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Zamyšlení 
     Minulost, přítomnost, budoucnost… Tři oby-
čejná slova. Co vlastně znamenají pro současné 
Poběžovice? Minulost—lákadlo pro turisty zna-
lé historie, pro vědce, pro milovníky krásy. Ško-
da, že stále chybí patřičné informační zdroje. 
Třeba i takové, jaké mají v Dolních Věstoni-
cích. Nejen, že tam je malinké, ale velice dobře 
udělané muzeum týkající se slavné věstonické 
Venuše a doby jejího nálezu, ale mají tam i ba-
rokní sochy (stejně jako v Poběžovicích Nepo-
muka a mariánskou sošku), ale hned vedle je 
tabulka s historickými informacemi, kdy, kdo a 
za čí peníze ony sochy restauroval. Proč už na 
zámku v Poběžovicích není alespoň jedna z 
opravených místností věnovaná alespoň kopiím 
fotek a dokumentů týkajících se nejslavnějších 
období Poběžovic? Tedy nějaká stálá expozice, 
která by nepotřebovala zvláštní ochranu—kopie 
přece nejsou tak drahé, ale svůj účel splní. Ani 
ve Věstonicích nemají originály. A návštěvníci 
se netrhnou. Možná by bylo dobré navázat kon-
takt i s domažlickým muzeem. Už třeba pro stá-
lou výstavu o historii týkající se Jana Nepo-
muckého a zdejší oblasti. 
     Poběžovická přítomnost? Město je upravené 
a hlavně! Začíná se budovat průmyslová zóna. 
Kde je průmysl, tam je práce. Kde je práce, tam 
jsou peníze a tedy i naděje do budoucnosti. 
Škoda jen, že kdysi tak významné zemědělství se 
i zde stává jen zdrojem zisku. Půda, ať už louky 
či pole, je sice vzorně obdělaná, ale ekologie 
pláče. I kdysi tak slavné (a drahé) meliorace 
pustnou. Tam, kde (třeba jako v polích za zámě-
ličskou železniční zastávkou) byly v osmdesá-
tých letech zaorány travnaté cesty, pole přemě-
něna v lány a místo přirozených vodu vsakují-
cích trativodů a struh se všechna voda svedla 
pod zem, teď každý déšť splavuje půdu až na 
silnici a tvoří se ohromné louže… 
     Myslím, že toto se nezmění ani v budoucnos-
ti.Zemědělství už dávno není šetrné obdělávání 
země, ale rýžování zisků za každou cenu. Jak to 
ale, že třeba ve Francii stále ještě vedle oprav-
du vzorně obdělaných polí jsou i meze a cesty 
plné různých bylin a rostlin, které u nás známe 
už jen z literatury? Možná i proto, že tamější 
zemědělští podnikatelé nelétají za zkušenostmi 
do světa letadlem, ale chodí po vlastní zemi s 
otevřenýma očima a mají nejen rozum, ale i cit. 
A peníze z EU nevyužívají jen pro vlastní kap-
su, ale i proto, aby zachovali ráz krajiny včet-
ně „neekonomické“ flory. 

Dokončení na str. 5 

Upozornění občanům 
      

     Městský úřad Poběžovice upozorňuje občany, že splatnost místního 
poplatku za odpad je 30. června 2005. 
     V termínu nezaplacený poplatek se zvyšuje platebním výměrem až na 
trojnásobek. 

Divadelníci se vrátili 
se ctí i s cenami 

 

     Celkem čtyři významná ocenění přivezli 
poběžovičtí ochotníci z krajské přehlídky 
amatérských divadelních souborů ve Žluti-
cích. I když celkovým vítězem a postupují-
cím na národní přehlídku do Vysokého nad 
Jizerou se stal horšovskotýnský soubor, po-
běžovická účast patří k nejúspěšnějším za 
posledních několik let. 
     Cenu za herecký výkon od diváků i od 
poroty získala Věra Táborská za ztvárnění 
hlavní představitelky v komedii Johna Pat-
ricka Opalu má každý rád. Čestné uznání za 
herecký výkon obdržela také debutantka v 
poběžovickém souboru, Pavlína Králová. A 
konečně cena za scénu patří Milanovi Leško-
vi a Františkovi Mitalovi. 
     Více se o žlutické přehlídce dozvíte na 
straně 5.                                                   (jk) 

Návěsy z Poběžovic 
už míří do Evropy 

 

     První závod v nové průmyslové zóně 
města byl v první letní den slavnostně 
uveden do provozu. Firma Hessa, člen 
skupiny Hesti, zde bude v první fázi za-
městnávat necelých dvacet lidí. Pracovní 
místa však budou přibývat a podle ředite-
le Hesti ing. Jindřicha Švarce vyrostou v 
areálu závodu v příštích letech minimál-
ně další dvě haly a firma bude v Poběžo-
vicích zaměstnávat okolo šedesáti lidí. 
Postupně by v Poběžovicích mělo vzni-
kat až tisíc návěsů  za kamiony ročně. 
Poběžovický závod se stane hlavním 
montážním centrem šroubovaných návě-
sů značky Samro pro střední Evropu. 
     Více o slavnostním otevření a budouc-
nosti závodu se dozvíte uvnitř listu. 

(jk) 

Nový závod na výrobu návěsů za kamiony byl v první letní den otevřen v průmyslové zó-
ně v Poběžovicích. Podrobnosti uvnitř listu.                                           Foto Jiří Kohout 
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Usnesení z 61. jednání RM ze dne 19.5.2005 
 

⇒ RM nedoporučila Zastupitelstvu Města Poběžovice případné prodloužení nájemní smlouvy, uzavřené mezi Městem Poběžovice a mládež-
nickou organizací DJO - Deutsche Jugend in Europa, Landesverband Bayern e.V., ze dne 12.6.1999. 

 

Usnesení z 62. jednání RM ze dne 26.5. 2005 
 

⇒ RM vzala na vědomí podpis dohody o vyčlenění k.ú. Skláře u Mnichova z obce Poběžovice a jeho začlenění do obce Mnichov, v souladu s 
usnesením OZ Poběžovice č. 3/96-3, ze dne 6.6.1996. 

⇒ RM schválila Smlouvu o dílo, na projektovou dokumentaci pro územní řízení, č. SPS-S 028/05 - komunikace v průmyslové zóně, za cenu 
178.000.-Kč bez DPH a Smlouvu o dílo, na projektovou dokumentaci pro územní řízení, č. SPS-S 029/05 - přeložka komunikace II. třídy 
včetně sítí, za cenu 223.000.-Kč bez DPH, obě mezi Městem Poběžovice a firmou STAFIN s.r.o., Plzeň. 

⇒ RM vzala na vědomí nabídku pí. Struskové na výrobu prezentační videokazety Města Poběžovice s tím, že uvažuje o její realizaci ve II. po-
lovině roku 2005. 

⇒ RM nedoporučila Zastupitelstvu Města Poběžovice schválit poskytnutí příspěvku na zhotovení projektové dokumentace, potřebné k odvod-
nění severní strany kostela Nanebevzetí Panny Marie v Poběžovicích. 

⇒ RM souhlasila se zařazením prostranství před domem čp. 381 do zóny „B“, zajišťující pravidelnou údržbu veřejné zeleně stejně, jako na 
ostatních plochách sídliště. 

⇒ RM vzala na vědomí žádost zástupkyně ředitelky ZŠ Poběžovice, pí. Šebestové o pomoc při organizaci závěrečného večera pro švýcarské 
školáky, kteří zde budou na výměnném pobytu s tím, že město této akci poskytne maximální podporu. 

 

Usnesení z 63. jednání RM ze dne 6.6.2005 
 

⇒ RM uložila místostarostovi vypracovat písemnou odpověď na návrh řešení vzájemných pohledávek a vztahů, předložený firmou DSP Do-
mažlice, která bude obsahovat definitivní názor města k dané tématice a předložit ji na příštím jednání RM. 

⇒ RM schválila nákup madel do všech bytů v DPS Poběžovice, za celkovou cenu 15.224.– Kč bez DPH. 
⇒ RM vzala na vědomí řešení organizační změny v Mateřské škole Poběžovice, vynucené snížením rozpočtu na platy zaměstnanců od Kraj-

ského úřadu Plzeňského kraje, do tohoto zařízení, která vstoupí v platnost od 1.9.2005. 
⇒ RM doporučila ZM schválit vstup Města Poběžovice do Spolku Bavaria Bohemia e.V. 
⇒ RM souhlasila se zadáním výroby propagačního materiálu o investičních příležitostech ve Městě Poběžovice, Regionální rozvojové agentu-

ře Plzeňského kraje. 
⇒ RM souhlasila s poskytnutím finančního příspěvku Českému rybářskému svazu Poběžovice, na zajištění okresního kola „Zlatá udice 2005“, 

ve výši 2000.-Kč. 
⇒ RM vzala na vědomí rozhodnutí Odboru výstavby a životního prostředí MěÚ Poběžovice, o registraci významného krajinného prvku - zá-

meckého parku v Poběžovicích. 
⇒ RM rozhodla neakceptovat nabídku firmy ZAK TV s.r.o., Plzeň, na výrobu reklamního spotu a jeho vysílání na programu TV Prima, jehož 

minutová produkce by město přišla na 18.850.-Kč. 
⇒ RM nesouhlasila s prezentací města v publikaci „Plzeňský kraj z nebe“, na které by se muselo město podílet částkou 15.000.-Kč bez DPH. 
⇒ RM vzala na vědomí delegaci pracovníka Národního památkového ústavu do pracovní skupiny pro zámek Poběžovice, kterým je PhDr. Na-

ďa Kubů, CSc. 
⇒ RM vzala na vědomí sdělení Krajského úřadu Plzeňského kraje o nepřidělení dotace na projekt „Scénář audiovizuální expozice Koexisten-

ce pro zámek Poběžovice.“ 

Phare pomohl na výlet 
 
     Partnerství se sousedními školami v Německu je z 
velké části  závislé na programu Phare, bez něhož by-
chom velmi těžko mohli realizovat řadu akcí. Jednou z 
nich byl i výlet na Hohen Bogen spojený s návštěvou 
sklářského městečka Arnbruck, uskutečněný v polovině 
června žáky sedmých a osmých ročníků poběžovické 
školy a dětmi ze šesté třídy partnerské školy v Schön-
see. Program byl zaměřen sportovně, a tak jsme využili 
kromě lanové dráhy na Hohen Bogen i tamější bobové 
dráhy a veškerého zábavného zařízení.  Zážitky byly 
obohaceny návštěvou kouzelného sklářského městečka 
Arnbruck. Kamarádi ze Schönsee nás za tento výlet 
odměnili zajímavou prohlídkou areálu školy, dobrou 
svačinou a sladkým pamlskem. I problematické zápole-
ní s jazyky šlo se slovníčky v rukou německých dětí 
lépe. Odvahu jim dodával ředitel Max Mathes, který 
využil svých dosavadních znalostí z kursu českého ja-
zyka. Celý výlet, který by jinak přišel na 15 tisíc korun, 
jsme měli díky programu Phare zadarmo. Věříme, že to 
naši žáci ocení snahou, pílí a chutí učit se jazyk našeho 
souseda.                                        D.Krtová, E.Hegrová 

Harmonogram vyvážení odpadů   
v druhém pololetí 2005  

 

Komunální odpady: červenec – 6.7., 20.7., srpen – 3.8., 17.8., 31.8., září - 14.9., 
28.9.; od října se vyváží  opět každý týden 
Separované odpady: 
Plasty - město Poběžovice -  svoz v sudých týdnech 1 x za 2 týdny – pondělky; spádové 
obce  - svoz v sudých týdnech 1 x za 4 týdny –  pondělky 27.6., 25.7., 22.8., 19.9., 
17.10., 14.11., 12.12. 
Papír — město Poběžovice – svoz  v lichých týdnech 1 x za 2 týdny – čtvrtky; spádové  
obce -  svoz v lichých  týdnech  1 x za 3 měsíce – čtvrtky – 7.7.,  27.10. 
Sklo—město Poběžovice svoz  1 x za 8 týdnů – čtvrtky – 16.6., 11.8., 6.10., 1.12.; spá-
dové obce – svoz 1 x za 3 měsíce  čtvrtky – 14.7., 6.10. 
 

ŽÁDÁME OBČANY, ABY  NEUKLÁDALI  ODPADY  NA ZEM  U  ZVONŮ NA 
SEPAROVANÝ ODPAD. 
Všechny odpady, které se dovnitř nevejdou, nebo neprojdou otvory zvonu, je možné 
odložit ve sběrném místě odpadů v Husově ulici (bývalá sběrna surovin), kde budou také  
tříděny. (Např. velkoobjemové plasty, jako jsou vaničky, koše, židle, kanystry, velké  
obalové  folie,  skla větších rozměrů, akvária, objemné kartony.) 
 

Připomínáme, že  v Poběžovicích  také třídíme nápojové krabice (tzv. tetrapaky) od 
mléka, džusů, smetany - ukládáme je do zvonů na PLASTY. 
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Kino Poběžovice uvádí 
 

Červenec 2005 
 

1. - 21. července 
Dovolená  

 

22. července 
Pád Třetí říše (Německo) - Agonie monstra může být trpkým po-
selstvím, že i ono bylo kdysi člověkem. Věděl, že bude proklínán a 
nenáviděn, ale musí zůstat na bitevní scéně, když padá opona. Po-
slední dny Adolfa Hitlera! Nejnavštěvovanější německý film posled-
ních let. 

29. července 
xXx: Nová dimenze (USA) - Ice Cube a Samuel L. Jackson v 
hlůavních rolích akčního filmu režiséra Lee Tamahoriho. 

 

Připravujeme na srpen 2005: 
5. – Stopařův průvodce Galaxií (USA), 

12. – Kino nehraje—dovolená, 
19. – Star Wars: Epizoda III—Pomsta Sithů (USA), 

26.—Něco jako láska (USA) 
 

Začátky představení v 19.30 

Jak důležité je býti ve Žluticích 
 

     Když se řekne Žlutice, mnohým se vybaví město tam někde u Karlových Varů. Existuje však skupina lidí, u kterých slovo Žlutice vyvo-
lá zvláštní reakci. Jejich oči dostanou až zasněný výraz a na tváři se objeví úsměv Mony Lisy. Jedná se o bývalé i současné divadelníky. 
Žlutice jsou totiž synonymem západočeské oblastní přehlídky venkovských divadelních souborů, která se již více než tři desetiletí koná na 
přelomu května a června pod názvem Žlutické divadelní léto. 
     „A pojedeme do Žlutic!!“ Tak tuto větu jsem poprvé slyšela ke konci roku 2004, kdy jsme postavy hry Opalu má každý rád teprve po-
znávali a zkoušky probíhaly u stolu nad otevřeným scénářem. Jako nováček souboru jsem tehdy nepochopila význam tohoto prohlášení, ale 
postupem času mi došlo, že Žlutice jsou vrcholem a metou celého našeho snažení. Ono totiž hrát divadlo na takové přehlídce není žádná 
legrace. Můžeme se porovnat s ostatními soubory, uvidí nás cizí nezávislé diváctvo a hlavně je tam porota. Ta hodnotí každé vaše slovo, 
váš pohyb, váš kostým, a i když ji z jeviště nevidíte, stejně máte stále pocit, že za vámi pořád někdo stojí a dívá se vám přes rameno. 
     Po vydařené premiéře v Poběžovicích se ti nejodvážnější z nás začali vyptávat na termín Žlutic a představa naší účasti na přehlídce začí-
nala nabírat jasných obrysů. Mezitím jsme objeli několik příjemných a úspěšných štací a spokojenost diváků nás utvrzovala v tom, že Žluti-
ce nebudou propadákem. Pravda, někde tam vzadu červíček pochybností pořád brebentil to své: „Jen počkejte ve Žluticích, tam vám vy-
světlí, jak se má hrát divadlo!“ Najednou tu byl přesný termín – sobota 28. 5. 2005 v 16:00 – a předpřehlídkové napětí začalo stoupat.  Zjis-
tili jsme, že budeme soutěžit s DS MKZ Horšovský Týn, který nastudovat hru K. Poláčka Otec svého syna aneb Vše pro firmu, soubor 
ŠTACE z Kaznějova připravil pohádku Rozmarná princezna a DS M+M Hranice vystoupí hned dvakrát (Kulhavý mezek aneb Výbuch na 
Jičínském zámku a pohádka Bubáci). Poslední týden před odjezdem dosáhly přípravy vrcholu. Tiskly se plakáty a programy, vylepšovala se 
scéna a kostýmy a padaly návrhy, aby se představitelka Opaly přestala mýt a česat pro lepší splynutí s rolí. Také byla vyřešena otázka do-
pravy. Pro přepravu 9 členů souboru byl zapůjčen dodávkový vůz značky DAF, který byl během brigády zbaven několika tun štuku, ce-
mentu a ostatního stavebního materiálu. Odměnou za několikahodinové úsilí nám bylo, že majitel vozu okolo prošel a nepoznal ho. 
     Nastal Den D. V sobotu ráno vyrazili tři členové souboru osobním autem do Žlutic s úkolem zúčastnit se slavnostního přivítání všech 
účastníků a zhlédnout kaznějovskou Rozmarnou princeznu. Ostatní dopoledne naložili kulisy, tašky, krabice, dvě šišky sekané a asi 100 
buchet a vyrazili vstříc dobrodružství. Cesta probíhala bez problémů a ani teplota šplhající k tropické třicítce nezkazila dobrou náladu osád-
ky, živenou vyprávěním historek z minulých ročníků. Během cesty jsem nabyla dojmu, že to bude náročný, ale veselý víkend. Po dvou ho-
dinách jsme se odlepili od propocených sedaček a ubytovali jsme se na internátu SLŠ Žlutice, kde jsme se setkali s našimi vyslanci, kteří 
nám sdělili své dojmy z prvního představení. Po krátkém občerstvení jsme se všichni vydali do místního kulturního domu zvědaví na hru 
DS M+M Hranice. Během 50 minut velice dobrého představení jednoho herce mé sebevědomí dosáhlo dna a nervozita křepčila na vrcholu. 
     A pak přišla řada na nás. V 16:13 se poprvé rozhrnula opona a v 16:15 zazněl první smích obecenstva. V 16:24 již všichni na jevišti pro-
potili šaty, protože při venkovní teplotě a pod čtyřmi halogenovými lampami by i saharský beduín trpěl. Ani nevím jak a najednou jsme se 
ukláněli divákům a já si s překvapením uvědomila, že to máme za sebou. Teď byl konečně čas na zábavu! V klidu jsme si vychutnali před-
stavení DS MKZ Horšovský Týn a během společenského večera jsme tak intenzivně navazovali nové kontakty, utužovali stará přátelství a 
debatovali o situaci v kultuře, až nás překvapilo svěží nedělní ráno. Dopoledne jsme neodolali pohádce Bubáci od DS M+M Hranice a mám 
pocit, že dospělí se během představení bavili více než děti. 
     V 11:30 nastala hodina pravdy. Sál se zaplnil členy všech souborů, porota zasedla, atmosféra zhoustla a nastalo hodnocení jednotlivých 
inscenací. Každý soubor si vyslechl slova chvály i kritiky. Posledním bodem bylo předávání cen. Nevyhráli jsme a hodně štěstí na národní 
přehlídce ochotnických divadelních souborů ve Vysokém nad Jizerou jsme popřáli vítěznému souboru z Horšovského Týna. To ovšem ne-
znamená, že se naše představení nelíbilo. Líbilo, a to nejen divákům, ale i odborné porotě. Posuďte sami: dvě ceny za svůj herecký výkon 
získala Věra Táborská, za roli Glorie si Pavlína Králová odvezla čestné uznání. Navíc Milan Lešek a František Mitala dostali cenu za scénu.   
     Zazněl poslední potlesk, pogratulovali jsme si navzájem a slíbili jsme si, že za rok se ve Žluticích zase sejdeme. Opět jsme se do našich 
vozů rozdělili v poměru 2 : 9 a za panujících pouštních podmínek jsme vyrazili ku domovu. Žlutice jsou mezi divadelníky opravdovým po-
jmem a teď už i já chápu proč. Ještě nevím, co budeme hrát příští sezónu, ale už teď se těším, až někdo uprostřed čtené zkoušky řekne: „… 
a pojedeme do Žlutic!“                                                                                                                                                                 Pavlína Králová 

Dokončení ze str. 1 
     Minulost—zdroj vzpomínek, lákadlo pro turisty, příjem 
drobných podnikatelů. Přítomnost—práce, šikovné vyjedná-
vání na patřičných institucích zvolenými zástupci města, 
ochota všech obyvatel udělat něco nejen pro sebe, upravené 
město. A budoucnost? Výsledek obojího předchozího. 

Marie Špačková 

Kino zve: Pád Třetí říše 
 

Prvním prázdninovým filmem, který vám poběžovické kino 
nabídne, je 22. července německý Pád Třetí říše. Určitě si jej 
nenechte ujít, neboť se jedná o nejnavštěvovanější německý 
film posledních let. Snímek nominovaný na Oscara nám uka-
zuje poslední dny války, poslední dny Adolfa Hitlera a jeho 
nejbližších v troskách dobývaného Berlína. Švýcarský herec 
Bruno Ganz v roli Vůdce podává strhující výkon, nejlepší ze 
všech filmových Hitlerů. Dvouapůlhodinový film ukazuje utr-
pení civilistů, agonii kdysi neporazitelné armády, Goebbelsovu 
oddanost Říši končící hromadnou rodinnou sebevraždou… 
Zkrátka jeden z nejvěrnějších obrazů konce nejtemnějšího ob-
dobí 20. století. Přijďte se o tom přesvědčit.                          (jk) 
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Některé občanské průkazy 
je nutné vyměnit ještě letos 

 
     Státní občané České republiky jsou povinni provést výmě-
nu občanských průkazů bez strojově čitelných údajů: 
 

- vydaných do 31.12.1994 - výměna nejpozději do 31.12.2005 
 

- do 31.12.1996 - výměna nejpozději do 31.12.2006 
 

- do 31.12.1998  - výměna nejpozději do 31.12.2007 
 

- do 31.12.2003 - výměna nejpozději do 31.12.2008 

Máte tip na zajímavý článek? 
Zavolejte nám na číslo  379 497 889 

Nebo napište na e-mail: info@pobezovice.cz 

Prodej 
palivového dřeva 

telefon: 728 512 425, 602 420 476 

Vzpomínka 
     

Dne 29. června 2005 vzpomeneme 
pátého smutného výročí od úmrtí 

 

PhMr. JAROSLAVA HRANIČKY 
z Poběžovic. 

 
Vzpomíná manželka, dcera a syn 

s rodinami. 
 

 
     Dne 8. července 2005 vzpomeneme třetího smutného výročí, 
kdy nás navždy opustil 

 

pan JOSEF FRANTA 
z Poběžovic 

 

Stále vzpomíná manželka Vlasta a děti s rodinami. 

Firma  

TRUKAD 
  
 

Miroslav Kabourek -  Miroslav Duffek 
 provozovna Šitboř 46,  

výroba dřevěných EURO oken. 
 
 

Od 1.7.2005 rozšiřujeme naši nabídku 
o výrobu plastových oken. 

Šestikomorový profil GELAN,  
šířka profilu 74 mm,  

s U – hodnotou  1,4 W.k-1/m2. 
Okno do paneláku o rozměru 210x160cm: 

9.800.- Kč bez DPH 

Blahopřání 
 

Dne 29. června 2005 oslaví své 65. naro-
zeniny  

 

pan JOSEF MIKULÁŠEK 
z Poběžovic 

 

K významnému životnímu jubileu srdeč-
ně blahopřejí manželka, syn Josef s rodi-
nou, dcera Lenka s rodinou a dcera Hele-
na s rodinou. Hodně zdraví, štěstí, pevné 
nervy do dalších let.  
 

mailto:mupobezovice@arcom.cz
http://www.pobezovice.cz
mailto:info@pobezovice.cz
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Poběžovická pouť trochu jinak 
     V občanském kalendáři najdeme 15. srpna jméno Hana, v katolic-
kém Nanebevzetí Panny Marie. Právě toto zasvěcení nese i zdejší 
kostel. V publikaci Umělecké památky Čech 3 (Academia Praha 
1980) je označen jako pozdně gotický, z doby kolem roku 1500, pře-
stavěn po požáru po polovině 17. století a upraven v době kolem 
1900, kdy byla snesena jižní věž. Kostel už stál roku 1506, kdy do něj 
byl pohřben jeho zakladatel a „investor“, slavný Dobrohost z Ron-
šperka, jehož náhrobní deska zdobená beranem i jelenem se nachází v 
presbytáři. 
     Do roku 1500 není známo, že by se v Poběžovicích nacházel kos-
tel. Nejstarší kostely v okolí byly v Rokošíně (Sv. Jiří) a v Šitboři. 
Později byly Poběžovice přifařeny k Meclovu. Teprve když se stávají 
městem Ronšperkem, mají i vlastní kostel. I v době, kdy Čechy by-
ly „královstvím dvojího lidu“, zůstávají Ronšperkové věrnými katolí-
ky. S tím souvisí i úcta, kterou projevovali právě Panně Marii. Její 
socha i s dítětem z dob ranného baroka stojí na hlavním oltáři. Po její 
pravici je pěstoun Ježíška, svatý Josef, po levici pak český patron, 
svatý Václav. Pannu Marii najdeme i na jednom z bočních oltářů. 
Tady však už je to obraz označovaný v dějinách umění jako Pieta či 
Bolestná Panna Marie. Matka tu drží na klíně tělo svého umučeného 
syna. Obraz pochází z první poloviny 18. století. 
     Panna Marie byla velmi oblíbenou hlavně v době gotiky a v baro-
ku. Je symbolem mateřské lásky a mateřské bolesti a také opravdové 
a očistné pokory, a to i pro ty, kteří nejsou pravověrnými katolíky. A 
tak poběžovická srpnová pouť, ať už se koná v souvislosti s katolic-
kým svátkem či je v srpnu jen proto, že v historii měly pouti opravdo-
vou a přímou souvislost se zasvěcením dané kaple či kostela, by pře-
ce jen měla být něčím víc než kolotoče, kapely, dobré jídlo nebo pití. 
Třeba také připomenutím toho, že vedle rozumu je součástí lidské 
bytosti i cit a u některých i zcela iracionální víra. A že součástí lid-
ského soužití by měla být i tolerance a porozumění pro lidské slabos-
ti.                                                                                Marie Špačková 

Usnesení z 29. Jednání ZM ze dne 26.5. 2005 
 

⇒ ZM schválilo záměr města prodat pozemky v průmyslové zóně, vyznačené ve Studii proveditelnosti průmyslové zóny v Poběžovi-
cích jako č. 6 a 7, včetně rezervního pozemku směrem k trati ČD, vzniklé oddělením částí pozemků p.č. 886/1, 887/1, 887/2, 890/2, 
872/1, 892/2, 893/1, 893/2, 893/3, 893/4, 893/5, 897, 900, dle zjednodušené evidence, vše v k.ú. Poběžovice, o celkové výměře cca 
26500 m2, která bude upřesněna na základě vyhotovení geometrického plánu, za cenu 270.-Kč/m2. 

⇒ ZM dalo mandát RM k dalšímu jednání s firmou DSP Domažlice o prodeji objektu v areálu bývalých kasáren („Žandováci“) s tím, 
že podmínkou prodeje je stažení žaloby DSP podané na Město Poběžovice u krajského soudu v Plzni a narovnání vzájemných vzta-
hů a schválilo prodejní cenu objektu a dotčeného pozemku, na 1 mil. Kč. 

 

Usnesení z 30. Jednání ZM ze dne 15.6. 2005 
 

⇒ ZM vzalo na vědomí informaci místostarosty o průběhu jednání se zástupci DSP Domažlice s.r.o., o mimosoudním vyrovnání vzá-
jemných pohledávek, a jeho vyústění v konečný návrh firmy DSP, který je pro Město Poběžovice zcela nepřijatelný a schválilo 
ukončení všech dalších jednání s uvedenou firmou s tím, že jediným akceptovatelným řešením bude konečný výrok Krajského sou-
du v Plzni, u kterého je podána žaloba firmy DSP na Město Poběžovice o úhradu faktur. 

⇒ RM souhlasila s prodejem pozemku p.č. 664/25 o výměře 12 028 m2, v k.ú. Poběžovice, firmě DIESELWORX s.r.o., se sídlem Pro-
kopa Velikého 572, Domažlice, za cenu 270.-Kč/m2. 

⇒ ZM schválilo koupi pozemku p.č. 39 dle KN, o výměře 226 m2, v k.ú. Poběžovice a budovy čp. 55 v Poběžovicích, na něm stojící, 
od České spořitelny a.s., za celkovou cenu 1.000.000.-Kč. 

⇒ ZM schválilo Zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření města Poběžovice za rok 2004, bez výhrad. 
⇒ ZM schválilo závěrečný účet Města Poběžovice za rok 2004, dle předloženého návrhu, bez výhrad. 
⇒ ZM schválilo zřízení zóny s omezením parkování nákladních vozidel nad 3,5 tuny, na území města. 
⇒ ZM stanovilo platnost zákazu stání nákladních vozidel nad 3,5 tuny ve vymezené zóně na 24 hodin. 
⇒ ZM schválilo dodatek ke zřizovací listině Mateřské školy Poběžovice ve znění: „škola sdružuje … školní jídelnu, která zajišťuje 

stravování žáků a závodní stravování zaměstnanců právnických osob, vykonávajících činnost škol a školských zařízení dle vyhlášky 
č. 84/2005 Sb., dle § 2 a 3.“  

⇒ ZM schválilo půjčku od p. Libora Hammera, Na Jíkalce 1097/13, Plzeň, ve výši 124.000.-Kč a 150.000.-Kč na úhradu nákladů spo-
jených s výstavbou trafostanice a rozvodné skříně, za účelem dalšího rozvoje průmyslové zóny a obytné zóny. 

⇒ ZM schválilo vstup Města Poběžovice do Spolku Bavaria Bohemia e.V., se sídlem v Schönsee v SRN. 
⇒ ZM schválilo předběžnou rozvahu financování akce „Poběžovice - rekonstrukce areálu zámku na společenské, kulturní a obchodní 

centrum.“ 

Co vás čeká o letošních 
pouťových slavnostech 

 
     Poběžovické pouťové slavnosti se nezadržitelně blíží. Také v 
letošním roce se uskuteční víkend po svátku Nanebevzetí Panny 
Marie, přesněji 19. až 21. srpna.  
     Připravujeme pro vás znovu program na hlavní scéně za ná-
kupním střediskem, na terase pod radnicí, v areálu zámku a u 
hasičárny. Na své si přijdou rovněž sportovci. 
     Program na hlavní scéně je letos zaměřen především na 
mladší generaci. Páteční rockový večer nabídne skupiny Bona 
Via, Jakobič, Johnnie Walker Rock a Rammstein revival. So-
botní odpoledne bude patřit hlavně dětem, které se mohou těšit 
na Dětskou revue Honzy Petráše, Myšáky, Hypochondr Show. 
Maminky mohou zůstat na neodolatelného Itala Davide Mattio-
liho a večer pak zahraje Moby Dick. Vyvrcholením bude vy-
stoupení Chodské vlny. Nedělní program zahájí Inka Rybářová 
se svojí Velkou dětskou pestrádou, pokračovat pak budeme v 
ostřejším duchu. Hrát bude Ambrozie, Doctor P.P. a Zvlášňý 
škola. 
     Terasa pod radnicí nabídne v sobotu multikulturní odpoled-
ne. Těšit se můžeme na bavorskou dechovku, postřekovský sou-
bor, židovské lidové písně, romskou muziku. Neděle pak tradič-
ně patří dechovkářům. Zahrají jim Chodovarka, Stavovanka, 
Harmonikové duo manželů Pospíšilových, Šťáhlavská šestka. 
     Zámek bude o pouti zaplaven květinami (chybět nebude ani 
módní přehlídka) a Šestkou z Plzně. Další podrobnosti o Pobě-
žovických pouťových slavnostech včetně kompletního progra-
mu najdete v příštím čísle zpravodaje Poběžovicko.                  
                                                                                  Jiří Kohout 
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Poběžovický závod vyprodukuje tisíc návěsů ročně 
 

     Až tisíc návěsů za kamiony ročně chce vyrábět nový závod firmy Hessa, patřící do obchodní skupiny Hesti, který byl v první 
letní den slavnostně otevřen v Poběžovicích. Firma tak dá regionu potýkajícímu se s jednou z největších nezaměstnaností 
v západních Čechách zpočátku zhruba dvacet, v nejbližších dvou až třech letech kolem šedesáti pracovních míst. Investice do nové-
ho výrobního závodu dosáhla čtyřiceti milionů korun. 
     „Je to první vlaštovka, která se uhnízdila v naší vznikající průmyslové zóně,“ řekl nám k zprovoznění montážního závodu starosta Pobě-
žovic Hynek Říha. „Budoucím investorům tak konečně můžeme ukazovat novou halu a ne jenom pole, což zjednodušuje mnohá jednání. 
V současné době je pro průmyslovou zónu využitelných zhruba patnáct hektarů, z toho Hesti zabírá tři hektary. Jednáme s dalšími zájemci, 
z toho dvě smlouvy jsou na spadnutí,“ doplnil Říha. 
     Poběžovický závod Hessa produkuje šroubované návěsy pro kamiony. Firma, jejímiž podílníky jsou česká firma Hesti a francouzský 
výrobce Samro, postavila na bývalém poli na jižním okraji Poběžovic svůj první montážní závod ve východní Evropě. „Dříve jsme šroubo-
vané návěsy, na něž má náš francouzský partner patent, dováželi. Výrobou přímo v místě značně ušetříme náklady na jejich dovoz,“ vyjád-
řil se jednatel společnosti Hesti ing. Jindřich Švarc. Z Poběžovic by měly návěsy putovat nejen na tuzemský trh, ale také do Maďarska, Pol-
ska, Slovenska a přilehlých oblastí Spolkové republiky Německo. Prozatím bude továrna vyrábět dvacet návěsů měsíčně, cílem firmy je 
dostat se až na pětatřicet návěsů za měsíc. „Abychom se na toto číslo dostali, bude třeba vybudovat ke stávající hale ještě dvě další. S tím 
počítáme řekněme v nejbližších dvou letech,“ uvedl Švarc. 
     Firma Hesti, která obchoduje nejen s kamionovými návěsy, ale s různými druhy dalších návěsů a přívěsů a s užitkovými automobily, 
zaujímá na tuzemském trhu jedno z předních míst. Cílem vedení je pozici ještě vylepšit, k čemuž má poběžovický závod výrazně dopomo-
ci. Skupina Hesti zaměstnává po celé republice 350 lidí, kteří vytvářejí roční obrat 2,5 miliardy korun. Francouzský partner Samro je ve 
výrobě návěsů jedničkou ve Francii a v celoevropském měřítku zaujímá čtvrtou pozici. Montážní závody ve Francii, Belgii a Portugalsku 
vyrobí ročně šest tisíc návěsů.                                                                                                                                                            Jiří Kohout 

Zajímavé setkání 
 

     Základní škola v našem městě již několik let využívá program  Phare , aby bylo možno  
realizovat výlety s partnerskými školami v Německu a využít tak velice výhodné finanční 
podpory tohoto programu. 
      Ani letošní rok nebyl výjimkou. Druhého června se nám vydařil výlet na sousední Ja-
vor s návštěvou sklárny ve městě Bodenmais a se zastávkou u Velkého javorského jezera. 
Zúčastnili se ho žáci 5. a 6. tříd, kteří se učí německý jazyk, společně se stejně starými dět-
mi partnerské školy města Oberviechtach. Jejich pan učitel, Karel Rossmann, se několik let 
učil se mnou český jazyk, proto také žáky vhodně namotivoval – využil praktické knihy – 
Do kapsy – a naučil se předem s dětmi nejdůležitější slovíčka potřebná pro první kontakt. 
Hned po milém přivítání českou písničkou v aule tamější školy, nacvičenou Elisabeth Kap-
pel a zazpívanou perfektně žáčky 1. třídy, jsme zažili v autobusu další milé překvapení – 
dostali jsme sladký dárek od svých kamarádů se slůvkem PROSÍM. To způsobilo obrovské 
překvapení a bylo podnětem k tomu, že v autobuse začal spontánně probíhat „kurz češtiny 
a němčiny“ se vzájemnou výměnou adres, zpěvem písní v obou jazycích a po celý den nás 
děti znaly jen tehdy, když se potřebovaly na něco zeptat v tom či onom jazyce. Na závěr 
programově vydařeného výletu jsme vyslechli přání dětí: „Šlo by uskutečňovat obdobná 
setkání  s jednodenním pobytem ve škole jako tomu je v Bělé a v sousedním  Eslarnu?“ 
Toto  krásné přání  lze jen těžko zrealizovat, pokud se nám nepodaří získat finanční pro-
středky na dopravu –  vše ostatní zvládneme jako škola bez pomoci druhého. 
                                                                                                             Miroslava Šebestová  

Provoz nového závodu zahájili šéf spo-
lečnosti Samro Stéphane Soulard, jed-
natel společnosti Hesti Jindřich Švarc 
a starosta Poběžovic Hynek Říha.                                   
                                  Foto Jiří Kohout 

Mateřská škola zkrátí od září svůj provoz 
 
     Jak jsem již informovala, došlo na naší mateřské škole ke snížení limitu zaměstnanců přidělených rozpočtem na rok 2005. Je tedy nutné upravit 
provoz školky tak, aby nebyl tento limit překračován. Od 1.9.2005, na základě organizační změny, dojde ke zkrácení provozu na jednom oddělení 
školy na polodenní. Vzhledem k tomu, že na tomto oddělení bude pracovat pouze jedna učitelka, bude počet dětí snížen a budou tam zařazeny děti 
s pětidenní docházkou, kterých je v letošním roce více. Od. 1.1.2006 bude platit zákon č.204/2005 Sb., který umožňuje rodičům na MD dávat své 
dítě do MŠ na 4 hodiny denně. Pokud rodiče tuto možnost využijí, budeme provoz školky přizpůsobovat, a pokud to  bude nezbytně nutné, a situa-
ce dovolí,  přijmeme učitelku, ale pouze na poloviční, nebo ještě nižší úvazek. Podle současného stavu a filozofie ministerstva školství pravděpo-
dobně nebude možné přijmout učitelku na celý úvazek, pokud rapidně nevzroste počet zapsaných dětí.  
     Způsoby řešení této situace na MŠ byly navrženy dva. Jednalo se o snížení úvazku zaměstnancům o opravdu malou část všem stejně, a tím by se 
zachoval současný kolektiv zaměstnanců. Toto řešení by bylo pro školku lepší, jelikož na rok příští je zapsáno o 5 dětí více než na rok letošní, i 
když jsou to většinou děti s pětidenní docházkou. Vzhledem k tomu, že v současné době nemohu zaměstnancům zaručit, že toto malé zvýšení počtu 
dětí bude stačit na vrácení úvazků, přistoupila na toto řešení jen část zaměstnanců. Situace se tedy nevyřešila a bylo nutné hledat jiný způsob. 
Osobně jsem jednala se zřizovatelem i s  Krajským úřadem v Plzni, bohužel neúspěšně. Naše škola překračuje závazný limit zaměstnanců nejvíce 
z celého okresu a situaci je třeba neprodleně řešit. Nastala tedy situace nejhorší, která byla zaměstnancům několikrát vysvětlována na poradách, a to 
výpověď z důvodu nadbytečnosti. 
     Pro tuto výpověď nemám jiný důvod, a je těžké říci někomu, že s názorem ministerstva ani kraje nesouhlasím, ale jinou cestu než výpověď ne-
mám. Překročení limitu finančních prostředků, i limitu zaměstnanců, znamená nemalé problémy pro školku a samozřejmě pro zřizovatele, nemluvě 
o finančních sankcích. Nejsme sami, kdo musel tuto situaci řešit, ale ve školách, kterých se to týkalo, se kolektiv většinou dohodl na snížení úvaz-
ků. Ministerstvo školství tak v rámci reformy veřejných financí, upravuje počty zaměstnanců, které musí do tří let snížit o 6 procent. Situace se 
tedy do dalších let s největší pravděpodobností nezlepší. Doufám, že příště budeme moci připravit lepší a veselejší zprávy. 

Lenka Pekárová, ředitelka MŠ Poběžovice 


