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V sobotní odpoledne 29. června
byla od 15 hodin v prostorách
místního parku v Šitboři zahájena
vernisáž výstavy o životě a díle
nejznámějšího středověkého šitbořského rodáka Jana ze Šitboře.
Pravděpodobným otcem byl místní
farář Henslin, který nerespektoval
povinnosti celibátu a zplodil nejméně dvě nemanželské děti Jana a
jednoho bratra. O tom, jak složitý
byl v tehdejší době život nemanželského dítěte, pravděpodobné i fakticky doložené kapitoly ze života
této věhlasné osobnosti, i další zajímavosti z tehdejší doby, to vše
obsahuje 5 výstavních panelů.

Vážení spoluobčané,
Prázdniny jsou v plném
proudu a tím i čas dovolených a
zaslouženého odpočinku. Dovolte
mi opět krátce připomenout, co se
za poslední měsíc v našem městě
a okolních obcích událo a co je
v nejbližších dnech v plánu. Rekonstrukce části Masarykovy a Slovanské ulice je v této etapě u konce, v polovině července proběhlo
předání stavby a s tím spojené odstranění různých vad a nedodělků.
Vedení města bude usilovat o získání dotace tak, aby mohly být zahájeny práce na 2. etapě rekonstrukce Masarykovy ulice, které by
spočívaly v rekonstrukci povrchu
vozovky a vybudování bezpečných
chodníků až k základní škole co
nejdříve. V současné době nemohu slíbit, že se tak stane v příštím
roce, ale tato akce je jednou
z priorit.
Pokud jsme u Slovanské ulice, vedení města započalo s jednáním o
zhotovení lávky pro pěší v těsné
blízkosti mostu. Pokud vše půjde
dobře, mohli bychom snad ještě
letos objednat vyhotovení projektové dokumentace. Tato lávka je
taktéž velice nutná, neboť jsme
si vědomi faktu, že bezpečnostní situace při přecházení mostu
není zdaleka ideální.
Co se týče komunikací, čekají
nás v letošním roce ještě dvě
omezení,
které
vyplývají
z oprav a rekonstrukcí. Jedná
se o opravu mostu ve Slovanské ulici, kde bohužel byla zjištěna vadná izolace mostu a jeho rekonstrukce bude bohužel
náročnější,
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Jsou umístěny v prostoru šitbořského hřbitova, v blízkosti místního kostela svatého Mikuláše.
Více než sedm desítek návštěvníků provázel programem a tlumočil do německého jazyka pan
Ivo Dubský, místopředseda
spolku Mikuláš, který je iniciátorem a hybnou pákou všech
akcí na záchranu kostela svatého Mikuláše v Šitboři.
V zajímavém programu vystoupili se svými příspěvky odborníci
(PhDr. Jiří Stočes Ph.D., odborný
asistent katedry němčiny na ZČU v
Plzni, akad. malíř a sochař Jaroslav
Šindelář, ředitel umělecké školy na
Zámečku v Plzni, autor Krista na
kříži) a ostatní hosté (Ing. Vladislav Vilímec, senátor ČR, náměstek
hejtmana Plzeňského kraje pro kulturu, Thomas Ludwig, starosta
města Seckach, ve městě a okolí
se usídlili vysídlení obyvatelé Šitboře, Franz Metschl, mluvčí rodáků
Šitboře a Martin Kopecký, starosta
Poběžovic. Program doprovodily
hrou na flétny hudebnice Hana
Pumrová a Marta Neumannová,
členky orchestru DJKT v Plzni.

zejména časově. Rekonstrukce by
měla začít na přelomu července a
srpna a při dodržení všech technologických přestávek budeme moci
přes most přejíždět v prvním zářijovým týdnu. Vím, tato oprava se
dotkne naší pouti, ale jsem domluvený se Správou a údržbou silnic
na takových podmínkách, aby
mohl být most během naší pouti
pro pěší bezpečně použitelný. Další omezení provozu způsobí rekonstrukce povrchu komunikace ve
směru Nový Kramolín – Vlkanov –
Poběžovice. Omezení provozu je
zde plánováno až do konce listopadu, ale věřím, že práce proběhnou rychleji.
Do příštího vydání zpravodaje by
taktéž měla být hotova kompletní
výměna oken na poběžovické základní škole. Tato akce je z velké
části financována dotací Plzeňského kraje, kterou získalo minulé vedení města a patří mu proto veliký
dík. Práce zatím běží dle časového
harmonogramu, i když se průběžně vyskytují drobné problémy, které se řeší v rámci pravidelných
kontrolních dnů. Zbývá nám dořešit ještě zastínění oken na jižní

O hladové, žíznivé a mlsné jazýčky
se starala Dominika Adamcová se
svými pomocníky a ozvučení celé
akce zajistil pan Leoš Planeta.
Podrobněji o akci informuje p.
Ivo Dubský na straně 6.

VoK

straně budovy, aby nebyla výuka narušena prudkým
sluncem a daly se využívat informační technologie ve třídách. Kromě značné úspory za tepelnou
energii tak třídy dostanou i modernější vzhled.
Co se týká dalších úspor, pořídili
jsme do budovy základní školy,
mateřské školy a budovy městského úřadu nová svítidla s LED technologií. Svítivost a životnost těchto
svítidel je oproti klasickým zářivkám neporovnatelně vyšší, naopak
spotřeba elektrické energie třetinová a díky tomu bude počáteční
investice rychle navrácena. Montáž
těchto svítidel by měla proběhnout
v srpnu a září tohoto roku.
To jsou jen takové střípky
z aktuálního dění v našem městě.
Samozřejmě, že řešíme v průběhu
času i ostatní, neméně důležité záležitosti – oprava střechy zámku,
projektové dokumentace Větrné
ulice a hasičské zbrojnice, nebo
opravy nemovitostí. O tom ale až
příště.
Vážení spoluobčané, přeji vám příjemné prožití druhé poloviny
prázdnin a při té příležitosti bych
chtěl všechny pozvat na Poběžovické pouťové slavnosti, které
pro vás všechny organizuje naše
Městské kulturní a informační
středisko, spolky v našem městě
i samotní občané a přátelé, za
což jim velice děkuji. Věřím, že
každý si najde svoji oblíbenou
kulturní chvilku, kterou si
s rodinou, nebo přáteli vychutná.
Děkuji za pozornost.

Martin Kopecký

Prý není šprochu, aby na něm
nebylo pravdy trochu. Ale nejlepší je, když se ukáže, jak to
s tím „šprochem“ doopravdy je.
Ten jeden z Poběžovic se týká
zdejší farnosti. Velmi oceňuji
otevřený článek v Domažlickém
deníku, ve kterém pan biskup
Holub vysvětlil, jak se věci
s poběžovickou farností mají. A
také se mi líbí jeho posezení u
kávy. To by se možná mohla konat jednou na měsíc na poběžovické faře a mohlo by být otevřeno široké veřejnosti. Je dobře, že farnost zůstane zachována. A nejen kvůli praktikujícím
katolíkům. Ale i kvůli všem, kteří
ctí křesťanskou kulturu a historii
a mají rádi i hmotné památky.
A další pozitivum: Šiboř žije.A to
i přes moje pochybnosti o tom,
že ne vždy, když se něco dobře
začne i dobře skončí. Ať už se
autor slavného traktátu Oráč a
smrt Jan ze Žatce (potažmo
z Teplé, potažmo ze Šitboře )
narodil na zdejší faře či jinde.
Podstatné je, že kostel sv. Mikuláše opět svou bání oznamuje
krajině, že naděje opravdu umírá poslední. Co by byla česká
krajina bez kostelíka s baculatou
věžičkou? Však mi bylo opravu
líto, když se na konci 20. století
věž zřítila. A pak krátce trvala
naděje na znovuzrození. Bohužel
– doba „zlatokopů“ se podepsala
a zdálo se, že už nic nebude. Ale
Šitboř má štěstí. A to v tom, že
se jí ujali lidé, kteří mají nejen
určitou ideu, ale i schopnosti a
prostředky k tomu, aby tomuto
místu vrátili postavení, které mu
vzhledem k historii regionu náleží. Musím přiznat, že ač vzhledem ke svým životním zkušenostem, zůstávám skeptikem,
spolku Mikuláš už – na rozdíl od
loňska, věřím. I když – přece jen
ani ty moje zkušenosti nejsou
tak špatné. Po o.s. Dobrohost
zůstala kaplička sv. Prokopa,
knížka o historii Poběžovic, naučná stezka o dolování živců či
sem tam nějaký křížek. Po Mikuláši to bude původní centrum regionu – ves Šitboř a hlavně:
kostel sv. Mikuláše – románské
období, gotika, trochu baroka a
snad i Oráč a smrt. Proč ale takové štěstí nemá klášter na Pivoni či hrad Ronšperk? To jsou
pro party nadšenců přece jen
moc velká sousta. Kdyby…
kdybych sázela , a kdybych vyhrála…bylo by vše jednoduché.

Marie Špačková

Dny židovské kultury u nás
Každý rok pořádá Federace židovských obcí akci s názvem Dny židovské kultury. Během těchto dní
se veřejnosti otevřou vybrané židovské památky, které si návštěvníci
mohou prohlédnout za doprovodu

Výběr z usnesení 14. jednání RM Poběžovice, ze dne 17.6.2019

§ RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku p.č. 668/1 díl A v k.ú. Poběžovice u Domažlic odděleného GP č. 830-206/2019 o výměře 22 m 2.

§ RM souhlasí s Dodatkem č. 1 smlouvy o dílo „Poběžovice, Rekonstrukce Masarykovy a Slovanské ulice“ a pověřuje starostu jeho podpisem.

§ RM doporučuje ZM projednat a schválit záměry prodeje pozemků p. č. 581/19 o výměře 10
§
§
§
§
§
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§
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m 2 a p. č. 581/20 o výměře 27 m 2 v k. ú. Poběžovice u Domažlic za odhadní cenu.
RM bere na vědomí výsledky hospodaření ZŠ Poběžovice za rok 2018 s vykázanou ztrátou
4.303,53 Kč.
RM souhlasí s vybudováním odborných učeben v ZŠ Poběžovice.
RM schvaluje mimořádnou odměnu pro ředitele ZŠ Poběžovice ve výši dle poskytnuté dotace.
RM schvaluje přerušení provozu školní družiny ZŠ Poběžovice během hlavních prázdnin.
RM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Poběžovice na
projekt „Velká válka na Domažlicku“ a pověřuje starostu jejím podpisem.
RM souhlasí s prodejem gumotextilní haly společnosti Druhá Poběžovická a.s. za cenu
50.000 Kč bez DPH a pověřuje starostu přípravou a podpisem smlouvy. Předmětem smlouvy
je železná konstrukce, gumotextilní plachta a příslušenství bez betonových panelů. Termín
demontáže do 10. 8. 2019 s povinností kupujícího uklidit prostor po demontáži haly.
RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Plzeňského kraje v rámci
programu „Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 2019“ a
pověřuje starostu jejím podpisem.
RM doporučuje ZM projednat a schválit prodloužení vodovodního řadu v Drahotínské ulici
v délce 53 m za předpokladu, že město doplatí pouze rozdíl mezi zhotovením samotné vodovodní přípojky a prodloužením vodovodního řadu s přípojkou k novostavbě rodinného
domu.

Výběr z usnesení 15. jednání RM Poběžovice, ze dne 1.7.2019

RM schvaluje leasingovou smlouvu na koupi vozu Dacia Dokker Van uzavřenou se společností RCI Financial Servises, s.r.o., Želetavská 1525/1, 140 10 Praha 4 (pod obchodním
označením Dacia Finance) s výší akontace 83.610,- Kč a následným splácením 48 splátek ve
výši 5.937,- Kč včetně pojistného a pověřuje starostu jejím podpisem.

Výběr z usnesení 5. jednání ZM Poběžovice, ze dne 20.6.2019

průvodce. Tento rok se na seznam vybraných památek dostal i židovský hřbitov v Poběžovicích. Je
to velká pocta, a proto neváhejte a 11. 8. mezi
9:00 až 16:00 přijďte toto místo společně s námi
navštívit.

Vladimír Kuželka a Eva Vondrašová

Panorama
událostí

Akce za 3,2 mil. korun bez DPH probíhá v
současnosti v budově základní školy v Masarykově ulici. Výměnu oken a dveří provádí domažlická firma Stepan service.
Vzhledem k množství měněných oken a
vysoké pracnosti jejich zasazení, si všichni
zainteresovaní přejí, aby se vše, včetně
úklidu, stihlo do zahájení nového školního
roku.
Starosta města p. Martin Kopecký k tomu
dodal: „Měníme celkem 163 oken, většinou ve velkém rozměru. Stará okna byla
klasická truhlíková (špaletová), nové rámy
se usazují do místa vnějšího okna a proto
jsou celkem náročné i následné zednické
práce, neboť se musí vybouraná místa
pečlivě začistit. Celková cena dle smlouvy
činí 3,9 mil. s DPH a vše by mělo být hotové do poběžovické pouti.“

§ ZM bere na vědomí informaci o hospodaření města k 31. 5. 2019 s příjmy ve výši +26.219.905,22
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Kč (po konsolidaci +21.331.116,69 Kč), výdaji ve výši -23.859.942,81 Kč (po konsolidaci 18.971.154,28 Kč) a financováním ve výši -2.359.962,41 Kč, přičemž závazky města k 31. 5. 2019
činily -1.379.012,15 Kč (po lhůtě splatnosti -6.623,00 Kč) a pohledávky města k 31. 5. 2019 činily
+1.272.658,20 Kč (po lhůtě splatnosti +1.124.059,20 Kč).
ZM schvaluje záměr města prodat pozemek p. č. 1559 v k. ú. Ohnišťovice o výměře 10.941 m2,
druh pozemku orná půda, přičemž nabídnutá cena nesmí být nižší, než je v místě a čase obvyklá.
ZM schvaluje záměr města prodat pozemek p. č. 1571 v k. ú. Ohnišťovice o výměře 4.030 m2, druh
pozemku trvalý travní porost, přičemž nabídnutá cena nesmí být nižší, než je v místě a čase obvyklá.
ZM schvaluje záměr města prodat pozemek p. č. 1580 v k.ú Ohnišťovice o výměře 921 m2, druh
pozemku trvalý travní porost, přičemž nabídnutá cena nesmí být nižší, než je v místě a čase obvyklá.
ZM schvaluje záměr města prodat pozemek p. č. 1601 v k.ú Ohnišťovice o výměře 10.669 m2, druh
pozemku orná půda, přičemž nabídnutá cena nesmí být nižší, než je v daném místě a čase obvyklá.
ZM schvaluje záměr města prodat pozemek p. č. 1602 v k. ú. Ohnišťovice o výměře 13.709 m2,
druh pozemku orná půda, přičemž nabídnutá cena nesmí být nižší, než je v místě a čase obvyklá.
ZM schvaluje záměr města prodat pozemek p. č. 1609 v k.ú Ohnišťovice o výměře 1.544 m2, druh
pozemku orná půda, přičemž nabídnutá cena nesmí být nižší, než je v daném místě a čase obvyklá.
ZM schvaluje záměr města prodat pozemek p. č. 1611 v k. ú. Ohnišťovice o výměře 20.475 m2,
druh pozemku orná půda, přičemž nabídnutá cena nesmí být nižší, než je v místě a čase obvyklá.
ZM schvaluje záměr města prodat pozemek p. č. 1616 v k.ú Ohnišťovice o výměře 2.217 m2, druh
pozemku orná půda, přičemž nabídnutá cena nesmí být nižší, než je v daném místě a čase obvyklá.
ZM schvaluje záměr města prodat pozemek p. č. 1626 v k. ú. Ohnišťovice o výměře 6.191 m2, druh
pozemku orná půda, přičemž nabídnutá cena nesmí být nižší, než je v daném místě a čase obvyklá.
ZM schvaluje záměr města prodat pozemek p. č. 1629 v k. ú. Ohnišťovice o výměře 14.213 m2,
druh pozemku orná půda, přičemž nabídnutá cena nesmí být nižší, než je v místě a čase obvyklá.
ZM schvaluje záměr města prodat pozemek p. č. 1012 v k. ú. Šitboř o výměře 24.729 m2, druh
pozemku trvalý travní porost, přičemž nabídnutá cena nesmí být nižší, než je v daném místě a čase
obvyklá.
ZM schvaluje záměr města prodat pozemek p. č. 1035 v k. ú. Šitboř o výměře 3.170 m2, druh pozemku orná půda, přičemž nabídnutá cena nesmí být nižší, než je v daném místě a čase obvyklá.
ZM schvaluje záměr města prodat pozemek p. č. 1070 v k. ú. Zámělíč o výměře 101 m2, druh pozemku ostatní plocha a ukládá starostovi zajistit zpracování znaleckého posudku na uvedený pozemek.
ZM schvaluje záměr města prodat pozemek p. č. 1175 v k. ú. Zámělíč o výměře 23.242 m2, druh
pozemku trvalý travní porost, přičemž nabídnutá cena nesmí být nižší, než je v daném místě a čase
obvyklá.
ZM schvaluje záměr města prodat pozemek p. č. 1201 v k. ú. Zámělíč o výměře 1.105 m2, druh
pozemku ostatní plocha, přičemž nabídnutá cena nesmí být nižší, než je v daném místě a čase
obvyklá.
ZM schvaluje záměr města prodat pozemek p. č. 200/4 v k. ú. Sezemín o výměře 3.517 m2, druh
pozemku trvalý travní porost, přičemž nabídnutá cena nesmí být nižší, než je v daném místě a čase
obvyklá.
ZM schvaluje prodej části pozemku p. č. 668/1, odděleným dle geometrického plánu č. 830206/2019 dílem „A“ o výměře 22 m2, druh pozemku ostatní plocha, v k. ú. Poběžovice u Domažlic
……… za cenu v čase a místě obvyklou ve výši 400 Kč za 1 m2 (celkem za cenu 8.800,- 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,
vyhotovení geometrického plánu a za vklad do katastru nemovitostí.
ZM schvaluje zhotovení prodloužení vodovodního řadu v Drahotínské ulici v délce 53 m za předpokladu, že město doplatí pouze rozdíl mezi zhotovením samotné vodovodní přípojky a prodloužením
vodovodního řadu s přípojkou k novostavbě rodinného domu.
ZM bere na vědomí žádost majitelů domů č.p. 233, 232 a 218 a ukládá starostovi s majiteli jednat o
podmínkách zhotovení odbočky vodovodního řadu k předmětným nemovitostem. Starosta bude
informovat o výsledku jednání na příštím zasedání ZM.
ZM si vyhrazuje právo rozhodovat o poskytování dotací a návratných finančních výpomocí do
50.000 Kč včetně této částky v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám a uzavření
veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí.
ZM bere na vědomí sdělení k Dohodě o narovnání předložené panem Královcem a pověřuje starostu na toto sdělení písemně odpovědět.

Dlouhé roky hyzdila gumotextilní hala prostranství mezi zámeckým parkem a Augustinovou ulicí. Větrem rozervaná plachta
už ani neplnila účel, pro který byla kdysi
na kovovou konstrukci pořízena. Teď konečně došlo k prodeji a demontáži haly.
Nový majitel, kterým se stala 2. Poběžovická, a.s., přistoupil k urychlené likvidaci
celého objektu a tak je zde místo, o které
se rozšíří zámecký park.

Majitelé domu č.p. 144 na Spojeneckém
náměstí započali s opravou střechy nemovitosti.

Na místě původního starého domku manželů Vogeltanzových v Drahotínské ulici
č.p. 139 započali stavebníci se stavbou
domu nového. V současné době jsou zde
vykopány základové pásy, které jsou vyplněny štěr- dokončení na str. 7. stránka 2

PÁTEK 16.8.2019
SCÉNA „U HASIČÁRNY“
19:30 DOA ROCK
21:30 TELEFON ROCK
23:30 DJ TAZZY

FOTBAL
15:00 - Exhibiční zápas děti x maminky
17:00 – Mistrovské utkání okresního přeboru Poběžovice x Kvíčovice

SOBOTA 17.8.2019
Panevropský půlmaratón
náměstí Míru
11:00 – 16:00 Kulturní akce
12:00 Doběh závodníků do cíle

POLE ZA HESTI
14:00 – Pouťové setkání modelářů

Akce pro děti
náměstí Míru
10:00 Sportovní hry pro děti

SCÉNA „U HASIČÁRNY“
17:30 – Karel Gott Cover Band
19:30 – Abba World revival
21:30 – Turbo revival Plzeň
23:30 – Benga Band

Prostranství před zámkem
11:00 – Tvořivá dílna, malování na
obličej

SCÉNA „NÁDVOŘÍ MKIS“
11:00 – Vysoká tráva
16:00 – Paschermusikanten
19:00 – Veselá muzika

Rodinné a komunitní Montessori centrum Poběžovice
náměstí Míru 55
15:00 - 18:00 Pohádkohraní – lout-

ky, kostýmy, pohádky

TENIS
09:00 – Pouťový debl – turnaj ve
čtyřhře

PRŮJEZD HISTORICKÝCH VOZIDEL
11:30 – 14:00 (vozidla vyrobená
v letech 1920-1955) příjezd od obce Meclov, jízdní zkouška na Škvárovém hřišti, průjezd ulicemi:
Nádražní, Mariánská, Vranovská,
Drahotínská, odjezd směr Drahotín

SETKÁNÍ RODÁKŮ V OBCI ZÁMĚLÍČ

zábavná akce pro rodiny s dětmi.
Přijďte si vyzkoušet život na farmě
a vše co k němu patří!

14:00 společné posezení, kulturní
program

Pořadatel:
Město Poběžovice a Městské
kulturní a informační středisko
Poběžovice
Informace: MKIS Poběžovice, tel.:
379 497 889, mobil: 730 890 861
E-mail: info@pobezovice.cz
Doprovodné akce
pouťové atrakce (hřiště Žižkova ulice) stánkový prodej (náměstí Míru,
Žižkova ulice)
V rámci slavností proběhne 11.
ročník PANEVROPSKÉHO PŮLMARATÓNU 2019.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
Na akci bude pořizován zvukový,
fotografický a filmový záznam, který může být později využit a zveřejněn městem Poběžovice.
Svým vstupem na tuto akci berete výše zmíněné na vědomí.

u příležitosti 650. výročí první písemné zmínky o obci

LOUKA
POD
ŠKVÁROVÝM
HŘIŠTĚM park
NOISY PIONEERS STAGE
Od 17:00
NEDĚLE 18.8.2019
KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY
MARIE
10:00 – Poutní mše
SCÉNA „U HASIČÁRNY“
16:30 – Zastodeset
18:00 – Kabát revival Plzeň
20:00 – Divokej Bill revival
22:00 – Zvlášňý škola
SCÉNA „NÁDVOŘÍ MKIS“
14:00 - Duo veselí plzeňský Pepíci
17:00 - Sedmihorka
ZÁMECKÝ PARK
14:00 – 17:00 Dětská farma –

Tento projekt / Dieses Projekt: Poběžovické pouťové slavnosti 2019/Die Kirchweih in der Stadt
Poběžovice 2019 je spolufinancován Evropskou unií v rámci Dispozičního fondu/
ist von der Europäischen Union im Rahmen des Dispositionsfonds kofinanziert

MKIS Poběžovice
ve spolupráci s paní

Letošní pouťové slavnosti proběhnou ve dnech 16.8.– 18.8.2019.
Návštěvní čeká tradiční kulturní, hudební a sportovní program na několika místech.
Zpestřením letošní akce bude návrat Dětské farmy od agentury Shaker production, která sklidila zasloužený obdiv na pouti již před pěti lety. Tentokrát bude realizována
na jiném místě a to téměř po celém
zámeckém parku. Děti si zde budou
moci vyzkoušet mnoho zajímavých
činností spojených s životem na farmě.
Další zajímavostí je plánované fotbalové utkání našich nejmenších
fotbalových nadějí, kterým budou
soupeřen jejich maminky.
V sobotu v odpoledních hodinách se
setkají zástupci partnerského německého města Schönsee se zastupiteli města Poběžovice. Toto setkání se uskuteční při příležitosti 20 letého výročí trvání partnerství obou
měst. Slavnostní uvítání hostů proběhne od 16.00 hodin v obřadní
místnosti MěÚ Poběžovice.
Na kulturních scénách se představí
především regionální revivalové kapely, doplněné folk-country kapelou
Vysoká tráva a čtyřmi dechovými
kapelami. Prezentované regionální
revivalové kapely svoji hudební
kvalitou dosahují téměř úrovně
svých originálních vzorů.

Po loňských pouťových slavnostech
jsme oslovili naše občany dotazníkovou akcí, abychom zjistili jejich
názory na možné zkvalitnění pouťové zábavy. Na základě této akce se
nám vrátilo více než 50 vyplněných
dotazníků, ze kterých mimo jiné vyplynuly následující připomínky:
§ uvádění originálních kapel
§ prezentace více hudebních žánrů
§ více pouťových a kvalitnějších
atrakcí
§ větší propagace celé akce
§ přesunutí hlavní scény na škvárové hřiště
§ více akcí pro děti a mladé lidi
§ více organizátorů
§ kvalitnější průběžný úklid
§ lepší načasování programů, aby
se časově nepřekrývaly
§ začátek programu na hlavní scéně posunout na 17.00 hodin
§ větší nabídka stánk. prodeje
§ objednat pěkné počasí
§ byla vyjádřena pochvala se stávající organizací dosavadních
slavností.
Všem, kteří si dali tu práci a vyplněnou anketu odevzdali moc děkujeme, protože pro zkvalitnění naší
práce je zpětná vazba velmi důležitá. Jejich podněty jsme důkladně
prostudovali a snažili jsme se v
rámci možností jejich připomínky do

letošních slavností zakomponovat
(viz. posunutí zahajovacího času na
hlavní scéně, rozšíření žánrového
portfólia kapel a odpolední akce
Dětská farma je zaměřena na rodiče a jejich ratolesti).
Vzhledem k omezeným finančním
možnostem (na letošní akci byl v
rámci úsporných opatření města
ponížen rozpočet cca o 100.000.Kč) není v našich možnostech
umožnit vystoupení občany požadovaných originálních kapel. Jejich
honoráře jsou většinou nad rámec
celkového rozpočtu akce. Například
požadované kapely by nás přišly na
tyto částky: CHINASKI na zhruba
trojnásobek celkové částky určené
na všechny kapely, KABÁT by nás
stál dokonce šestinásobně více než
všechny současné kapely dohromady, kapela JELEN by vyčerpala cca
2/3 celkových nákladů.
Ruku na srdce - když je všude
vstup pro všechny zdarma, nebyl
by to pro městkou kasu příliš velký
finanční šok? Nebo by občané, kteří
mají tyto vysoké nároky na kapely
byly ochotni zaplatit cca 500.-Kč
vstupného? Ale ani tak by se při
současné kapacitě prostoru před
hasičárnou celá akce zdaleka nezaplatila. Řešením by sice mohlo být
občany navrhované přesunutí hlavní scény na škvárové hřiště, ale tím
by narostly další náklady na zajištění technického zázemí, které je zde
zcela nulové.
Pro letošní pouťové slavnosti někteří respondenti požadovali větší
množství organizátorů, nikdo však
sám svou pomoc nenabídl a tak počet pořadatelů zůstává zhruba stejný, jako v minulých letech. Přesto,
pokud by někdo měl zájem pomoci,
rádi jeho nabídky využijeme.
Za organizátory všem návštěvníkům
přejeme, aby se během pouti co
nejlépe bavili, aby stihli co nejvíce
kulturních akcí, využili nabízeného
pohoštění a aby je počasí
„poslouchalo!“

Jaroslavou Sokolovou
pořádají zájezd na zámek
Kratochvíle a Prachatice.
Termín: sobota 7.9.2019
částka: 250.-Kč
odjezd: 7:00 hod.
od hotelu Hubertus.
Přihlášky na telefonu číslo:
379 497 617
nebo osobně u pí. Sokolové.

Folk-country
festival pro zámek
Čečovice 2019
11. ročník se koná v sobotu
24. srpna 2019.
PROGRAM:
SOBOTA 24.8.2019
11:30 Vernisáž výstavy obrazů
Jožky Osoby (Plzeň) - barokní
sýpka zámku Čečovice.
12:00 Komentovaná prohlídka
zámku Čečovice (začíná v sýpce
po vernisáži).
13:00 zahájení 11. ročníku festivalu na nádvoří zámku Čečovice - vystoupí kapely:
Old band
THE ORIGIN
Strašlivá podívaná
Isara
Michal Willie Sedláček
Spolektiv
Sunny Side
HOP A ŠAVANI
NEDĚLE 25.8.2019
12:30 Kapela Bachule - bejbypank z Dobřan
14:00 Divadelní představení
Svatba bude, souboru Histrio.

Vstupné
sobota: 190.-Kč
neděle: 60.-Kč
Dominika Adamcová a VoK oba dny: 230.-Kč.
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První statistické údaje pocházejí
z roku 1869. Zámělíč (Klein Semlowitz) byl samostatnou obcí.
Patřil do politického okresu Horšovský Týn (Bischofteinitcz) a do
soudního okresu Poběžovice (Ronsperg). Přifařen i přiškolen byl
k Poběžovicím. Žilo zde 213 obyvatel v 34 domech. V roce 1900 měla
ves 220 obyvatel a stálo zde 38
obytných domů. Statistika nerozlišuje, zda šlo o grunty či chalupy.
Poslední statistický záznam z doby
před 1. světovou válkou pochází
z roku 1910: ve 40 domech žilo
264 obyvatel. Podrobnější informace než statistika pak obsahuje popis obce v dosud nedoceněné knize
Karla Libschera Der politische Amtbezirk Bischofteinitz (Politický okres
Horšovský Týn) vydaná v roce

1913.V obci „Kleinsemlowitz“ žilo
tehdy ve 40 domech 264 obyvatel.
Kromě selských gruntů a chalup
zde byly dva hostince, jeden obchodník, jeden kovář, jeden živcový mlýn, jeden truhlář, jeden trafikant.
Statistiky z dob Československa
uvádějí, že v obci Zámělíč žilo
v roce 1921 274 lidí, a to
ve 44 domech, v roce 1930 259 ve
45 domech. A to německé národnosti.
Na konci září 1938 se Zámělíč už
opět jako Klein Semlowitz stává
součástí Třetí říše.
V letech 1945 - 46 bylo odsunuto
do Německa 204 obyvatel, kteří se
hlásili k německé národnosti. Bohužel většinu tvořily ženy a děti do
12 let, mužů bylo jen 76.

První poválečná statistika z roku
1950 uvádí, že ve vsi žije v 51 domech 117 obyvatel.
V roce 1970 to bylo 83 obyvatel
v 25 domech, v roce 1980 žilo zde
79 obyvatel a to v 25 domech .
Rok 1991 – 54 obyvatel, 28 domů,
rok 2001- 57 obyvatel, 29 domů.
Prvními českými obyvateli, kteří díky válce a politice vystřídali obyvatele, hlásicí se k německé národnosti, byly rodiny Volfových, Šuserových, Roučkových, Andrlových,
Posledních , Behenských, Cozlových, Babkových, Kubšových, Baxových, Voráčkových, Liškových,
Hůlových, Voráčkových, Veberových,
Vrzalových a Šimkových.
Mezi úplně první dosídlence patřili
bratři Vaněčkové, kteří se výrazně
podíleli na počátečních dnech nové

Krásná alej kaštanů u benzínky bohužel přijde o prvního člena. Od
počátku jara je sledován stav koruny u tohoto jedince, která je očividně ze ¾ suchá. A příčina? Penízovka sametonohá – dřevokazná houba.
Kaštan byl napaden touto houbou
s největší pravděpodobností neodborným odstraněním větve v minulých letech. Je to smutné ale bohužel už se nedá nijak zachránit. Nejen zmíněná část koruny ale i celý
kmen jsou již mrtvé a vzhledem
k umístění dřeviny v těsné blízkosti
frekventované silnice, s náklonem
nad ni nezbývá než kaštan v nejbližší době porazit.
Ve špatném zdravotním stavu je i
druhý v řadě těchto kaštanů. Po
odborné konzultaci bylo dohodnuto, že tento druhý kaštan se ošetří,
aby se udržel alespoň 2 roky ve
stavu, kdy nebude ohrožovat své
okolí. Tímto bychom rádi předešli
tak očividné změně vzhledu tohoto
prostranství, které je právě díky této aleji kaštanů tak krásné. Samo-

O deštivém víkendu 13. – 14. července se uskutečnil další ročník oblíbeného srazu všech vlastníků mopedů z celé republiky Mopedscuk,
který pořádá spolek Divočáci
v Rybníku.
Jako každý rok se uskutečnila spanilá jízda, která letos měla zastávky
v centru Bavairia – Bohemia
v Schönsee, kde účastníky uvítala
ředitelka Veronika Hofinger, v Bělé
nad Radbuzou za účasti starosty Libora Picky a v Poběžovicích na nádvoří u MKIS, kde bych chtěl velice
poděkovat za bezkonkurenční občerstvení, o které se postarala Dominika Adamcová se svým kolektivem. Spanilá jízda měla letos nejednu zajímavost. Nejen, že museli
účastníci vydržet rozmary počasí,
kdy skoro celý den propršel, ale
v koloně byl účasten i místostarosta

města Pavel Veselák se svojí Babettou, který pomáhal s regulací provozu na křižovatkách a aby nebylo
dvoutaktních strojů málo, tak v čele
kolony jel i starostenský Trabant
601 a Barkas B1000 Stanislava Kopeckého, který byl připraven poskytnout pomoc v nesnázích.
Celý program byl ale doplněn o řadu soutěží, kde poběžovičtí měli
své zastoupení a bojovali ze všech
sil. Jednalo se například o hod pístem, kde místostarosta Pavel Veselák vybojoval krásné třetí místo,
nebo přetahování lanem, kde se
družstvo SDH Poběžovice umístilo
v silné konkurenci rovněž na třetím
místě. Vyvrcholením večera ale byla
soutěž ve vaření kotlíkového guláše, kde členové SDH Poběžovice ve
složení Petr Vejvančický, Milan Bláha, Jaroslav dokončení na str. 8.

správy obce. Všechny grunty byly
obsazeny. Přibyli i další obyvatelé –
Votavovi, Hessovi, Majerovi, Fišerovi, Kovalíčkovi, Kloudovi, Pávovi,
Rubášovi, Kohoutovi, Vejvodovi…
aj. Zdálo se, že ves naváže na
předchozí historii, alespoň co se týká hospodaření a tradic. Vždyť dějiny už tolikrát zažily stěhování národů, ať už dobrovolné nebo nucené.
Ale přišel rok 1948 a 1949
(zal.JZD).
Sedlákům odzvonilo.
Než ti noví stačili zapustit kořeny,
bylo všechno jinak. Ale i tak: i zámělíčtí mají i své „novodobé rodáky“. Dětství tu bývalo krásné.

Marie Špačková
POZVÁNKA. Sobota 17. srpna,
od 14 hodin 2. SETKÁNÍ nejen
rodáků, ale i všech jejich přátel a
chalupářů ZÁMĚLÍČE . Kde: Za
mostem u Pivoňky.

Rodáci a osadní výbor Zámělíč

zřejmostí je okamžitá podzimní výsadba náhradníka za první kaštan a
to vzrostlou sazenicí.

M. Prančlová, Odbor ŽP MěÚ

stránka 4

Pozoruhodnou relaci zanechal také
Vincenc Kreibig, který se r. 1803
zastavil v Klenci na cestě do Bavorska. Popisuje v ní kroj žen vycházejících právě z kostela sv. Martina. Zřejmě je prvním, kdo sděluje,
že chodské ženské punčochy byly
již tehdy červené a skládané kabátky (opět popsané výše) zřejmě
běžnou záležitostí - za několik desetiletí se dochovaly už jen v Postřekově - ale je zde i zmínka o
krajkových čepcích, které ovšem
byly nošeny i dále ve vnitrozemí v
zámožnějších českých krajích. Zajímavé pak u popisovaných oblečení
jako skutečnost, že ve stejné době
na počátku devatenáctého století
bylo nošeno i v jiných podobách,
nicméně stále se skládanými zadními díly, byly tehdy i v šatnících v
Nýrsku i na druhé straně Šumavy v
Prachaticích. V ženském kroji se
počínají ovšem ve větší míře i prosazovat šátky, podvázané různým
způsobem. V práci, zejména na
poli a v lese byly z praktických důvodů podvázány v týle, tzv. na
babku, jinak nošeny uvázány pod
bradu. Tento způsob, přejatý z
českých oblastí se záhy uchytil a
našel oblibu i v pohraničí obydleném Němci, jak dosvědčuje název
"Hankatuchl,,. Naopak černé šátky
již dříve obvyklé v Horní Falci podvázané v týle a s delším cípem
splývajícím na záda nebo také přes
rameno na prsa pronikly i do Čech
a během let jejich dekor (v rohu
cípu) z původně skromného a barevně nenápadného ornamentu
dosáhl na konci devatenáctého
století na Chodsku skvělé vyšívačské a estetické úrovně, kdy se na
výzdobě uplatnila efektní a pracná
malba jehlou, tak ovládaná mistrovskými chodskými šedličkami, s
nejznámější kombinací vzoru žitného pole (vlčí mák, chrpy, klasy, pomněnky a kopretiny), známého též
z černé chodské keramiky. Domažlicko opět na druhé straně dodávalo na německé jarmarky oblíbenou
látku na sukně složenou z jemně
spřádaného Inu a nití, obě vlákna
samozřejmě v odlišných barvách.
Záleželo velmi na schopnosti tkalce, který při své zručnosti dokázal
vyrobit žádané melírované sukno.

Stejně jako na Chodsku, tak i v bavorském pohraničí si praktické a
šetrné venkovské ženy šetřily drahou látku a část překrytou zástěrou podšívaly levnějším a často sepraným textilem - na Chodsku zvaná záplata „dost dobrý", v Bavorsku podobně „Nimmfürgut."
Černá barva sice stále zůstávala
důležitou, u vdaných a zejména
starších žen dokonce převládající
barvou oblečení, ale v první třetině
19. století je již poněkud větší pestrost a výběr barev, opět více na
české straně, kde se červená barva
spolu s bílou, žlutou, zelenou a
modrou dostává do almar a truhel
v usedlostech selských i chalupnických ve vsích českých i německých.
Již uvedený empírový špencr doznává značné obliby právě ve třicátých letech. Byl zhotoven i ze světlých, mnohdy dražších látek, s mírně rozšířenými balonovými rukávy,
s výstřihem a ozdobami v podobě
sametových stužek i krajek. Pro
denní potřebu ovšem dobře posloužila i levná kartounová potištěná textilie, která právě v této době
byla hromadně vyráběna novými
fabrikami - kartounkami. Právě laciná tovární produkce způsobila
dosud nebývalé proměny v nošení
venkovského lidového oděvu. Tradiční součástky se nyní stále více
nosívaly pouze o svátečních příležitostech, ovšem samozřejmě v
dražším a honosnějším provedení
podle finančních možností nositele.
Pro denní nošení, samozřejmě daleko častější u mužského obyvatelstva docházejícího na vojnu, za
prací nebo studium mnohdy daleko
od svého bydliště, byl stále více
charakteristický městský neboli
„panský" oděv. Určité skupiny
mužské a chlapecké populace
ovšem už tradičně nosily nejen ve
městech, ale i na vsích své takřka
profesní kroje - mlynáři a pekaři,
hostinští a řezníci, sládkové a kováři a jiní, vždy přizpůsobené prakticky povaze toho kterého řemesla.
Ale i vandrující tovaryši byli osobitě
oděni v typických součástkách cestovního i pracovního oděvu kalhoty, čepice se štítkem, kazajky,
nepočítáme-li ovšem slavnostní ce-

chovní odění. Ale i studenti, vracející se na vakace neb prázdniny,
přivezli domů specifické prvky akademického ustrojení. Konečně vysloužilci z vojny si nadále přinášeli
z vojny erární kusy oděvu, nejčastěji čepici, vojenský - v Čechách
typický bílý kabátek - uniformní
frak či později zbrojní kabát či
kalhoty. Ale to už byla osobní
zvláštnost a obdiv k uniformě - jak
byl zmíněn výše u merklínského
mladíka v jezdeckých kalhotách byl jiného rázu, než praktická přejímání. Uvedené i jiné vlivy na změny do té doby poměrně ustáleného
oblékání platily ostatně v různých
místních a zemských odlišnostech
jak pro Čechy, tak pro Bavorsko,
nebo i pro Rakousko či Sasko. Soužití vnějších městských a domácích
venkovských oděvních součástek
bylo ovšem pozvolné, určitý čas se
užívaly vedle sebe i smíšeně při individuálním oblečení. I v místech,
kde vesnický kroj byl takřka zcela
zatlačen městskou módou, se tradiční prvky nadále udržely na obleku svatebním. Nejen u nevěst, kde
byla výrazná zejména svatební koruna, známé chodské „čepení", ale
i v německy hovořících vesnicích v
jihozápadních Čechách i v některých bavorských, zejména hornofalckých vsích - ale i u ženichů a
svatebčanů, kde to byly myrtové
nebo rozmarýnové věnečky a ratolesti se stuhami, u snoubeneckého
páru ovšem v nejvýraznější podobě (u ženichů původně i na
klopách celá kytice). Čepení neb
koruna ovšem bylo (na Chodsku
pravidlem) nošeno i družičkami, v
některých bavorských vesnicích
však byla vkládána i na hlavu svobodných zesnulých dívek. Barva
svatebních stuh byla - jak zmíněno
výše - na Šumavě červená, pouze
v Javorné byla zaznamenána bílá.
Ale byly i stuhy modré (na Chodsku u družiček červené) u družiček
propletené v kyticích. V Mělnici na
Hostouňsku podle kronikářské
zprávy ze třicátých let dvacátého
století pak byla stuhami zdobena i
ženichova hůl. Oděv nevěst byl
obecně tmavší, ba i černý, z drahých látek, brokátu a hedvábí, na
Chodsku pak ryzí kroj, určený prá-

vě jen pro nevěstu. Bílé svatební
šaty jsou novodobým městským
importem, na vesnici pronikají až v
období mezi dvěma světovými válkami a to velmi sporadicky, spíše u
přistěhovalých, než u starousedlíků. Řetízky a perlové šňůry, náhrdelníky a mince a podobné druhotné dekorace byly ovšem pro české
prostředí netypické - mimo nákrčních jednoduchých řetízků s medailkou nebo křížkem - a patřily do
Bavorského nebo v Čechách německého osídlení.
Zatímco v padesátých a šedesátých letech 19. století docházelo na
uvedených územích k postupnému
zániku kroje, případně ke konzervaci a ustrnutí na některých tradičních oděvních součástkách – bylo
tomu tak na Klatovsku, Sušičku,
Prachaticku i v jiných krajích v Čechách, ale i v mnoha okresech Dolních Bavor, Horní Falce nebo Bavorského lesa na sousední straně
hranice - Chodsko právě v této době zaznamenalo zcela opačný vývoj, neboť kroj zde prožívá období
rozkvětu. Stávající krojové prvky,
kterých u chodského ženského i
mužského kroje není málo, jsou na
Chodsku zejména v jeho dolské
části často bohatě zdobeny (malba
jehlou), na horním Chodsku se potom zachovaly podivuhodně nedotčené již zmíněné archaické prvky
a oděvní součástky poněkud odlišné. Tento stav byl příznivě ovlivněn i vzrůstajícím společenským
zájmem o národopis, zejména byl
koncem století umocněn vědeckými studiemi i uměleckými impulsy
(R. Tyršová, bratři Špilarové a další
výtvarníci, ale především domácí
snaha - J. Š. Baar, J. F. Hruška
aj.). Chodský kroj také v této době
dávno překročil rámec jedenácti
historických vesnic a zasáhl až na
Staňkovsko a Chudenicko.
Literatura:
Dobroslava Stránská
Ludmila Kybalová - Dějiny odívání 15. 16. stol., Praha 1986
Barok a rokoko, Praha 1996 Oskar von
Zabersky-Wahlstätten Die Tracht im Bayerischen und im Bohmerwald Verlag
Georg D. W. Callwey, München bez data

PhDr. Jan Vogeltanz

KAMENOSOCHAŘSKÉ
SYMPOZIUM

66 dětí a 58 rodičů
z 33 rodin na Domažlicku podpořili Dobří
andělé. Pomáhat je
potřeba i nadále. Když
rodinu zasáhne vážné
onemocnění – ať už
rodiče nebo dítěte –
dopadne jeho tíha na
každého z jejích členů. Dobří
andělé dlouhodobě podporují
rodiny s dětmi, ve kterých se
objevila rakovina nebo jiné
vážné onemocnění. Pravidelnými finančními příspěvky jim
pomáhají překlenout těžké životní období.

„Kromě výdajů spojených s léčbou
či rehabilitací pacienta se rodiny
snaží z příspěvků zmírnit dopad
vážného onemocnění také na sourozence,“ vysvětluje Šárka Pro-

cházková, ředitelka nadace Dobrý
anděl, jejímž prostřednictvím dárci
– Dobří andělé – podporují tisíce
rodin po celé České republice.

„I když peníze nikdy nevynahradí
čas rodiče věnovaný dítěti, nemusí
se například vzdát oblíbeného
kroužku nebo mohou vyrazit
s kamarády v létě na
stránka 5 tábor či školní výlet,“

dodává.
Pravidelnost pomoci
Za necelých 8 let fungování
nadace podpořili Dobří andělé na Domažlicku desítky
dětí. Počet nových žádostí o
pomoc ale stále roste.

„Kromě rodin, v nichž se rodič nebo dítě potýká
s onkologickým onemocněním,
podporujeme každý měsíc také rodiny s dětmi s nejrůznějšími vážnými onemocněními či kombinovanými postiženími. Pomoc je v těchto
případech
dlouhodobá,
často
v řádu let,“ doplňuje Šárka Procházková.
Každý dárce, který
by chtěl rodiny
podpořit, si může
zvolit výši částky i
frekvenci zasílání
pomoci. Navíc má
možnost si přečíst
příběh konkrétní
rodiny, které pomohl. „Stačí si na

stránkách nadace
Dobrý anděl vytvořit registraci a
zaslat první pří-

spěvek. Ve svém Andělském účtu
pak každý dárce vidí informace o
rodině,“ vysvětluje Šárka Procházková a dodává: „Pro rodiče představuje podpora Dobrých andělů
v takto těžké situaci pomoc nejen
finanční, ale také psychickou – mají pocit, že na to nejsou sami, jsou
klidnější a mohou se tak více věnovat tomu, co je důležité.“
Kontakt nadace Dobrý anděl:
Markéta Křížová
PR manažerka
Marketa.krizova@dobryandel.cz
+420 730 820 089

Děti, kterým Dobrý anděl pomohl

Kameny pod věží

(přip. Jana ze Šitboře a jeho díla)
ve dnech 20.7.-3.8.2019.
PROGRAM:
27.7.2019 beseda se sochaři od
20.00 hodin v parku (moderuje
akad. malíř a sochař Jaroslav Šindelář)
3.8.2019 od 14.00 hodin ukončení
sympozia: českoněmecká slavnost
- zahájení slavnosti-Spolek Mikuláš
- vyhodnocení sympozia - Jaroslav
Šindelář
- slovo autorů
- zdravice hostů
- kulturní program, občerstvení

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

PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ
V POBĚŽOVICÍCH
září – prosinec 2019
7.9.
14.9.
21.9.
12.10.
16.10.
26.10.
28.10.
16.11.
23.11.
1.12.
5.12.
8.12.
15.12.
18.12.

Zájezd zámek Kratochvíle a Prachatice
Hasiči občanům a oslava 660. let první zmínky
o Poběžovicích, zámecký park
Železný hasič, náměstí
Divadelní představení Komedyjanti Tachov, ki-

no

Seniorské odpoledne, hotel Hubertus
Zájezd Divadlo na Fidlovačce – Jeptišky, Praha
Den vzniku Československa – setkání u Lípy
republiky, lampionový průvod, prostranství

před kinem

Zájezd Divadlo Broadway – Kvítek Mandragory, Praha
Oslava 70. let aktivního působení Ochotnického souboru Poběžovice – bál pro širokou veřejnost, hotel Hubertus
Začíná nám adventní čas
Čertovská návštěva
Koncert
Koncert
Promítání pro děti

Dne 15.6. jsem se s našimi nejmladšími hasiči tj. do 6 let, vydala
v doprovodu Terezy Marešové do
Nebílov, kde se konal krajský Festival přípravek, z důvodu omezené
kapacity v autě, jel se mnou Petr
Vejvančický mladší a Karolína Kopecká. Na festivalu děti provádějí
ukázky požárních zásahů, hasičské
rozcvičky či ukázku soutěžních disciplín, které během roku provádějí
mladí hasiči ve starších kategorií.
Jelikož jsme měli pouze 2 zástupce
SDH Poběžovice, připojili se k družstvu Soptíků z Domažlic, kdy ukazovali zásah u požáru Domažlické
brány, hasičskou rozcvičku a hasičskou štafetu, jako odměnu každý
z mladých hasičů obdržel medaili,
pamětní list a společenskou hru.
Během dne byl připraven doprovodný program pro děti, kdy každý
plnil úkoly na jednotlivých stanovištích např. stříkání džberovou
stříkačkou na cíl, přeručkování vodorovného lana, slalom se smotanou hadicí v ruce či vyhledávání
plyšového medvěda v zakouřeném
stanu. Den jsme si užili a zakončili
jsme ho návštěvou na SŽDC Plzeň,
pracovišti Petra Vejvančického.
Tímto bych chtěla velice poděkovat
Terezce Marešové za doprovod,
oběma dětem, který se s radostí a
chutí zúčastnili celého festivalu
včetně doprovodného programu,
také chci poděkovat Petru Vejvančickému za ukázku základny a největší dík patří Soptíkům z Domažlic, kteří vzali mezi sebe naše dva
malé zástupce. Vladimíra Kopecká

Spolek Mikuláš v Šitboři zorganizoval venkovní výstavu „Osobnost Jana ze Šitboře, život a dílo.“
Výstava je věnována významnému
rodákovi Šiboře Janu ze Šitboře,
narozenému zde pravděpodobně
v roce 1350, (sám se podepisoval
jako Jan ze Šitboře), někdy se podepisoval také jako Jan z Teplé
(kde po odchodu ze Šitboře pobýval) a od 19. století nazývaného
historiky také ze Žatce. Jeho boha-

tý a plodný život vyhasl v Praze na
přelomu let 1414/1415.
Vlastní výstava, která je instalovaná na nevyužité části obnovovaného hřbitova, za kostelem sv. Mikuláše, je umístěna na 5ti panelech.
Je dvojjazyčná - texty jsou v češtině a němčině. Jan sám0 ,jak bylo
u vzdělanců v jeho době obvyklé,
ovládal jak češtinu, tak němčinu a
samozřejmě také latinu.
Trvalá expozice je rozdělena do 5

okruhů:
1) Životní osudy, 2) Kancelářská
činnost, 3) Rodina, přátelé, kontakty a konexe, 4) Oráč a Smrt, 5)
Oráč jako vzor, symbol a umělecká
inspirace.
Je doplněna řadou obrazových znázornění, vztahujících se velmi vhodně k jednotlivým okruhům. Každý
panel je věnován jednomu okruhu.
Texty výstavy zpracoval a obrazová
doplnění navrhl PhDr. Jiří Stočes,
Ph.D., ze Západočeské univerzity
v Plzni. Byl veden snahou o objektivní historický pohled, bez dobového přikrášlování a politického zneužívání, či využívání. Grafické zpracování všech výstavních panelů navrhl pan Pavel Falátek. Výstava je
doplněna obnoveným dubovým křížem s postavou Krista, namalovanou na plechu panem akad. malířem a sochařem Jaroslavem Šindelářem. Návrh umístění panelů a celkové řešení výstavy, včetně umístění obnoveného kříže, je dílem pana
ing. arch. Jana Soukupa a pana
Mgr. Viktora Šmolíka.
Dubový kříž vyrobil pan Václav Kohout a zemní práce spolu s postavením panelů a kříže provedli pracovníci Služeb města Poběžovice.
Úsilí všech zúčastněných vyvrcholilo
dne 29. 6. 2019, kdy proběhla slavnostní vernisáž výstavy v parku za
kostelem v Šitboři.
Po úvodním slovu zástupce spolku
Ivo Dubského promluvil pan Dr. Jiří
Stočes o různých dějinných zvratech v pohledu na Jana ze Šitboře a
vnímání až zneužívání jeho odkazu.
Poté hovořil pan Jaroslav Šindelář o
duchovních aspektech, které ho vedly k vytvoření postavy Krista a širším chápání jeho odkazu.
V závěrečné části pozdravili více
než 100 účastníků vernisáže čestní
hosté. Nejprve pan ing. Vladimír Vilímec, senátor ČR ocenil Janův, jak
literární odkaz, tak jeho mimořádný profesní odkaz právníka, vzdělance a v dobrém
slova smyslu i výkonného a
pokrokového úředníka.
Poté zástupce původních rodáků pan Franz Metschl shrnul Janův odkaz do 3 bodů:
1) čiň dobro a bojuj proti zlu,
2) čiň vše v míru a pro jeho
udržení, 3) pro všechno světské konání si zachovej čisté a
čestné svědomí.

Poté pozdravil účastníky pan Thomas Ludwig, starosta města Seckachu. Toto město se stalo novým
domovem obyvatel obce, odsunutých po II. svět. válce. Ocenil aktivitu Spolku Mikuláš, ocenil snahu o
opravdu objektivní pohled na postavu Jana ze Šitboře a také ocenil
podporu města Poběžovice při obnově kostela sv. Mikuláše. Po ukončení svého projevu předal panu
starostovi Poběžovic Martinu Kopeckému skleněný znak města Seckachu.
Závěrečné slovo pronesl pan Martin
Kopecký, starosta města. Zmínil, že
historie je jen jedna společná a
všichni se musíme naučit, jak se
s ní vypořádat.
Průběh vernisáže byl proložen několika vystoupeními hudebnic paní
Hany Pumrové a Marty Neumannové, které na hoboj a různé druhy
fléten skvěle provedly velmi vhodně
vybraná díla autorů ze 16. a 17.
století.
Slavnostní otevření výstavy provedli
čestní hosté a představitelé Spolku
Mikuláš symbolickým přestřižením
„startovní“ pásky. Po zhruba 1,5
hodiny trvajícím programu a následující prohlídce výstavy strávili účastníci vernisáže ještě více než
dvě hodiny při malém občerstvení
ve velmi přátelském a pohodovém
duchu na tomto setkání. Ke zdařilému průběhu akce přispěly dobře
zorganizovaným servisem pracovnice MKIS. Z ohlasu účastníků vyznívá, že se jednalo opravdu o velmi
podařenou akci. Rádi bychom i další obyvatele Poběžovicka i okolí upozornili na tuto výstavu a pozvali
je k její návštěvě.
Výstava vznikla za podpory města
Poběžovice, Plzeňského kraje a Euroregionu Šumava.

Ivo Dubský, Spolek Mikuláš
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Srdečně zveme všechny na 15.
ročník veletrhu cestovního ruchu
Plzeňského kraje ITEP, který se
koná ve dnech od 19. – 21. září.
Návštěvníci se mohou těšit na zcela novou koncepci veletrhu, nové
haly, doprovodný program a interaktivní zábavu pro malé i velké,
zábavnou soutěž „Putujte lehce po
Zlaté stezce“. Pestrou nabídku
možností kam se vydat, turistické
novinky a informace z tuzemska i
zahraničí nabídnou informační centra, města a obce, muzea, turistické cíle a vystavovatelé z různých
koutů světa. K radostem a zážitkům správných cestovatelů patří
dobré jídlo a pití. Gurmány tedy
potěší nejrůznější kuchyně, regionální potraviny, moravská, rakouská a italská vína, česká a německá
piva.
Zavedeme návštěvníky i do podzemí. Během festivalu Indrustry
Open, který se uskutečnil v polovině měsíce června, byl obrovský
zájem o jízdy historickými autobu-

sy za průmyslovou historií severního Plzeňska. Plzeňský kraj proto
během konání veletrhu ITEP nabídne tyto zážitkové jízdy návštěvníkům znovu. Kaolin je hlavním tématem komentované trasy, jejímž
vrcholným zakončením bude v Nevřeni nově otevřený a jediný přístupný podzemní kaolinový důl
v České republice. Podrobné informace k připravovaným jízdám naleznete na www.turisturaj.cz.
Horkou novinkou je limitovaná edice ražené pamětní mince k 30. výročí sametové revoluce.
V zářijovém vydání měsíčníku Plzeňského kraje bude otištěn poukaz, při jehož předložení na ITEPu
bude vydána jedna mince. Své
místo na veletrhu bude mít i expozice věnovaná tomuto výročí. Přijďte zavzpomínat na tyto časy
s námi u „áčkového“ stanu a ohniště s kotlíkem pod šnůrami plných nostalgických fotografií. Přijďte na ITEP 2019!

Panorama
událostí

dokončení ze str. 2

kem.

Na Spojeneckém náměstí vyrostl
na původním starém domku č.p.
137 domek nový a teď právě čeká
na novou pokrývku střechy.

Novostavba ve Smetanově ulici má
dokončenou hrubou stavby, včetně
kompletní střechy a
stránka 7 nyní stavebníky če-

kají dokončovací práce v interiéru
objektu.
Změny vzhledu se dočkal také rodinný domek v Husově ulici č.p.
110. Majitel mu zde opatřil novou
fasádu, zateplenou polystyrénem.
Dům nejen že bude mít mnohem
lepší tepelně-izolační vlastnosti, ale
novou barevnou fasádou bude i

„krasavcem ulice.“
Nová montovaná hala vznikla u
panelové cesty k ČOV. Majitel přilehlého pozemku si na něm postavil halu k uložení zemědělské techniky a různého materiálu, používaného k zemědělské činnosti. VoK

V posledních několika letech se
stále více hovoří o klimatických
změnách a to především s úbytkem srážek a s tím souvisejícím
suchem. Protože si vedu některé
meteorologické záznamy již řadu
let, zalistoval jsem ve svých záznamech, abych zjistil, jak na tom
jsme se suchem právě v Poběžovicích. Problém se zde nezdá být až
tak palčivý, protože nedostatek
srážek za období od roku 2014 do
20.7.2019 zde činí „pouhých“ cca
15% oproti dlouhodobému ročnímu průměru, který činí 684 mm/
m2.
Bohužel je třeba brát v potaz nejen úbytek srážek, ale také způsob
hospodaření se zemědělskou půdou. Zde kdysi každoroční hlubokou orbu, kdy se půda nakypřila až
50 cm do hloubky, nahradilo povrchové rozrušení zeminy do hloubky
cca 5-10 cm, jen tak, aby bylo
možno zapracovat semínko (ponejvíce kukuřice, či řepky) do země.
Vzpomeňme si na velikosti zemědělské techniky dříve a nyní a
hlavně její váhu. Ta dnešní, několikatunová, časem udělá z půdy tvr-

dý mlat. Jde to o poznání snadněji,
protože se do země nezapracovává
klasická chlévská mrva, což byl v
minulosti nejčastější způsob hnojení, který půdu kypřil a umožňoval
v ní přežívat množství žížal, které ji
svou činností rovněž kypřilo a hnojilo. Je jasné, že když stejné množství dešťové vody spadne na kyprou prodyšnou půdu, stačí se jí
vsáknout nesrovnatelně více, než
když přijde prudký déšť na půdu
zhutněnou, po které steče do potoků a vyvolá následné záplavy.
Rovněž absence dříve častých remízků na svažitých polích, které
byly schopny zadržet množství
dešťové vody, nyní znatelně chybí.
Zmeliorované veškeré mokřady či
přírodní vodoteče odvádí vodu z
míst, kde se dříve zadržovala i několik týdnů, poskytovala možnost
napájení zvěře a ptáků a pomalu
se vsakovala do spodních vod.
Zkrátka člověk dlouhodobě dělá
všechno pro to, aby přírodu předělal k „obrazu svému,“ ale stále více
se ukazuje, jak je ten jeho obraz
škodlivý a pro přírodu zrůdný.

Kamenosochařské sympozium KAMENY POD VĚŽÍ bylo v šitbořském parku zahájeno v sobotu 20.
7. dopoledne.
Obcí Šitboř se jako „datlí árie“ nesou od sobotního rána ťukavé zvuky z parku. Až při příchodu do
parku návštěvníci zjistí, že se
na stromech neusadilo hejno
lesních doktorů, ale pokorně
na zemi v potu tváře pracují
mladí sochaři, aby vtiskli neživé hmotě svoji představu. Kdo
někdy pracoval celý den s
menší paličkou ví, že se ruka
poměrně brzy při nepřetržitém
klepání unaví, že může snadno
dojít k namožení svalů a šlach
ruky. Je proto obdivuhodné, že

mezi šitbořskými umělci převažují
křehké ženy...
Tak ať se jim dílo daří a ruce nebolí! Na jejich výsledky se podíváme při závěru sympózia 3.8.2019.

VoK

VoK

dokončení ze str. 4. Kukačka, Michal Mráz a Martin Kopecký za výrazné pomoci tajemnice MěÚ Poběžovice Pavlíny Vejvančické uvařili ten
nejlepší a získali tak titul „Gulášový
guru Mopedscuku 2019“, neboli 1.
místo ze 7 družstev.
Za všechny účastníky bych chtěl poděkovat organizátorům za bezvadně
strávený
den a budeme se těšit
na
další
ročník.

Kdo s tebou žil a komu jsi
patřil, ten jediný poznal,
co navždy ztratil.
Dne 28. července 2019
uplynulo 5 smutných let,
kdy nás na vždy opustil
pan

Václav Grössl
z Mnichova.

Martin
Kopecký

dokončení na str. 4.
dokončení na str. 4.

S láskou a úctou vzpomínají
manželka a děti s rodinami.
Za tichou vzpomínku děkujeme všem, kteří ho znali.
Dne 27. 7. 2019 uplyne
6 let, kdy nás opustil

pan

Zdeněk Cimfe

„Mamííí, nám hořela školka!“ Tahle
věta zněla v pátek 14. 6. po obědě
celou školkou. Tento den u nás
proběhlo požární cvičení, se vším,
co k němu patří. Hašení budovy,
evakuace dětí a záchrana zraněné
osoby. Vyzkoušeli jsme si co dělat,
kdyby… a povedlo se. Všichni zaměstnanci mají při evakuaci svůj
úkol, a všem se ho podařilo splnit.

Nová budova je bezbariérová,
s nouzovými východy ze tříd přímo
na zahradu, takže všechny děti
i zaměstnanci opustili budovu do
dvou minut, včetně zajištění kuchyně, vypnutí elektřiny, plynu a otevření zadní brány pro příjezd hasičů.
Po skončení cvičení s námi hasiči
ještě zůstali, a ukázali nám vybavení auta, připomněli
jsme si první pomoc
a jako správní hasiči
jsme si zkusili stříkat.
Moc děkujeme SDH
Poběžovice, za vyzkoušení toho, jak
zvládnout
krizovou
situaci a za hezké
dopoledne ve školce.

Kolektiv
zaměstnanců MŠ.

Prodej slepiček

Drůbež Červený Hrádek prodává
slepičky typu Tetra hnědá,
Dominant - všechny barvy,
Green Shell - typu Araukana.
Stáří 14 - 19 týdnů, cena 159 209,- Kč/ ks. Prodej: 18. 8., 26. 9.
a 4. 11. 2019
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 –

Klub Uličník pro děti a mládež je terénní forma nízkoprahového zařízení
zřizovaná Diakonií Západ. Cílem této
služby je předcházet nebo snižovat
rizika, která souvisí se způsobem života dětí a mladých lidí, vytvářet
podmínky pro řešení nepříznivých
sociálních situací a umožnit jim lépe
se orientovat v jejich sociálním prostředí. V současné době je provoz
Klubu Uličník rozšířen o další skříňový automobil a rozdělen na dva týmy
pracovníků, které poskytují službu ve
Svazku obcí Poběžovicko (Poběžovice, Bělá nad Radbuzou, Drahotín,
Hostouň a Nemanice), a to od pondělí do čtvrtka vždy od 12 do 17 hodin.
Ve čtvrtek 18. 7. 2019 jsme zahájili
akci s názvem „Živej autobusák“, při
které společně s klienty obnovíme
vzhled autobusového nádraží v Poběžovicích a znovu natřeme zábradlí.
Akce se koná v otevíracích hodinách
Klubu Uličník, tedy každé úterý a
čtvrtek od 14:00 do 17:00 na autobusovém nádraží v Poběžovicích.
Pro začátek jsme vzali do rukou
brusné papíry a obrousili jsme všechno, co by nám překáželo v natírání. Všechny nás to bavilo a užili jsme
si spoustu srandy. V příštích dnech
nás čeká lepenka, abychom nikde
nepřetáhli.
Tímto zveme širokou veřejnost.
Chcete-li se připojit a společně s námi a našimi klienty zkrášlit autobusové nádraží v Poběžovicích, rádi vás
uvidíme.

Tým Klubu Uličník

z Poběžovic.

Stále vzpomíná celá rodina.
Dne 6. 8. 2019 uplyne již
16 let, kdy nás navždy opustil

pan

Miloš Tauchmann
z Poběžovic.

Za vzpomínku děkují
manželka Alena, syn Ondřej
s rodinou a ostatní příbuzní.

ROK 2019

Poběžovice:
srpen: 14.8., 28.8,
září: 11.9., 25.9.,
říjen: 9.10., 23.10.,
listopad: 6.11., 20.11.
Ostatní obce:
srpen: 13.8., 27.8,
září: 10.9., 24.9.,
říjen: 8.10., 22.10.,
listopad: 5.11., 19.11.
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