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Vychází měsíčně
XVII. Společenský ples města Poběžovice a MKIS Poběžovice, který se
měl uskutečnit v sobotu 14. března v
hotelu Hubertus, byl v souvislosti s
opatřeními, uplatňovanými v rámci ochrany proti rozšiřování nového koronaviru COVID-19 zrušen.
Nový vir, který se šíří od ledna z
čínského města Wu-Chan rychle po
celém světě, dorazil i do Česka, kde
bylo v polovině března detekováno na
214 nakažených a několik tisíc lidí bylo umístěno v karanténě. Světová lékařská organizace vyhlásila pandemii
a světem se šíří vir snadno přenosný
kapénkovou cestou a dotykem, i s nezbytnou panikou.
Česká vláda začala uplatňovat nařízení a doporučení, omezující možnost
šíření viru poměrně brzy. Ale nezodpovědností občanů, kteří i přes doporučení necestovat do severní Itálie,
která byla v Evropě nejdříve a nejvíce
zasažena, si neodpustili lyžařské po-

byty v italských Alpách, odkud do
Česka v největší míře virus přinesli.
Rovněž nařízení povinné 14 denní karantény všech navrátivších se z
postižených oblastí nebylo nezodpovědnými občany dodržováno a někteří ani svůj návrat
lékařům nehlásili, jak jim to nařízení vlády ukládalo.
Vláda postupně zakázala všechny kulturní a společenské akce, kterých by
se účastnilo více než 100 osob, poté
tento počet snížila na 30 osob. Následovalo uzavření všech škol s výjimkou
mateřských, omezení a poté úplné
uzavření restaurací, obchodů, kromě
potravin, drogerie a lékáren. Od rána
16. března byly uzavřeny hranice s
okolními zeměmi, s výjimkou nezbytné přepravy nákladů a osob, pracujících do 100 km od státní hranice. Podobná opatření jsou postupně prováděna ve všech zemích Evropské unie,
ale v polovině března se zatím žádný

pozitivní posun v šíření viru nezaznamenal a nakažených dále přibývá.
Celá Evropská unie se potýká s akutním nedostatkem ochranných roušek,
respirátorů a dezinfekce. Občané jsou
instruováni, jak si roušky vyrobit z bavlněných látek, jak vyrobit funkční
dezinfekci, jak se chovat, aby se maximálně zmenšila pravděpodobnost
přenosu viru, atd. Na Moravě již byla
vyhlášena plošná karanténa na město
Uničov, a několik dalších menších obcí. Totéž se v brzku čeká po celé republice, protože pouze maximálním
omezením pohybu osob je možno šíření viru nejefektivněji zabránit.
Jak je z těchto řádek zřejmé, bylo
zrušení Společenského plesu města
Poběžovice a MKIS Poběžovice a další
restrikce naprosto přirozenou reakcí
na hrozivě se vyvíjející situaci v šíření
koronaviru COVID-19. Snad se tedy
plesu dočkáme v budoucnu už v
„lepších časech.“
VoK

Vážení spoluobčané,
s příchodem prvních teplých a slunečných dní jsem se těšil,
jak vás budu informovat o přípravných pracích, plánech a dalších pozitivnějších záležitostech. Bohužel události, které nás zasáhly v uplynulých
14 dnech, změnily naše životy tak, že
se mi následující řádky budou psát
velice těžce.
Aktuálně se naše země nachází
v nouzovém stavu, který byl vyvolán
šířící se nákazou novým typem koronaviru, označeného jako SARS-CoV2, který způsobuje onemocnění COVID-19. Není žádného občana, který
by byl souvisejícími restrikcemi a nařízeními nedotčen. Od „relativně mírných“ omezení jsme přešli do stavu,
kdy je výrazně omezováno vycházení
na veřejnost, platí úplný zákaz shromažďování osob, či jsou zavřené obchody a služby, které nejsou zdrojem
pro životně důležité prostředky. Tento stav je pro nás zcela nový, a
zvláště mladší ročníky nic podobného
nepamatují. Většina z nás si ještě
koncem února myslela, že se jedná
jen o takovou jinou chřipku, ale události v Itálii a dalších zemích ukázaly,
že tato „chřipka“ je nejen velice
snadno přenositelná, ale také v případech s těžším průběhem devastující a smrtelná. Pokud sledujeme průběh šíření tohoto onemocnění, můžeme poděkovat vládě ČR za včasná
opatření, za která byla zejména ze
strany EU velice kritizována. Ano, dopad těchto opatření na českou a evropskou ekonomiku bude velký. Ale
musíme si položit otázku, zda upřednostníme život v pohodlí při vysokém
životním standardu nebo zdraví vlastní, případně zdraví našich sousedů.
K tomu se váže i dodržování všech
stanovených opatření – denně se setkávám s určitým obcházením daných restrikcí a znovu se musím ptát,
je to v této situaci zapotřebí? Vzpomeňme si například na životy našich
rodičů a prarodičů v dobách 2. světostránka 1 vé války. To, co proží-

váme dnes, je jen slabý odvar toho,
co museli vydržet oni. Měli hlad, za
minimální prohřešky se platilo životem. A to válka trvala dlouhých 6 let.
I když, určité srovnání je i zde, pokud nebudeme dodržovat základní
předepsané náležitosti, někdo jiný
může zemřít. Nechci samozřejmě
strašit, ani vyvolávat paniku. Jen žádám, aby si lidé uvědomili závažnost
situace, pokud se všichni budeme
chovat rozumně, dokážeme společně
dopady tohoto onemocnění minimalizovat.
Proto na vás, vážení spoluobčané
apeluji, abyste dodržovali nařízení a
vyhlášky. Město pomáhá v této situaci maximálně, jak je to jen možné.
Zajistíme vám nákupy potřebných
základních potravin, dovoz léků a
drogerie. Od toho jsme tu, aby o vás
bylo postaráno. Neostýchejte se a
využijte nabízené pomoci. Zatím tyto
služby zajišťujeme pomocí naší pečovatelské služby a sociálního odboru,
ale máme připraven i záložní plán,
pokud požadavky přesáhnou určitou
mez. Můžeme využít hasiče, případně
další dobrovolníky, kteří se nám neustále hlásí. Zatím se ale snažíme vystačit s vlastními silami a neorganizovat velkou skupinu lidí, kde by mohlo
být riziko nákazy vyšší. Přesto musím
všem lidem pracujícím v terénu velice poděkovat, protože i přes velké riziko nákazy pomáhají, desinfikují
prostory, uklidňují a zajišťují vše potřebné.
Pokud jsem u dobrovolníků, musím
zmínit jednu podstatnou věc. Situace, v jaké se nacházíme, detailně odhaluje osobnost lidí. Nebudu nyní
psát o negativních zjištěních (přesto
věřte, že si je lidé budou dlouho pamatovat), ale musím vyzdvihnout obrovskou vlnu solidarity, která se
zvedla od prvního dne oznámených
opatření. Jednotlivci ale i celé rodiny
zasedly ke svým šicím strojům a díky
nim již jsou občané Poběžovic a přilehlých obcí vybaveni alespoň 1 ks
látkové roušky. Kdo nešije, shání ma-

teriál, desinfekci, rozdává
roušky či jinak ostatní
podporuje. Vše bez toho, že by se
někdo zeptal, kolik za to dostane peněz, nebo jaké bude čerpat výhody.
Nebudu zde jednotlivé dobrovolníky
jmenovat, to si nechám k jiné příležitosti, ale věřte, že nejen mě nastalá
pomoc velice potěšila. Bez těchto lidí
bychom nebyli tam, kde jsme dnes.
Nemůžeme se spoléhat na podporu
z kraje, státu či jiných institucí, ale je
dobré vědět, že jsme schopni se o
sebe postarat sami. K tomu se váže i
nutnost obnovení skladu s prostředky
pro civilní ochranu, na kterém začneme po odeznění epidemie pracovat.
Mě nezbývá nic jiného než před všemi zaměstnanci, dobrovolníky a pomáhajícími smeknout klobouk a vyslovit veliké díky.
Poslední věcí je odpověď na otázku,
jestli bude zveřejněn počet nakažených v Poběžovicích a jednotlivých
spádových obcích. Vím, že mi za toto
rozhodnutí mnoho lidí odsoudí, ale
ne, nebudu zveřejňovat jednotlivé
počty. Vím, co se dělo v jiných obcích, kde tato data unikla a jaký tam
začal „hon na čarodějnice“, vzájemné
napadání a další nepokoje. Nelze se
chovat tak, že když budeme vědět,
že v Poběžovicích je byť 1 nakažený
člověk, začneme brát ochranné prostředky vážněji. Ochranné prostředky
a všechna související opatření musíme brát zcela vážně od první chvíle,
kdy k jejich nařízení došlo. Čistě teoreticky, k dnešnímu dni bylo otestováno cca. 18 000 lidí, což je jedno
trochu větší město. Kolik lidí může
být nakažených, kteří nejeví příznaky, ale fungují jako přenašeči? Odpovězme si každý sám.
Bojujeme s neviditelným nepřítelem.
Věřím, že i díky vaší pomoci tento
boj vyhrajeme a následky nebudou
vážné. Myslím na vás a přeji všem
pevné zdraví!
Děkuji za pozornost,

Martin Kopecký, starosta

Zamyšlení
Pozor na ně! Na koho? Na
šmejdy! Nejen na ty v obchodech – šmejd je špatné zboží,
ale i na ty, kteří přijíždějí v autě. To nejsou šmejdy, ale šmejdi. Šmejdí po vsích po dobromyslných lidech. A mají prima
taktiku. Nejprve pohovoří s osamělým důchodcem nebo důchodkyní a dozví se, kdo ve vsi
kde a jak žije. Pak si vyberou
patřičný objekt. Zazvoní či zaklepají. A pak se ptají po zdravém králičím mase, po vajíčkách, po medu – a to na základě informací, které zjistili
z předchozího zdánlivě nevinného rozhovoru. A svoje otázky doplní nějakou historkou o
nemocném příbuzném. Když
dotazovaný odmítne něco prodat, ať už z jakéhokoliv důvodu, ozve se daleko zásadnější
otázka: Nepotřebujete ponožky, prací prášky, hrnce…? Pozor! Příhoda není vymyšlená!
Došlo k ní nedávno, a to na
katastru města Poběžovice!
Někdo si řekne – no a co? Třeba to ten dotyčný dotázaný
opravdu potřebuje. A hup –
podomní prodavač??! má vyhráno. Jen se pak kupující diví,
zač vlastně tolik zaplatil. A to
může být rád, že mu doma nic
nezmizelo. Že je to hlavně jeho chyba? To si řekne většina
mladých. Ale takový starý osamělý člověk je někdy rád, že si
má s kým popovídat. Bohužel
nejhorší je, že toho tito tzv.
podnikatelé velmi zneužívají.
Byť se o tom stále píše, byť se
do boje proti nim zapojila i
další media.
Začalo trochu předčasné jaro.
A zdá se, že i hadi a štíři, kteří
mají vylézat až na svatého Jiří,
si letos pospíšili.
Proč to ti šmejdi dělají? Možná, že je kromě laciného výdělku baví i trápit lidi a sami
sobě dokazovat, jak jsou chytří. Jsou vlastně stejní lumpové
jako ti, kteří stále vyhazují do
příkopu pytle odpadků. Ale ti
jsou i zlomyslní a dělá jim dobře působit zlo. Nebo – že by se
pak rádi zúčastnili úklidu? Už
proto, aby se konečně dostali
do nějaké dobré party?!

Marie Špačková

Jak nakládat s rouškami v domácnostech
bez potvrzených nakažených nemocí COVID-19

1. Použité roušky vložte do
plastového pytle s tloušťkou
minimálně 0,2 mm, zavažte
a povrch pytle dezinfikujte.
Pokud použijete tenčí materiál, je potřeba dát dva pytle
pokračování na str. 2

Výběr z usnesení 31. jednání RM Poběžovice, ze dne 24. 2. 2020
¨ RM pověřuje starostu vyhlášením výběrového řízení na zpracovatele dokumentace pro zapojení města Poběžovice do Programu regenerace měst. památ. zóny v Poběžovicích.
¨ RM schvaluje darovací smlouvu - Tříkrálová sbírka 2020 s dárcem Diecézní charitou Plzeň,
Hlavanova 16, 326 00 Plzeň na stanovený podíl ze sbírky ve výši 14.139,-Kč a pověřuje
starostu jejím podpisem.
¨ RM schvaluje finanční příspěvek 5.000,-Kč pro Nakladatelství Českého lesa na vydání publikace s pracovním názvem „Klášter augustiniánů v Pivoni a hrad Starý Herštejn“.
¨ RM bere na vědomí žádost společnosti AgroKol s.r.o., Tyršova 33, 345 43 Koloveč o propachtování zemědělských pozemků v majetku města a trvá na změně současné nájemní
smlouvy dle zveřejněného záměru ze den 27.11.2019.
¨ RM schvaluje záměr pronajmout část pozemku p.č. 1495/2 v k.ú. Poběžovice u Domažlic o
výměře cca 108 m 2 včetně zděné stavby o rozměrech 2,5 x 3,0 m a pověřuje tajemníka
MěÚ Poběžovice jeho zveřejněním dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.
¨ RM schvaluje Směrnici města Poběžovice č. 2/2020 Požární řád města Poběžovice v předloženém znění s účinností od 1.3.2020.
¨ RM přiděluje byt č. 6, Krátká 146, 345 22 Poběžovice s dispozicí 3+1 o výměře 96,94 m 2
(včetně sklepa a balkónu) ………... s nájemní smlouvou na dobu určitou od 1.3.2020 do
31.8.2020 s výší nájmu 45,-Kč/m 2 a pověřuje správ. byt. fondu přípravou náj. smlouvy.
¨ RM bere na vědomí žádost správce bytového fondu o přidělení bytu č. 8 v DPS, Drahotínská
290, 345 22 Poběžovice a pověřuje sociální odbor MěÚ Poběžovice provedením místního
šetření u jednotlivých žadatelů o byt v DPS a předložením aktuálního seznamu žadatelů na
příštím zasedání RM.
¨ RM pověřuje starostu podpisem a zasláním objednávky pro Centrum pro komunitní práci
Západní Čechy, Americká 29, 301 38 Plzeň na zajištění pozice koordinátora komunitního
plánování sociálních služeb na území SO ORP Domažlice pro rok 2020 s výší příspěvku města Poběžovice 30.000,-Kč.

Výběr z usnesení 9. jednání ZM Poběžovice, ze dne 27. 2. 2020

¨ ZM bere na vědomí vyjádření zástupců společnosti CHVaK o probíhající rekonstrukci kanalizace
v ulicích Otovská, Finská, Zahradní, Horní, Dolní a Krátká.
¨ ZM schvaluje vyřazení majetku města v celkové účetní hodnotě 361.664,32 Kč, a to v souladu
s návrhy na vyřazení předloženými příslušnými inventarizačními komisemi.
¨ ZM schvaluje výsledky inventarizace příspěvkových organizací (Základní školy Poběžovice a Mateřské školy Poběžovice) provedené k 31. 12. 2019 a současně schvaluje inventarizační zápisy z
řádné inventarizace majetku příspěvkových organizací města.
¨ ZM schvaluje vyřazení svěřeného majetku Základní školy Poběžovice v celkové účetní hodnotě
43.350,00 Kč, a to v souladu s návrhem na vyřazení předloženým inventarizační komisí.
¨ ZM bere na vědomí vyřazení vlastního majetku Základní školy Poběžovice v celkové účetní hodnotě 91.478,30 Kč, a to v souladu s návrhem na vyřazení předloženým inventarizační komisí.
¨ ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků p.č. 901/45, 902/27, 884/5, vše v k.ú. Poběžovice u
Domažlic, druh pozemku ostatní plocha/silnice, oddělené geometrickým plánem č. 837-108/2019
o celk. výměře 109 m2 z vlastnictví města a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
¨ ZM schvaluje směnu části pozemku p.č. 18/1, odděleného dle geometrického plánu č. 63657/2019 dílem p.č. 18/7 v k.ú. Šibanov o výměře 272 m2 druh pozemku ostatní plocha – jiná
plocha za část pozemku p.č. 284/4, odděleného dle geometrického plánu č. 63-657/2019 dílem
p.č. 284/10 v k.ú. Šibanov o výměře 272 m2 druh pozemku ostatní plocha – jiná plocha bez finančního vypořádání a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
¨ ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 227/4 v k.ú. Poběžovice u Domažlic, o výměře 361 m2, druh
pozemku zahrada, …………….., za cenu v místě a čase obvyklou ve výši 220,- Kč za m2 (celkem za
cenu 79. 420,- Kč), která je stanovena znaleckým posudkem a ukládá starostovi vypracovat kupní
smlouvu podle tohoto usnesení a tu jménem obce uzavřít, přičemž kupující uhradí náklady na
vyhotovení znaleckého posudku.
¨ ZM schvaluje záměr města prodat část pozemku p. č. 284/2 o přibližné výměře 43 m2, druh pozemku ostatní plocha – ostatní komunikace a část pozemku p. č. 18/1, druh pozemku ostatní
plocha – jiná plocha o přibližné výměře 84 m2, vše v k. ú. Šibanov, a ukládá starostovi zajistit
vyhotovení znaleckého posudku. Zároveň pověřuje tajemnici MěÚ zveřejněním záměru dle zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích.
¨ ZM schvaluje poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti pro rok
2020 ve výši 55.090, - Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Výběr z usnesení 32. jednání RM Poběžovice, ze dne 9.3.2020
¨ RM bere na vědomí informace o vyúčtování dotace z rozpočtu města pro SK Poběžovice na
rok 2019 s tím, že neprofinancované prostředky budou dle ustanovení veřejnoprávní
smlouvy vráceny na účet města Poběžovice.
¨ RM schvaluje Nájemní smlouvu 28N20/30 se Státním pozemkovým úřadem, Husinecká
1024/1, 130 00 Praha 3 Žižkov, Pobočka Domažlice, Haltravská 438, 344 01 Domažlice
jejímž předmětem je pozemek p.č. 13/4 v k.ú. Poběžovice o výměře 72 m2 s nájemným ve
výši 500,-Kč za rok a pověřuje starostu jejím podpisem.
¨ RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 201934 se zhotovitelem ....... jehož předmětem je znovupodání žádosti o dotaci na akci Tvorba pasportů pro strategické řízení
města Poběžovice do Operačního programu Zaměstnanost 2014-2020 (OPZ) za cenu díla
10.000,-Kč a pověřuje starostu jeho podpisem.
¨ RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace č. 05092020 s Plzeňským krajem,
Škroupova 18, 306 13 Plzeň jejímž předmětem je dotace v rámci dotačního titulu „Podpora
sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“ pro rok 2020 ve
výši 570.316,-Kč a pověřuje starostu jejím podpisem.
¨ RM schvaluje Smlouvu o dodání uměleckého výkonu s Divadýlkem Kuba z.s., Dobřanská
123/289, 301 00 Plzeň Valcha na dětské představení pro děti s honorářem 5.000,-Kč a
pověřuje starostu jejím podpisem.
¨ RM schvaluje Smlouvu o dodání uměleckého výkonu s DH Horalka Josef Kubalík, Nový
Klíčov 7, 344 01 Nový Klíčov na vystoupení kapely DH Horalka v rámci akce Městský ples
dne 14.3.2020 s honorářem 13.200,-Kč a pověřuje starostu jejím podpisem.
¨ RM bere na vědomí žádost ........ o koupi zemědělských pozemků a trvalých travních porostů v k.ú. Šibanov s tím, že město Poběžovice nemá zájem v současné době pozemky
tohoto druhu prodávat.
¨ RM schvaluje Kupní smlouvu s ........ jejímž předmětem je nákup kovového kontejneru na
sypké hmoty o rozměrech 3,60 x 2,00 x 0,60 m za cenu 22.000,-Kč a pověřuje starostu
jejím podpisem.
¨ RM pověřuje referentku OVŽP MěÚ Poběžovice prověřením možností realizace a financování dětského hřiště, popř. jiných sportovních instalací v zámeckém parku.
¨ RM souhlasí prodejem osobního vozu Volkswagen mikrobus kombi, SPZ 3P1 5164 za sníženou cenu 13.000,-Kč a s prodejem rozmetadla průmyslových hnojiv za zvýšenou cenu
15.000,-Kč.

a dezinfikovat vnější.
2. Přesvědčte se, že pytle jsou skutečně
dobře zavázané.
3. Takto zabezpečený odpad vhoďte pouze a
jen do černé popelnice (na směsný komunální odpad).
4. V žádném případě neodkládejte tyto zavázané pytle mimo kontejnery, abyste neohrozili zdraví pracovníků svozových společností.
Po manipulaci s odpady je vždy nutné umývat si ruce mýdlem a vodou.

Nakládání s odpady a rouškami v
domácnostech s potvrzenou nemocí COVID-19

V případě, že onemocnění osob bylo potvrzeno, nemocná osoba nakládá se svým odpadem stejně, jako je uvedeno v předchozím
odstavci.
Místně příslušný úřad by měl ve spolupráci s
odpadovou společností stanovit způsob popř.
místo, kam takový odpad ukládat, jak ho
svážet a bezpečně odstraňovat s ohledem na
minimalizaci rizika pro pracovníky, kteří nakládají s odpady, ale i s ohledem na ostatní
občany. Ukládání odpadu do sběrné nádoby,
svoz odpadu a jeho konečné odstranění by
mělo vycházet z místních možností bezpečného odstraňování odpadu.
Děkujeme za vaši ohleduplnost.
Další informace najdete přímo na stránkách
SZU
zde:
http://szu.cz/tema/prevence/
stanovisko-narodniho-referencniho-centrapro-hygienu-pudy-a-1

Panorama
událostí

Snímek z představení Divadýlka Kuba z Plzně v místním kině.

Tři následující fotografie nám přibližují atmosféru při oslavě Mezinárodního dne žen,
která se uskutečnila 6. března v sálu místního hotelu Hubertus.
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Místní akční skupina Český les, z. s.
pokračuje ve sběru aktivit, které
plánují zrealizovat mateřské a základní školy v následujících osmnácti měsících. Vzniká tak dokument Akční plán na období od 1. 7.
2020 do 31. 12. 2021, k němuž má
možnost se vyjádřit široká veřejnost. K dispozici je na webových
stránkách projektu:
http://map.masceskyles.cz/map-ii/
vystupy-projektu/.
Připomínky prosím posílejte do

30. dubna 2020 na adresu:
map.masceskyles@email.cz.
Zároveň Vás srdečně zveme na posezení u kulatého stolu určené
všem, kteří se chtějí o projektu
MAP II dozvědět více, zapojit se do
tvorby strategických dokumentů a
ovlivnit tak kvalitu vzdělávání
v území. Posezení se koná 2. 4.
2020 od 16 hodin na adrese Chodské náměstí 75, Domažlice. Přihlásit se můžete emailem na:
map.masceskyles@email.cz.

Městský úřad Poběžovice
pracuje ve změněném režimu
Pro veřejnost je otevřeno pouze
v pondělí od 8.00 do 10.00 hodin
a ve středu od 13.00 do 15.00 hodin.

Veškerou komunikaci s úřadem provádějte
pokud možno elektronickou cestou na adresy:

podatelna@pobezovice.cz, starosta@pobezovice.cz,
tajemnik@pobezovice.cz, stavebni@pobezovice.cz,
ziv.prostredi@pobezovice.cz, byty@pobezovice.cz,
uctarna@pobezovice.cz, pokladna@pobezovice.cz.

V případě neodkladné osobní návštěvy, přijďte
pouze s ochrannými pomůckami ke konkrétnímu
úředníkovi a jen na dobu nezbytně nutnou!
Platby místních poplatků provádějte bezhotovostní platbou
na účet města č. 0762088379/0800, kdy
variabilním symbolem je číslo plátcovy nemovitosti a v poznámce platbu upřesněte jménem plátce a druhem platby
(např. Jan Novák poplatek za odpady).
V případě, platby v hotovosti, kdy nebude poplatek uhrazen
v termínu, bude plátci prominuto penále, pokud poplatek
uhradí do 2 měsíců od oficiálního zrušení nouzového stavu v
ČR, nejpozději však do 30. listopadu 2020.

Kdo se v sobotu 7.3. chtěl pobavit a
také vyjádřit sympatie těm, kteří
chodí s kůží na trh a umí se podělit
o svoji zálibu, seděl večer ve zcela zaplněném poběžovickém kině.
Režisérka a principálka místního divadelního souboru Věra Táborská,
takto i poběžovická rodačka, tam
vtipným projevem – všechna slova v
něm začínala písmeny M a P a ani
jedno nebylo sprosté, uvedla komedii Dům se závazky. Herců na jevišti
nebylo moc, ale všichni byli mladí,
hráli dobře a hlavně s chutí.
Zvláště se vyznamenal mladý anděl
a obě herečky – duchové, ale ocenění si zaslouží i starší členové souboru. Hance Teplé přeji k naroze-
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ninám vše nejlepší. A vím, že je
hodnější tchyní, než jakou byla na
jevišti.
Je také nutno konstatovat, že i publikum bylo výborné. Ví komu tleskají. A co je doma, to se počítá.

Marie Špačková

Osoby a obsazení:
Kateřina, spisovatelka - Pavlína
Vejvančická, Sylvie, její sestra - Lucie Špringerová, Blanka Pokorná Andrea Masiarčinová, Zbyněk Pokorný - Jan Doktor, Antonie, Blančina matka - Hana Teplá, Josef
Novák, realitní agent - Jiří Teplý,
Anděl - Lukáš Buršík. Režie: Věra
Táborská, světla a zvuk: Leoš Planeta.

Jan (Hanuš) Jiří ze Švamberka byl
druhým Švamberkem v Poběžovicích, či spíše v tehdejším Ronšperku. Švamberkové koupili zdejší
panství v roce 1543. Jan Jiří nar.
1548 se stal významnou postavou i
tehdejších českých dějin. Byl krajským hejtmanem, císařským radou
i jedním z dvorských sudí. Patřil
mezi tehdejší českou šlechtickou
elitu. Hlásil se k protestantismu či
přesněji k luteránství. O jeho významu svědčí i slavný jeho pohřeb
– či spíše ukládání jeho ostatků do
hrobky. Do Ronšperka tehdy přijelo
77 šlechticů se svými družinami.
Byli tu i Šlikové. Pohřeb se konal

v září 1617, ač Jan Petr zemřel už
v květnu, a to v Praze. A ono memento mori? Pomni, že jsi smrtelný
či mysli na smrt? To bylo heslo posledního mužského potomka Rožmberků Petra Voka, který zemřel už
v roce 1611. Švamberkové a Rožmberkové si byli na konci 16. a na
počátku 17. století poměrně blízcí.
Proto snad se poslední poběžovický
Švamberk – syn Jana Jiřího jmenoval Petr, který zemřel v roce 1620,
a to ještě před Bílou horou.
A právě také Švamberkové byli po
vymření Rožmberků po meči krátkou dobu držiteli jejich panství.

Rok 2020 je rokem přestupným a
tak jsme měli možnost si užít den,
který máme jen jednou za 4 roky a
to 29.2. Vzhledem k tomu, že tento
den vyšel na sobotu, byla by škoda
ho nějakým kulturním způsobem
nevyužít.
MKIS Poběžovice připravilo na tento
den divadelní představení pro děti.
Pozvání přijalo známé Divadýlko
Kuba z Plzně, které na scéně působí
již 27 let. Mezi jejich úspěšné pohádky patří tvorba od Karla Čapka
„O pejskovi a kočičce“, dále „Princezna na hrášku“ a spousta dalších.
V posledních letech se Divadýlko
Kuba pustilo do vlastní tvorby a poběžovické děti měly možnost se pobavit při pletených pohádkách. Zazněly celkem čtyři veselé pohádky.
Divadelní představení navštívilo celkem 35 diváků.

MěÚ a svému týmu za to pomoc
s realizací této akce.
Děkuji Jitka Molnárová, MKIS

Poběžovice oslavily Mezinárodní den žen
Svátek MDŽ jsme si připomněli
v pátek 6.3. v sále hotelu Hubertus
v Poběžovicích od 16:00. Sál se doslova zaplnil místními dámami, slečnami a dívkami, s některými přišli i
pánové. Většinu doprovázely jejich
děti, neboť děti byly hlavními účinkujícími. Se svými učitelkami z Mateřské a Základní školy Poběžovice
si připravily taneční, hudební vystoupení, někteří zarecitovaly básně
a celkem takto potěšily své maminky, babičky a tetičky. Před vystoupením dětí ještě pan starosta pronesl pár vět k ženám a vyzdvihl tak
jejich důležitost a význam tohoto
svátku. Po vystoupení starosta obešel každou ženu a daroval ji květinu, MKIS spolu s MěÚ Poběžovice
roznesli dámám kávu se zákuskem.
K poslechu a k tanci zahrála kapela
Anonymm, která návštěvníky rozproudila a roztancovala.
Mezinárodní den žen se v České republice slavil více za socialismu.
Probíhaly podnikové oslavy, vysílaly
se zábavné pořady. Ovšem po roce
1989 tento svátek upadl na nějaký
čas do tichosti. Do našeho kalendáře se jako významný den vrátil až
v roce 2004 a lze říci, že od té doby
se pomalinku, ale jistě oslavy MDŽ
vrací. A je opravdu hezké v tento
den své ženě, mamince či babičce
udělat radost alespoň malým dárečkem nebo květinou.
V Poběžovicích MDŽ oslavilo celkem
180 návštěvníků. Tudíž svátek MDŽ
se těší velké návštěvnosti a rozhodně patří k oblíbeným akcím roku.
Velké poděkování patří p. Koreckému a jeho personálu za půjčení sálu
a zajištění občerstvení, kapele Anonymm za skvělý hudební doprovod,
všem dětem a jejich učitelkám za
kulturní program, zaměstnancům

Marie Špačková

Divadelní soubor při MKIS Poběžovice
V sobotu 7.3. jsme měli možnost
v kině v Poběžovicích shlédnout
úspěšnou premiéru našeho divadelního souboru, kterou navštívilo 170
diváků. Kino bylo zcela vyprodané a
ještě bylo potřeba přidat místa
k sezení. Divadelní soubor si pro
nás připravil veselou komedii „Dům
se závazky“. Premiéra sklidila ohromný potlesk. Musím ocenit velkou píli a připravenost všech herců,
své úlohy se chopili s velkým nadšením a podali opravdu profesionální výkon. Příběh „Dům se závazky“
se odehrává v domě spisovatelky
Kateřiny, do kterého přichází mladý
pár a pan Pokorný zde začne psát
svou novou knihu. Více ovšem prozrazovat nebudu. Novou komedii
budete mít možnost opět shlédnout
na podzim letošního roku a doporučuji, nenechte si ji ujít.
A bohužel prozatím toto divadelní
představení bylo poslední kulturní
tečkou v březnu 2020. Není třeba
zmiňovat vládní nařízení a opatření
Ministerstva zdravotnictví, které
nám do odvolání vydalo zákaz pořádání společenských, kulturních, hudebních či jiných akcí nad 100 lidí.
Pro mne jako pro začínajícího pořadatele kultury to byla zdrcující zpráva a jakoby by mi vzali veškeré úsilí
a práci přímo z ruky. Neboť jsme
byli nuceni nyní zrušit náš 17. Městský ples, jehož přípravám jsme se
maximálně věnovali. Ovšem v zájmu ochrany zdraví musíme respektovat toto nařízení, nikdo z nás nechce chytit nakažlivý virus a šířit jej.
I když se nám nyní na nějakou dobu, budeme doufat, že tato doba
nebude dlouhá, zastaví kulturní činnost, musíme jít dál a nezoufat. O
17. Městský ples Vás nepřipravíme,
v současné době jednáme o náhradním termínu. Mojí snahou bude
ponechat vše, co mělo být na plese,
beze změny – kapela, účinkující, vystoupení, půlnoční překvapení a vše
co k plesu patří, resp. vše, co jsem
pro Vás měla nachystané. Proto sledujte FB MKIS a webové stránky
města Poběžovice. Vstupné za ples
Vám vrátím v MKIS Poběžovice. Já
nebudu lenivět a pečlivě připravím
kulturní přehled na nadcházející období. Můžete se těšit tak na Velikonoce, jaro a také na první letošní
divadelní zájezd do Prahy. Doufejme, že opatření a zákazy již v tomto čase pominou. Přeji všem, ať toto období ve zdraví zvládneme. Děkuji za zachování přízně.

Jitka Molnárová.

Před dvěma roky jsem dosáhl důchodového věku a mám tedy už
leccos za sebou. Zažil jsem tuhou
totalitu za vedení Komunistické
strany Československa. Zažil jsem
nadějné období, kdy totalita získávala trochu demokratičtější kabát a
pak vpád spojeneckých vojsk v srpnu 1968. Následovaly roky tzv.
„normalizace,“ kdy se opět přitahovaly uzdy občanům, kteří načichlí
závanem svobody začali projevovat
své vlastní názory. To bylo pro totalitní vedení nebezpečné a proto
se muselo vše vrátit „do latě“ a
pod pečlivý dohled Sovětského svazu, našeho velkého bratra.
Zažil jsem pak i dobu pozvolna a
později stále bouřlivěji kvasící nespokojenost s vládou jedné strany,
se stálými problémy se zásobováním obchodů, jejich sortimentem a
hlavně s celkovou nesvobodou jak
slova tak i pohybu mimo hranice.
S nadšením jsem pak čekal, co
nám přinese nový pořádek, který
pomohli v listopadu 1989 nastolit
studenti a představitelé pokrokových umělců a inteligence.
Opojen náhlou svobodou a všemi
velkými změnami, které nastaly po
„sametové revoluci,“ jsem pak s lítostí sledoval rozdělení Československa, ale chápal jsem touhu Čechů a hlavně Slováků po samostatnosti.
Těšil jsem se, že konečně ukážeme
světu, že Češi nebyli na jednom z
prvních míst ekonomické vyspělosti
za První republiky náhodou a že
naše zmenšená vlast bude rychle
vzkvétat. Kuponová privatizace se
zprvu nezasvěceným zdála jako
dobrý nápad, ale nakonec z toho
bylo největší rozkradení státního
majetku a ti, kteří byli v obraze se
pěkně „napakovali.“ A spousta politiků a podnikatelů v obraze opravdu byla. Zažil jsem pak téměř pravidelné střídání vlád ODS a ČSSD a
neustálé balancování naší společnosti odleva doprava a naopak. To
střídání s sebou přineslo nejen neustálé „ohýbání zákonů k obrazu
svému,“ ale výrazné zpomalení rozvoje společnosti a samozřejmě neustále se objevující nevýhodné
státní zakázky, kdy prebendy zřejmě tekly proudem na konta právě
vládnoucích politiků. Případné korupční kauzy se zametaly a když
nebylo zbytí, odnesl to nějaký nastrčený „bílý kůň.“ Organizovaný
zločin pevně zakořenil v těch nejvyšších sférách naší společnosti a
lobbismus se stal normální součástí
života… Stačí si jen vzpomenout na
nákupy obrněných transportérů, vrtulníků, či pistolí a padáků pro ar-

mádu. Jeden „průšvih“ za druhým
a kromě jednoho poradce, který
pár let místo vězení dělal, že dělá
údržbáře v nějakém ústavu sociálních služeb, žádný trest nepadl.
Stačí vzpomenout na akce jako
PROMOPRO, kdy se zase někam
zakutálelo jednomu politikovi pár
stovek milionů a nikdo to nedořešil
nebo kauza OPENCARD, kdy jediným poškozeným byl stát a nakonec nikdo za nic nemůže. Prodej
OKD a tisíců bytů za směšnou cenu, aby je chytrý podnikatel prodal
obratem ruky s mnohonásobným
ziskem. Nesmyslně nevýhodně (samozřejmě pro stát a jeho občany)
nastavené podmínky pro výstavbu
solárních elektráren, kdy vzniklo
mnoho nových „solárních baronů,“
a ti určitě dokázali ty správné politiky, kteří jim takový byznys zařídili
řádně odměnit. Je to hnus velebnosti…
Pak jsem zažil i příchod ANO a Babiše do politiky a nečekané odříznutí „tradičních“ politiků od penězovodů, což samozřejmě vyvolalo
obrovskou nevoli a nevraživost. Na
druhou kolej odstavené politiky
rychle spojila jediná myšlenka na
odstranění tohoto škůdce a návrat
ke korytům. Najednou se vytahovaly všechny možné i nemožné
kauzy, omílaly se stále dokola, ale
tentokrát je protivník mimořádně
odolný a všem těmto atakům dokáže čelit a při tom ještě vládnout.
Politici si vůbec nedokáží představit, že by to šlo i bez nich… Jaký je
to nesmysl - řídit stát jako firmu…
Jak je vidět, zažil jsem toho
špatného už dost a to jsem zapomněl na invazi imigrantů do Evropy, jejíž čelní představitelé je po
statisících vítali přeštědrými sociálními dávkami a myslel jsem si, že
už nic horšího do konce života nezažiju. Ale přišel koronavirus COVID-19 a já zažívám další neveselou etapu své cesty. Celá země,
kromě určitého počtu nezodpovědných namachrovanců se snaží dělat
všechno proto, aby dopad nemoci
byl co nejmenší. Vláda pracuje
téměř bez oddechu, aby zajistila co
nejdříve nezbytné prostředky pro
boj s neviditelným nepřítelem, které zoufale celosvětově chybí. Kdo
může šije bavlněné roušky, pomáhá seniorům se zásobováním, policie a armáda střeží uzavřené hranice a hlídá pohyb nezodpovědných
jedinců na veřejných prostranstvích, zdravotníci a lékaři riskují
nákazu v boji s nebezpečným virem, rovněž hasiči, pomáhající s
vykládkou a distribucí ochranných
prostředků zajištěných díky dobrým

Prodej slepiček

Červený Hrádek prodává
slepičky typu Tetra hnědá,
Dominant ve všech barvách, slepičky Green Shell
- typu Araukana a Dark Shell - typu Maranska.
Stáří 15 - 19 týdnů, cena 169 - 219,- Kč/ks.

Prodej: 23.4. a 1.6.2020
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 –

Dne 3. dubna 2020 uplyne
13 let,
kdy nás navždy opustil
náš syn

Dne 30. března 2020
uplyne 10 smutných let
od odchodu mé drahé matky

z Poběžovic.

z Poběžovic.

Vlastimil Musil

Stále vzpomínají rodiče
a sestra s přítelem.
Dne 28. března 2020
uplynulo 7 roků,
kdy nás opustil

pan

František Brož

paní

Josefy Vogeltanzové

Stále vzpomíná syn
PhDr. Jan Vogeltanz.
+ + +
Dne 19. dubna 2020
uplyne 36 smutných let
od odchodu mého
drahého táty

pana

Jana Vogeltanze
z Poběžovic.

z Poběžovic.

Stále vzpomíná syn
PhDr. Jan Vogeltanz.
Vzpomíná manželka Marie,
synové Petr a Pavel
politickým vztahům některých politiků z Číny. Vláda jako první z evropských zemí, v nichž se virus objevil téměř současně, zavedla na
našem území přísné restrikce, aby
se zabránilo šíření nákazy, uzavřela
hranice (což bylo vedením EU ostře
kritizováno). Teď se ještě ke všemu snaží dostat zpět do republiky
studenty a tisíce nezodpovědných
turistů, kteří si chtěli ještě užít exotickou dovolenou… A to v době,
kdy jsou evropské a americké hranice uzavřeny, a lety rušeny. No a
v této hektické době „pomáhá“ i
opozice. Neustále kritizuje vládu za
všechno, co udělá, za roušky z Číny, za to, že nevystoupil prezident,
pak za to že vystoupil… Holt jako
tradiční politici ctí českou politickou
kulturu.
VoK

UPOZORNĚNÍ

MěÚ Poběžovice
Místní poplatek:
za držení psů
je splatný do
31.3.2020
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

Česká pošta
zkvalitnila služby

Pošta se v poslední době snaží co nejvíce
zkvalitnit své služby,
poskytované občanům.
Nedávno přišla s novinkou dvojího rozdílného doručování, takže
občan dostal nově možnost výběru. Za vyšší cenu mu bude listovní
zásilka doručena následující den,
když si nepřiplatí, zásilku obdrží
později. Rovněž doručování letáků
a tedy i zpravodaje Poběžovicko
doznalo změnu. Dříve pošta tyto
zásilky roznášela v termínu do tří
dnů od podání. Nyní dostali klienti
nově tu výhodu, že jejich zásilka
bude roznesena do čtyř dnů.
V současné době se Česká pošta
přidala k mnoha podnikům a jednotlivcům, kteří se snaží zmírnit
následky pandemie koronaviru a
doručuje bavlněné šité roušky
zdarma jejich příjemcům. Velmi
vhodná je rovněž nově zavedená
služba důchodcům, kteří si dříve
chodili pro peníze na poštu a nyní
jim je doručovatelky přinesou domů. Vyhnou se tak nebezpečnému pobytu na veřejnosti.
VoK

ROK 2020
Poběžovice:
duben: 8.4., 22.4.,
květen: 6.5., 20.5.
Ostatní obce:
duben: 7.4., 21.4.
květen: 5.5., 19.5.
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