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Soutěžní tým soupeřů byl ze Základní školy Stod.
A jak celé pondělí probíhalo? Začalo o čtvrté hodině ranní, kdy ve
čtyřech domácnostech zazvonily
budíky a my vstávali. Do Prahy
jsme odjížděli ve 4.45 hodin, s pí.
Romanou Adamcovou. Cesta byla
plná nervozity, pocitů z neznámého a napětí z toho, jak asi celé natáčení bude probíhat a kdo se stane vítězem.
Do cíle ke stanici metra Zličín
jsme dorazili v 6.45 hodin a pod
vedením paní produkční, Kateřiny
Innemannové, jsme se metrem

Má to cenu? Co? Inu upozorňovat
na nešvary a nepřístojnosti. Někdy
se člověk dožije pravého opaku čím více na něco upozorňuje, tím
více se zlé věci dějí. Přesto se
snad není třeba vzdávat. I když je
to někdy
M k uzoufání. Jako ta strašná a stále větší skládka v lese za
ohnišťovickou železniční zastávkou. Kolikrát už se o tomto místě
psalo! Krásná cesta odbočující z
okresní silnice, les - kdysi, ještě v
době mého dětství plný vůně, jahod i hub! A dnes? Vlakem jezdí
tak málo lidí! A tak málokdo si
všimne, že se za zastávkou děje
cosi špatného. A náklaďákem či
dodávkou se sem dá tak snadno
zajet! Tak proč toho nevyužít?
Kde není žalobce, není soudce. A
kdyby někdo žaloval? A doložil
svoje nařčení i fotkami třeba s patřičně zřetelným číslem na autě, z
něhož byly odpadky vyloženy, co
se stane, kde se dá žalovat? Úředníků i zákonů na ochranu přírody
je víc než dost. Všechno stojí peníze. Ale nebyl by lepší dobře placený hajný s pořádnou holí či puškou a s patřičnou pravomocí? Takový, který by byl denně v lese, či
na poli nebo na cestě a který by se
nebál a který by věděl, že nikdo
nebude zkoumat, zda trestal přiměřeně? Skládka za železniční zastávkou Ohnišťovice není samozřejmě ojedinělá. Podobných a
možná i daleko větších lumpáren
najdeme v Poběžovicích a osadách patřících pod městský úřad
víc než dost. A tak znovu: co s
tím? Mají to mít na krku jen radní
v čele se starostou? Škoda, že už
dnes není městský policajt. Takový ten obyčejný, co chodil s bubnem vyhlašovat různá městská nařízení, ale z kterého měli respekt
nejen všichni uličníci, ale i různí
jiní vagabundi. A který, když na
něco nestačil, mohl si pozvat na
pomoc četníky. To už pak šlo doopravdy do tuhého. Bohužel, stále
žijeme ve světě naruby. Ač zdánlivě vše se měří zločinem a trestem a zákony a falešná demokracie vychází z toho, že si lidé dají
říct a budou dbát na zájmy z oboru "vyššího principu mravního,"
platí jen, že drzé čelo je víc než
poplužní dvůr a že kdo má peníze,
má i moc. A nejen v Praze na Hradě. Snad může být útěchou, že
cestu překonává jdoucí. To jest, že
se nedá nic lámat přes koleno a že
alespoň některé věci lze změnit.
Jen kdyby už ta skládka za ohnišťovickou zastávkou zmizela! i
kdyby - čert ho vezmi - nebyl viník potrestán!
P.S. A přece se točí… Tedy nejde
o zeměkouli, ale o pořádek. A
přece zmizela! CO? KDO? Černá

„Všichni jsme v to doufali, že to
vyhrajem, do Prahy se těšili,
protože metrem pojedem.“
V pondělí 4. února jsme se zúčastnili, jako soutěžní tým
„GANG PŘÍŠERKY,“ ve složení: Radka Votrubová (9.r.), Jana
Šustrová (9.r.), Dominika Adamcová (7.r.), Karel Turčan (8.r.), televizního natáčení pořadu „Příběhy detektiva Packala.“
Tento moderní soutěžní pořad
probíhá zábavnou a napínavou
formou, rozvíjí logické uvažování, paměť a testuje fyzickou zdatnost soutěžících.

přesunuli k Právnické fakultě.
Tady na nás čekal televizní štáb a
nás rázem přešel humor.
Oblékli jsme si trička s logem Příšerky a ZŠ Poběžovice, která nám
zdarma vytvořil p. Pavel Bukovanský - firma Lion Graphic Horšovský Týn.
Oba soutěžní týmy se představily
před kamerou a hurá do prověřování zdatnosti detektivů.
Dostali jsme batoh s technikou
(DVD, notebook, GPS, videokamera) a šifru, jejíž vyluštění nás
nasměrovalo na místo děje soutěže.
dokončení na str. 2

Lumpové žijí stále mezi námi

Začátek února nás překvapil příjemnými, slunnými dny, které
vylákaly mnoho občanů k pěkné
předjarní procházce. To ale nesměli jít směrem k ohnišťovické
zastávce ČD, protože zde by se
hezká sluneční pohoda rychle
vytratila. Jakýsi lump, jinak jej
nelze nazvat, který si klidně žije
mezi námi, zde totiž zcela jednoduše vysypal odpad ze své
pravděpodobně nelegální činnosti. Hromada plastových nárazníků, palubních desek, čalounění sedaček, palubní přístroje a
další součástky z rozebíraných
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automobilů, k tomu několik vysloužilých ledniček a mnoho dalšího
odpadu,
vhozeného mezi
stromy v lesíku
nad zastávkou,
zkazí náladu každému slušnému
člověku. Co šlo,
odvezli do Lazců
na náklady města pracovníci
Služeb města Poběžovice, ale
obrovská hromada za tratí si vyžádala přistavení kontejneru a
práci všech pracovníků služeb,
po celé dopoledne (obrázek vlevo nahoře a dole.) I tento odpad
bude odvezen a uložen na skládce v Lazcích, na náklady města.
Na obrázku vpravo dole je úplně
stejný druh odpadu, který se
však nachází na pozemku v areálu bývalého družstva Chodovia, v Masarykově ulici, kde si
takto „hospodaří“ p. Fryč, z domu naproti. Z obavy, aby se i

tento odpad neobjevil někde v
přírodě, byl vlastník uvedené
nemovitosti vyzván Odborem
životního prostředí MěÚ Poběžovice, k předložení průkazného
dokladu o ekologické likvidaci
tohoto „bordelu.“
Až se zase budeme rozčilovat
nad zvyšujícími se poplatky za
likvidaci komunálního odpadu,
vzpomeňme si nejen na možnost
všech občanů uložit ve sběrném
dvoře vše, co nepotřebují, a to
zdarma - náklady hradí město,
ale i na lumpy, kteří v klidu žijí
mezi námi, ale hospodaří na náš
společný účet! Takovýchto černých skládek totiž musí za rok
město likvidovat několik.
Pracovníci služeb města skládku odklidili, v rámci průběžného monitorování a likvidace
černých skládek městem Poběžovice, nezávisle na článku Zamyšlení. Ten byl dodán do
zpravodaje zhruba týden po jejím odklizení a dodatek (P.S.)
dne 20.2.2008.
Vok

Výběr z usnesení z 26. jednání RM Poběžovice, ze dne 30.1.2008
♣ RM se na základě jednání s ředitelem Správy a údržby silnic, Domažlice, zavazuje k dodání smlouvy mezi

městem Poběžovice a p. Hammerem a opravené smlouvy mezi SÚS Domažlice a p. Hammerem, podepsané
p. Hammerem, do termínu 8.2.2008 do 11.00 hodin nebo do stejného termínu dodá písemné prohlášení p.
Hammera, že tyto smlouvy odmítá podepsat.
♣ RM ukládá starostovi projednat s Ing. Pavlíkem z firmy STAFIN, Plzeň, odklad podpisu smlouvy s firmou
SÚS Domažlice s tím, aby na jednání zbytečně nejezdil a to nejpozději 31.1.2008 ráno.

Výběr z usnesení ze 27. jednání RM Poběžovice, ze dne 4.2.2008
♣ RM ukládá starostovi předložit do příštího jednání RM podrobnou zprávu o průběhu poskytování právní pomoci městu, advokátní kanceláří Rösch, Vovsík, Kocina, Plzeň.

♣ RM ukládá starostovi předložit do příštího jednání RM zprávu o nárocích členů JPO II na čerpání diet za
provedený zásah.

♣ RM bere na vědomí cenovou nabídku firmy Luboš Birner - PROGRES, H. Týn s tím, že realizace opravy
♣
♣
♣
♣
♣
♣
♣
♣
♣
♣
♣
♣

jednotlivých kotlů ÚT v bytových domech Krátká 141, 145 a 145, Pohraniční stráže 116, Vranovské 92 a
hasičské zbrojnice budou provedeny v době letní odstávky zařízení, nejpozději do 31.8.2008. Dodržení termínu opravy zajistí správce bytového fondu města.
RM pověřuje radního Váňu, projednat s vlastníky bytového domu čp. 22 v Augustinově ulici, možnost vyhrazení jednoho parkovacího místa pro uvedenou žadatelku, kolmo k domu, z Augustinovy ulice.
RM souhlasí s pronájmem části pozemku p.č. 116/1, o výměře 18 m2, paní Anně Barnášové, Pohraniční stráže 17 s podmínkou, že pozemek nebude využíván jako zahrádka ani k chovu zvířectva a bude o něj řádně
pečováno. Jakékoli větší úpravy (oplocení, pevně instalovaný zahradní nábytek apod.), jsou možné pouze se
souhlasem RM.
RM souhlasí s posílením osvětlení tělocvičny Základní školy Poběžovice tak, aby vyhovovalo potřebám krajských soutěží ve stolním tenisu a ukládá starostovi dojednat s firmou Elektro Gabriel-Pangrác, Domažlice,
okamžité zahájení prací a podmínky jejich financování.
RM rozhodla o zrušení plánovaného městského plesu v roce 2008, z důvodu špatné finanční situace města a
potřeby omezit výdaje.
RM schvaluje definitivní znění smlouvy o pronájmu pozemku, která byla předběžně dojednána 8.1.2007,
mezi městem Poběžovice a firmou BERGER BOHEMIA, a.s., Klatovská 410, Plzeň, vyčleněného k ukládání
výkopové zeminy ze zemních prací a pověřuje starostu jejím uzavřením.
RM schvaluje definitivní znění nájemní smlouvy č. 2007/AA.06064.1.120/S08 mezi městem Poběžovice a
firmou GEOSAN GROUP, a.s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III a pověřuje starostu jejím uzavřením.
RM schvaluje Smlouvu o dílo č. AA.08003.1.120 s firmou GEOSAN GROUP, a.s., na zhotovení celoplošné
penetrace komunikace nad stokami AG a OS-1A, v celkové rozsahu 709,98 m2 a pověřuje starostu jejím
uzavřením.
RM stanovila vedoucímu MKIS Poběžovice termíny pro zpracování zápisů do městské kroniky: rok 2006 do
30.6.2008 a rok 2007 do 31.12.2008.
RM bere na vědomí výsledek inventarizace v Mateřské škole Poběžovice a doporučuje ZM schválit vyřazení
nefunkčního majetku, v hodnotě 7.319,96 Kč, z evidence MŠ.
RM souhlasí s prominutím poplatku ze vstupného, ze společenské plesu, konaného 26.1.2008, pro SRPDŠ
při Základní škole Poběžovice a Mysliveckému sdružení pod Lysou horou Mnichov.
RM souhlasí s přemístěním hlavního odvodňovacího zařízení v průmyslové zóně, dle předloženého návrhu
firmy STAFIN, projekty a stavby s.r.o., Plzeň.
RM bere na vědomí stížnost Petra a Andrei Klesových, na zničenou příjezdovou cestu k jejich nemovitosti v
k.ú. Šitboř, firmou Společný podnik Poběžovice, jehož vozy jezdí k můstku přes Pivoňku nabírat vodu a příjezdovou cestu a okolí můstku zničily vyjetými hlubokými kolejemi a ukládá starostovi zajistit za účasti zástupců města Poběžovice a Společného podniku Poběžovice místní šetření, za účelem dohodnutí způsobu
opravy poškozené komunikace a dalších pozemků.

Výběr z usnesení z 12. jednání ZM Poběžovice, ze dne 14.2.2008

♣ ZM bere na vědomí odstoupení firmy DIESELWORX od kupní smlouvy na pozemek v průmyslové zóně
a důvody, které k tomu vedly.

♣ ZM schvaluje dohodu o narovnání mezi městem Poběžovice a firmou DIESELWORX, zastoupenou Markem van der Zee a pověřuje starostu jejím uzavřením.

♣ ZM schvaluje aktualizované znění smlouvy o budoucí kupní smlouvě a o výstavbě protihlukového valu,
mezi městem Poběžovice a panem Liborem Hammerem a pověřuje starostu jejím podpisem.

♣ ZM souhlasí s úpravou katastrální hranice, mezi městem Poběžovice a obcí Sedlec tak, aby celý areál výkrmny vepřů Společného podniku Poběžovice, ležel v katastrálním území města Poběžovice.

dokončení ze str. 1.
Můžete začít luštit s námi:
SROTNEÉE N K O Z
TÝLO ATUC I É M E
AKO ČLNTH CH U A

„KUDY-KAM?“
Po vyluštění jsme neváhali ani vteřinu a běželi na místo.
A vyplatilo se, doběhli jsme jako
první a získali tím bonus ŠTÍSTKO.
„KDE JSME?“
Prošli jsme si nejstarší kolotoč v
Evropě. Po přečtení historie, jsme
se připravili na soutěžní otázky.
„MÍSTO ČINU“
V této části soutěže jsme správně
odpověděli na tři otázky a získali
první stopu - „NÁPAD.“
Společně jsme se přesunuli do interiérů Technického muzea města
Praha.

„VÝSLECH“
Zde jsme prováděli výslech dvou
podezřelých osob. Dokončili jsme
ho vítězstvím a získali druhou stopu - „POKROK.“ Třetí a čtvrtou
stopu jsme bohužel nezískali, ale
neztráceli jsme naději na výhru.
„HONIČKA“
Mgr. Smolař vymyslel závod na
bruslích, který se uskutečnil v parku na Letné. Tento závod jsme nevyhráli, ale pátou stopu jsme získali při zapínání „kšand“ magistru
Smolařovi.
„TREZOR“
Po zadání páté stopy do notebooku
se nám otevřela cesta k trezoru.
Pro informace o něm jsme běželi
do vrátnice Technického muzea.
Zde jsme získali indicii - „BRUSELSKÝ PAVILON.“
Ve srovnání se soupeřem jsme měli časový skluz dvě a půl minuty.

U pavilonu jsme se střetli s druhým týmem. Naše dlouhonožka Jana zahlédla trezor jako první a
okamžitě nás k němu přivolala.
Stačilo jen jediné - zadat správné
heslo do trezoru. Domča připojila
k notebooku ŠTÍSTKO a objevila
se nápověda „EDISON.“ Po této
nápovědě už nám bylo heslo jasné.
Pomocí mobilního telefonu zaslal
detektiv Packal SMS s heslem „VYNÁLEZCE,“ k otevření trezoru. Světlo přestalo svítit červeně.
Napětí stoupalo. Naše úsilí nebylo
zbytečné, trezor se rozsvítil zeleně.
Všichni jsme vykřikli: „MÁME
TO!“ Následovalo slavnostní předání fotoaparátů zn. FUJI, gratulace od soupeřů a fotografování se
štábem. Naše skvěla řidička nás
metrem dopravila do KFC. Posilnili jsme se na zpáteční cestu a HURÁ domů.

skládka! Dne 11. února se situace za
ohnišťovickou zastávkou změnila!
Technické služby zasáhly. Odpad na
okraji lesíka už není. I za cenu, že
peníze na jeho odklizení šly z kapes
nevinných. Ale díky i za to! Bohužel - jsem skeptik. Kdybych měla
sázkovou kancelář, vyhlásila bych
sázky na to, za jak dlouho se zase
najde nějaký tajně se řehtající chytrák a lesní cestu opět ozdobí starými
hadry či dokonce ledničkami a jiným odpadem. Lidská blbost je věčná. Ale snad alespoň ty letošní jarní
procházky budou jen v líbezném a
jehličím vonícím prostředí!
Mgr. Marie Špačková

MĚSTO LETOS
PLESAT NEBUDE!
V letošním roce se neuskuteční
v řadě již 6. Městský ples města
Poběžovice. Rada města rozhodla o
jeho zrušení, jelikož město Poběžovice v současné době nemůže na
sebe vzít případnou finanční ztrátu
z plesu, a uhradit ji z rozpočtu města. Po zkušenostech z Hasičského
bálu, kdy se sešlo velmi málo lidí,
je ztráta velmi pravděpodobná.
Vzhledem k termínu jednání rady,
již nebylo možné odstranit informaci o konání Městského plesu z
lednového čísla Poběžovicka.
Bude však uskutečněn Maškarní
bál pro děti. Tentokrát se přijdou
podívat i Mach a Šebestová.
S největší pravděpodobností se
uskuteční ve druhé polovině března - kvůli rekonstrukci hotelu. Datum bude včas upřesněno.
Sportovec roku se rovněž v letošním roce konat nebude, uvažujeme o jeho pořádání v delších intervalech, nebo o vyhlašování nejlepších sportovců u příležitosti pouti
v Poběžovicích.
Za radu města
Lenka Pekárová.
Do Poběžovic jsme dorazili kolem
21. hodiny a první kroky vedly k
paní učitelce Špinlerové,abychom
se s ní podělili o radost z vítězství.
Jsme rádi, že jsme se mohli zúčastnit televizního natáčení pořadu. Ze
soutěže jsme si přivezli spoustu zajímavých zážitků.
Na závěr bychom chtěli poděkovat
paní učitelce Zdeňce Špinlerové a
naší Romče Adamcové, která nás
dovezla tam i zpět v pořádku.
Chcete si s námi prožít natáčení ?
Dívejte se 22.3.2008 na ČT 1 na
pořad Příběhy detektiva Packala
v 9.45 hodin.
Naše fota jsou k dispozici na nástěnce u ředitelny školy.
Příšerky ZŠ Poběžovice

UPOZORNĚNÍ
MěÚ Poběžovice.
Místní poplatek:
♣ za chování psa,

je splatný do
31. března 2008,
♣ za likvidaci odpadů,
je splatný do
30. června 2008.
Poplatky se platí v
pokladně MěÚ Poběžovice.
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Návštěva prvňáčků v mateřské škole

Každý se rád vrací tam, kde mu
bylo dobře a kde prožil hezké
chvíle. Tak tomu bylo i v pondělí
4. února, kdy jsme se my, prvňáčci naší základní školy, vydali na
návštěvu do mateřské školy. Při
pracovním vyučování jsme sami
vyrobili sněhuláky a již při zhoto-

vování jsme se těšili na setkání. Povídali jsme si o
tom, jak a komu dárek předáme, protože do školky chodí
naši sourozenci a
kamarádi.
V pondělí kolem
deváté hodiny nás
vlídně přijali v 1.
oddělení MŠ, kde
jsme se rozdělili
podle toho, jakou
třídu jsme v minulých letech navštěvovali. Někteří jeden rok, někteří déle.
Po prvním pozdravení a předání
dárků jsme dětem vyprávěli o
našich příjemných zkušenostech
ze školy. Zazpívali jsme si dohromady a zarecitovali krátké básnič-

ky, abychom ukázali, jak umíme
ohýbat naše jazýčky. Protože jsme
navštívili školku po vysvědčení,
mohli jsme se svými výsledky budoucím školákům patřičně pochlubit. Většina z nás byla ohodnocena samými jedničkami. Velkou
radost nám udělalo společné hraní
na koberci, protože ve škole na
velké hraní již tolik času není. My
si sice také hrajeme, ale hra je pro
nás zároveň učením. A to nás baví, protože se tak učíme číst, psát
a počítat.
To ale nebylo všechno, co nás ve
školce čekalo. Vyvrcholením našeho příjemného setkání bylo divadelní představení, na které nás
školkáčci pozvali. Společně jsme
zhlédli „Příhody kočky Agáty“ a
měli jsme pocit, že divadlo hrajeme i my. Ani chvilku jsme neza-

Masopust v ZŠ Poběžovice
Na 5. únor 2008 budeme u nás
dlouho vzpomínat. Divoký maškarní rej doslova otřásl celou školou a vnesl do ní spoustu bláznivé
radosti. Chodby zaplnily masky
všeho druhu, od pohádkových
princezen, skřítků, vodníků a čarodějnic, přes civilní doktory,
zdravotní sestry a uklízečky,
k novodobým upírům, druidům,
tajným agentům a různým jiným.
Nespoutané veselí žáků ještě
umocnily učitelky ZŠ, které vcházely do tříd v převleku mušketýra,
copaté Pipi, jedovaté Pindruše,
vodníka, pána a dalších. Stoprocentní žákovský ohlas si vysloužila paní učitelka Paulová, která coby teenager působila skutečně jako patnáctiletá slečna. Společně
sdílenou radost jsme si osladili
ochutnávkou masopustních koblih
a volbou nejhezčí masky. A kdo
byl nejhezčí? VŠICHNI!!! Nadše-

ní favorité jednotlivých tříd převzali
ceny a už se celá
škola začala pomalu řadit venku, aby
ukončila svůj den
slavnostním maškarním průvodem.
Za vyhrávání místního rozhlasu jsme
prošli Poběžovice,
přidaly se k nám i
děti z místní mateřské školy. Houf masek přilákal také několik zvědavců, mezi nimi i
paní prodavačky ze Sparu, které
nás obdarovaly pár balíčky bonbónů. Sladkou tečkou za celou
masopustní oslavou byly bavorské
vdolečky ve školní jídelně.
Nejvíce nápadů do projektu Masopust, vnesla paní zástupkyně M.
Šebestová, kterou muselo dvojnásob těšit, že se skutečně všichni

Dobrohost v zimě 2008
Letošní seriál akcí, organizovaných občanským sdružením Dobrohost-Poběžovice, zahájila 14.
ledna 2008 Mgr. Marie Špačková
přednáškou „Poběžovice pod vládou labutě.“ Zabývala se historií
města od poloviny 16. století až
do začátku třicetileté války. Poběžovice, nebo vlastně tehdy město
Ronšperk, v roce 1548 koupil Petr
I. ze Švamberka, po něm jej vlastnili jeho syn Jan Jiří a vnuk Petr
II. Švamberkové, jako protestanté
na Poběžovicko přivedli řadu
svých souvěrců ze Saska a tehdy
vlastně začalo poněmčování zdejšího kraje. Po bitvě na Bílé hoře
v roce 1620 Švamberkové o Poběžovice přišli. O trpkém osudu
manželky Petra II., paní Anny
Maxmiliány z Oppensdorfu během třicetileté války jsme si mohli
vyslechnout mnohé před rokem.
Do poběžovického městského
znaku se dostal tehdy také červený štítek se stříbrnou labutí – rodový erb Švamberků.
O historii dolování nejen živců,
které je na Poběžovicku asi nejznámější z nové doby, přednášel o
14 dní později RNDr. Karel Špa-
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ček. V okolí Poběžovic (u Mutěnína a Načetína) se dají dodnes najít
korundy a údajně v rudolfinské
době, se zde rýžovaly i safíry –
drahokamová odrůda korundu
modré barvy. Ve stejných místech
se po dvě století sbíral po polích
tzv. „ronšperský smirek,“ v podstatě směs korundu, magnetitu a
hercynitu, který se užíval v řadě
skláren k řezání a broušení skla.
Hercynit od Načetína byl dokonce
v polovině 19. století prvně mineralogy popsán a po zdejší oblasti
pojmenován jako nový nerost
(podle názvu Hercynikum – starý
latinský název Českého lesa a Šumavy). Zajímavá je i historie dolování měděných rud u Mutěnína
a Svržna a poměrně rozsáhlé železářské výroby ve Ferdinandově
Údolí u Srb. Největší pozornost
samozřejmě byla věnována těžbě
živcových pegmatitů v širším okolí Poběžovic a nálezům vzácných
nerostů, nejen berylů a turmalínů.
Jen v Národním muzeu v Praze je
vystaveno přes 50, často unikátních nerostů z Poběžovic, Otova a
Meclova.
Poslední letošní přednáška

výborně bavili. To je pro organizátora vždycky ta největší radost!
Jitka Mentová
Z dětských ohlasů
k projektu Masopust
„Mně se líbilo, že jsme byli všichni krásní, také mně chutnaly koblihy.“ (J. Romanová)
„Bavilo mě učení v maskách, líbil
Mgr. Marie Špačkové z 11. února,
se týkala Pivoně, pověstí i historických zpráv o založení a činnosti zdejšího kláštera od poloviny
11. století, přes jeho vypálení husity, následnou obnovu v 15. a 16.
století, další zkázu v třicetileté
válce a opětovné vystavění po
vestfálském míru až do jeho zrušení Josefem II., přestavbu
v 19. století a jeho devastaci, ve století následujícím.
Po více než jedno století bylo pivoňské panství spojeno
i personálně s poběžovickým a historie obou míst se
mnohdy prolínala.
Všechny přednášky se těšily
nečekanému zájmu zdejších
občanů, takže salónek ve
zdejší pizzerii, kde se konaly, býval zcela zaplněn. Občanské sdružení děkuje občanům za zájem a podporu,
což nás zavazuje k pokračování v této činnosti. Děkujeme občanům také za finanční příspěvky na činnost občanského sdružení. Během
uvedených akcí občané věnovali na dobrovolných darech ve prospěch sdružení
celkem 1691 Kč. Ujišťuji

háleli, hráli jsme zvířátka, zpívali
jsme, dělali jsme mašinku, která
dojela až do kuchyně. Chtěli jsme
uvařit krupicovou kaši, protože
nám selhal kouzelný hrneček z
pohádky Hrnečku, vař! Ten byl
totiž děravý.
Najednou bylo skoro poledne a
nám bylo líto, že musíme zpátky
do školy. Někteří se dokonce přiznali k tomu, že by se do školky
rádi vrátili. Při zpáteční cestě jsme
už ale přemýšleli o dalším dnu ve
škole, protože nás čekal masopust,
a jak jsme potom zjistili, byl to
další z velmi zajímavých dnů.
Děkujeme paním učitelkám za milé přijetí v MŠ, za pozvání na divadlo a za sladkosti, které jsme
obdrželi. Byl to hezký den a věříme, že i dětem z MŠ se bude líbit
u nás ve škole, až se k nám přijdou podívat do 1. třídy .
Prvňáčci a tř. uč. Hana Teplá
se mi legrační deštník paní učitelky, chutnaly mi dobré koblížky,
líbil se mi i průvod, kde na nás házeli rýži.“ (E. Krutinová)
„Nejvíc se mi líbilo, že se do masek převlékly i paní učitelky, naše
paní učitelka byla za vodnici a
moc jí to slušelo.“ (T. Šandová)
„Na masopustní den budu vzpomínat velmi rád, protože se mi
moc líbil, věřím, že příští rok se
bude masopust opět konat.“ (K.
Jílek)
„Úterní masopustní den začal velice pěkným ránem, kdy nás ve
škole přivítaly převlečené paní
učitelky s pochodněmi. Celý den
probíhal v převlecích. Průvod Poběžovicemi byl kouzelný a zábavný. Vše vyvrcholilo ochutnávkou
sladkých a voňavých masopustních koblížků.“ (H. Anderlová)
„Přála bych si, aby se příští rok
podobná akce zopakovala. Výhru
či malou odměnu bych přála všem
žákům, protože všechny masky
byly hezké.“ (S. Šobrová)
„Ať žije masopust!“
všechny dárce, že tyto příspěvky
budou řádně vyúčtovány a využity
pro další činnost občanského sdružení. Děkujeme také za pochopení
a podporu od provozovatelů pizzerie Venezia, kteří nám umožnili
zmíněné akce realizovat v příjemném prostředí.
Za OS Dobrohost - K.Špaček

10. jubilejní a 2. společný ples se vydařil
Čas plesů v Poběžovicích, byl zahájen tradičně hasičským bálem.
Hned po něm, 26.1.2008, se konal
již 10. jubilejní ples SRPDŠ při ZŠ
Poběžovice, který byl podruhé
spojen s Mysliveckým sdružením
pod Lysou horou Mnichov.
Stejně tak jako poprvé v loňském
roce, i letos, jsme byli nadšeni výbornou spoluprací před plesem,
v jeho průběhu i po něm.
Během příprav jsme vycházeli
z dobrých i špatných zkušeností, a
tak měla řada organizačních věcí
hladký průběh. Mezi ně patřila samozřejmě tombola, s níž nám pomohlo mnoho místních i přespolních sponzorů – všem vyslovujeme
vřelé poděkování a potěšilo nás, že
nás ani letos neodmítli a ochotně
podpořili.
Ke zdaru plesu patří i hodnotný
program – o něj se postaraly gymnastky z Postřekova, překvapili i
vyznavači aikida z Domažlic a již
známá Vendula Hrušková,
která se představila letos se
svými tanečníky, ve zcela
novém provedení.
Se zatajeným dechem
všichni poslouchali již známé

trubače Okresního mysliveckého
spolku ČMMJ Domažlice,
v čele s p. Čepičkou a sledovali také pozorně pasování
mladého myslivce na „Lovce
zvěře jelení“.
Naši kamarádi – myslivci –
nám rovněž dle tradice připravili také výborný „ mls,“ ve formě zabijačkových hodů, jejichž hlavním tvůrcem byl p.
V. Grössl. O úpravu stolů a celý
raut se zasloužila M. Pekárová
s dcerou a J. Přerostová. Ten, kdo
neholdoval masu, mohl ochutnat
ovoce, zeleninu nebo preclíky.
A jací by to byli myslivci bez
vhodné dekorace v sálu – jejich
bažanti, muflon, divoká selátka,
sloužili v průběhu plesu jako lákavá dekorace, ale po slosování
tomboly rychle zmizeli. Nadále však zůstala paroží a půvabná dekorace
na stolech, připravená zejména pí. uč. Paulovou, Přerostovou a všemi těmi, kteří
měli jen trochu času.
O zábavu se postarala téměř do rána osvědčená
„Holýšovská trojka“. Ne-

chyběla ani dámská volenka,
při níž zářily v rukou žen pestré karafiáty, připravené pí.
Bártovou.
Hlavní zodpovědnost ležela však po celý večer na
našich „průvodcích.“ Jimi byli – p. J. Pánek, J.
Teplý, ale zejména jeho
žena – H. Teplá, která se
ujala zahájení plesu a provázela
nás celým večerem. Jim patří proto
zvláštní poděkování, ale rovněž i
p. Koreckému a jeho ženě, kteří
nám zdarma poskytli prostory sálu
v hotelu Hubertus a na plese sami
nechyběli.
Finanční výtěžek z našeho společného plesu, bude téměř celý věnován dětem zdejší školy na akce,
pořádané v rámci školy i SRPDŠ.
Za to patří velký dík v závěru, našim věrným kamarádům z MS Pod
Lysou horou Mnichov.
Ten, komu letos nevyšel čas nebo
neměl chuť, ten může plánovat
volno na příští rok - 14. února
2009.
Těšíme se na vás.
M. Šebestová

Karl Peter Reimer byl výborný učitel a nadaný hudebník!
Je dávno minulostí doba, kdy hudba a zpěv patřily naprosto neoddělitelně k chudému „kantorskému“
povolání. Bylo tomu tak i v našem
učitelském rodě - a ještě před přibližně 70 lety, kdy jsem chodil do
národní školy, bylo mezi našimi
učiteli hodně dobrých a nadšených
hudebníků…
Také mezi starými „ronšperskými“
kantory bylo hodně dobrých a činných hudebníků. Jeví se to mimochodem, i z výběru mší a „vložek,“
které znívaly často z kůru městského kostela. Nezřídka mezi nimi byly skladby Bachovy, Haydnovy,
Mozartovy, Schubertovy, Führerovy…
Dnes chci vzpomenout o Poběžovice nesmírně zasloužilého a rodnému městu nadmíru oddaného
učitele Karla P. Reimera, který
založil a vedl početný žákovský
orchestr a pečoval o četná hudebněpěvecká vystoupení dobré úrovně, ve „ztraceném“ pohorském
městečku…
K.P. Reimer se narodil ve starobylém měšťanském domě čp. 4, na
„ronšperském“ náměstí, nedaleko
zámku, 19. května 1873. V Reimerově rodině byla hudba i zpěv dávno domovem: otec Georg Reimer
byl hostinským a dobře ovládal
snad více hudebních nástrojů
(nejlépe housle a klarinet.) V jeho „šenku“ se scházívali a nacvičovali dobří místní hudebníci. Karlův tatínek pocházel z vísky Vítání
u Štítar (Wittana), a už jeho otec
Anton Reimer (sedlák a později
šenkýř,) miloval muziku. Jeho žena Margaretha, rodem Christophová, z Nové Vsi čp. 7, u Horšovského Týna, dobře zpívala a uměla
hrát na tehdy oblíbenou citeru. Zdá

se pravděpodobné, že čistou lidovou hudebnost do Reimerovy rodiny přinesla i Karlova maminka,
Elisabeta, rodem Pechtlová, dcera
šafáře na panském statku v Mutěníně.
Karlovo nadání se projevilo velice
brzy, a prvním jeho hudebním učitelem byl zřejmě otec. Z učitelů
vedl nadaného žáčka nejspíše velmi schopný Karl Pauli, syn ředitele
hostouňské školy - Franze Pauliho.
Ti jednohlasně rodičům doporučili,
aby poslali mimořádně nadaného
Karla na německé řádové gymnázium v Plzni a později, pro nedostatek prostředků k dlouholetému
studiu, na německý učitelský ústav
v Českých Budějovicích.
Prvním učitelským působištěm
mladého Karla se stal rodišti blízký Mnichov, pak Hostouň. Už tam
se hodně vyznamenal v oboru duchovní i světské hudby! Po krátkém působení v sousedním Mutěníně, nastupuje na podzim Karl
Reimer v rodném „Ronspergu“ a
následujícího roku (1895) zakládá

oblíbený pěvecký sbor „Gesangverein Böhmerwald,“ jehož byl i po odchodu do PrahyKarlína (1911) čestným sbormistrem.
I v té době pražského působení trávil Karl Reimer všechen „volný“
čas, zvláště prázdniny, v nezapomenutelném „Ronspergu.“ Vyučoval tu zájemce hře na různé nástroje (i dechové), učil děti plavat a
podporoval zájem o sport v městečku - rozvoj atletiky a kopané.
V roce 1921 byl v důsledku nervového zhroucení předčasně penzionován. V roce 1935 se Karl Reimer vrací do svého rodiště a brzy
začíná, po prosbách místních občanů vyučovat, což zůstalo až do
osvobození v roce 1945. Ze svých
žáků vytvořil daleko-široko známý
a velmi oblíbený dětský orchestr
„Böhmerwaldharmonie,“ s nímž
úspěšně koncertoval. Po nuceném
odchodu z Poběžovic, žil Karl Reimer s rodinou v Lauingen, na Dunaji, kde 23. záři 1951 zemřel.
Mgr. Jan Prokop Holý, Hostouň

Vzpomínka
Dne 26. února by se dožil
životního jubilea

70 let
pan

Oldřich Motyčka
ze Šitboře

S láskou vzpomíná
manželka, syn s rodinou
a ostatní příbuzní.

INFORMACE
MěÚ Poběžovice.
Nová služba úřadu:
Od 11.2.2008 je možné v
MěÚ Poběžovice
získat ověřené výpisy z:
♣ katastru nemovitostí
♣ obchodního rejstří-

ku

♣ živnostenského

říku
♣ rejstříku trestů

rejst-

Služba je poskytována
za úplatu v podatelně
městského úřadu.

Shání se
c h a l u p a

S manželem jsme si zamilovali
váš kraj a tak v něm sháníme
Česká spořitelna, a.s.,
Program kina v
chalupu. Bohužel v realitních
pobočka Poběžovice
kancelářích jich je pramálo a
březnu 2008
tak se obracím na vás. Nemáte
oznamuje novou
nějaký kontakt, popř. nelze inpracovní dobu od 1.3.08 7.3. VÁCLAV - komedie
zerát
někde vyvěsit? Zajímá
ČR
Po 8.30-12.30 13.30-17.00
nás oblast Poběžovic ale i Pi14.3. JÁ LEGENDA - sci-fi
voň, Vranov, Mnichov, HvožÚt Z A V Ř E N O
USA
ďany, prostě tohle úúúžasný
St 8.30-12.30 13.30-17.00
Čt 8.30-12.30 13.30-16.00 21.3. NA VLASTNÍ NEBEZ- okolí, kam už 15 let jezdíme na
PEČÍ - thriller ČR/RO dovolenou. Teď se nám narodiPá 8.30-12.30 13.30-16.00
la dcerka a chtěli bychom jed28.3. ZLATÝ KOMPAS Stolní tenis: tradiční velikonočno(naše) místo, kam se lze vrafantasy
VB/USA
ní turnaj, se koná dne 22.3.
cet. Děkuji za pochopení
2008 od 9.00 hodin v ZŠ PoběMariana Stichová, Praha,
Začátky v 19.30 hod.,
žovice. Zveme veřejnost !
telefon: 608 533 745
cena 50.-Kč.
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