře řešeno je i zobrazování celé
webové stránky města na displeji
mobilu. Aplikaci je možné využívat
pro více obcí, které si nastavíte.
V levém sloupci pod modrým menu
je možnost přihlásit se k odebírání
důležitých informací na svoji emailovou adresu. Tato služba
nebyla, díky zavedení GDPR, nějaký čas provozována, ale správce
webu již vše vyřešil v souladu s
platnou legislativou a služba je
opět v provozu.
Občané se mohou rovněž přihlásit
k odběru informací z MěÚ Poběžovice, rozesílaných prostřednictvím
SMS zpráv na jejich mobilní telefony. Stačí nahlásit své jméno a telefonní číslo, na které chtějí SMS
zprávy přijímat na tel. č. 379 497
281 nebo poslat SMS ve tvaru:
JMENO_PRIJM._SMS_TEL.CISLO
na telefon č. 731 444 933.
VoK
jednatele v minulosti nebo fci. místopředsedy v současnosti. Jako
spolek máme samozřejmě také své
problémy. Tím nejzásadnějším problémem je věková skladba členské
základny. Mladých včelařů je u nás
v ZO nedostatek a výhled do budoucna není nikterak příznivý. Máte
rádi přírodu, včely a med? Pak není
nic jednoduššího, než se k nám přidat! Pokud Vás teď či někdy v minulosti napadla myšlenka začít chovat včely, neváhejte a kontaktujte
nás
na
emailu
zopobezovice@vcelarstvi.cz, včelaře už z Vás
uděláme.
Dovolte, abych na tomto místě poděkoval dvěma tahounům našeho
spolku. Jsou jimi RNDr. Karel Špaček a Josef Jansa st., jinak předseda a jednatel ZO Poběžovice, kteří
svoji funkci vykonávají dlouhá léta
a s maximální pečlivostí.
Závěrem bych Vás poprosil o toleranci a podporu včel a nás včelařů.
Věřte, že chov včel je krásná a ušlechtilá činnost, která je v současné

Dne 23.2.2019
tomu byly již 4 roky,
co nás opustila

paní

Marie Musilová.

Stále vzpomínají manžel,
dcera a syn s rodinami
a sourozenci.

OMLUVA
V lednovém čísle Poběžovicka
2019 došlo k záměně jmen.
V rubrice VZPOMÍNKA byl uveden
pan Jaroslav Páv,
ale správně se jedná
o pana Karla Páva, ze Zámělíče,
který zesnul dne 12.1.2018
a v lednovém zpravodaji
se připomínalo
1. smutné výročí jeho úmrtí.
Za toto nedorozumění,
ke kterému došlo mou nepozorností,
se rodině Pávových omlouvám.

Vojtěch Kotlan

PODĚKOVÁN Í
Rodina a ostatní pozůstalí
děkují za účast všem,
kteří se přišli naposledy
rozloučit se zesnulým
panem

Jiřím Hegrem.

době zejména vzhledem k chemizaci zemědělství a nemocem včel stále komplikovanější. Proto nás podporujte a kupujte med přímo od
včelařů, kde máte jistotu kvality a
dobře odvedené mnohahodinové
práce!

Mgr. Petr Řehoř, místopředseda

UPOZORNĚNÍ

ROK 2019
Poběžovice:

družstvo umístilo na 20. místě a
nebylo tak zdaleka poslední. Dalším
družstvem, které se zúčastnilo zimního setkání, bylo družstvo našich
nejmladších svěřenců ve věku 4-5
let. Toto družstvo se zimního setkání zúčastnilo v počtu 4 členů, takže
opět jeden člen z družstva plnil
úkol 2x. Družstvo tvořili Jedlička
Matyáš, Vejvančický Petr, Kubale
Jan a Kopecká Karolína. Všechny

poděkovat dětem za jejich snahu,
rodičům za podporu, trpělivost a
také bych chtěla poděkovat rodičům Martinovi Jedličkovi a Pavle
Vejvančické, kteří nás zastoupili a
dělali dětem doprovod, když Petr
Vejvančický a já jsme se zhostili role rozhodčích.

Vladimíra Kopecká,
vedoucí MH Poběžovice

březen: 14.3., 28.3,
duben: 11.4., 25.4.,
květen: 9.5., 23.5.,
červen: 6.6., 20.6.,
červenec: 4.7., 18.7.

Ostatní obce:

březen: 13.3., 27.3.,
duben: 10.4., 24.4.,
květen: 8.5., 22.5.,
červen: 5.6., 19.6.,
červenec: 3.7., 17.7.,
31.7.

MěÚ Poběžovice
Místní poplatek za:
držení psů
je splatný do
31.3.2019
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.

POBĚŽOVICKO
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