
Úvodem slovo starosty: 
 
Vážení spoluobčané,
     pomalu končí další rok, brzy skončí i čtyřleté 
volební  období.  Čekají  nás  další  volby  do 
zastupitelstva  obce.  Letošní  volby  se  budou 
trochu lišit od předešlých. V roce 2002 jste mohli 
vybírat  ze  čtyř  kandidátek,  v  roce  2006  bylo 
kandidátek  pět.  Letos  je  kandidátka  jen  jedna. 
Zamyslíme-li  se,  snadno  přijdeme  na  to,  proč. 
Odchází  starší  generace,  bohužel  bez  nástupců. 
Mám pocit, že  mladí nemají odvahu se angažovat. 
Osobně jsem přesvědčoval, především mladé, aby 
reprezentovali  svoji  obec,  neuspěl  jsem.  Mám 
pocit, že mladí se obávají jakési kritiky starších. 
Bohužel,  některé  obce  tak  budou  bez  svých 
zástupců.  Je  to  škoda.
      Snažil jsem se, aby se  v každé naší obci  něco 
zlepšilo.  Snad se to alespoň částečně podařilo,  i 
když  se  například  investovalo do školní  jídelny, 
protože  obec  bez  školy  by  již  nebyla 
plnohodnotná,  vznikl  dům  pečovatelské  služby, 
který také pozvedl úroveň obce, Investovalo se do 
vodovodů, na něž se může napojit  téměř každý.  
Myslím, že i v  příštím volebním období se jistě v 
každé  obci  mnoho  vylepší.  Přesto  bude  nutno  
nadále  investovat  především  do  společných 
projektů,  jako  je  kanalizace,  obnova  a 
zdokonalení  vodovodů, potom i do povrchů ulic. 
Pak  přijde  řada  na  drobnosti.  A  právě  to,  co 
dalšího udělat v té či oné obci, mohli vaši zástupci 
ovlivňovat.  Přesto jsem přesvědčen,  že  i  když v 
zastupitelstvu bude většina z Pačejova - nádraží, 
nepřijdou  ostatní  obce  zkrátka.
       Byl bych rád, kdybyste přesto, že je jen jedna 
kandidátka, přišli k volbám a tím projevili zájem o 
chod obce a zároveň tím dali  příslib, že za čtyři 
roky bude mít každá obec své kandidáty. Současně 
s volbami do zastupitelstva obce budou volby do 
senátu,  kde  můžete  vyjádřit  své  sympatie 
jednotlivým  kandidátům,  případně  vyjádřit  svůj 
názor,  zda  potřebujeme  senát.

     Rád  bych  poděkoval  především  Sokolům, 
Junákům,  Automotoklubu  a  Hasičům  za 
společenskou  činnost  v  obci.  Děkuji  i  členům 
ostatních sdružení, Včelařům, Myslivcům a dalším 
za jejich práci.  Mladým vzkazuji,  zajímejte se o 
dění  v  obci,  je  to  Vaše  obec.
( ing. Vladimír Smolík)

***

Závěrečný účet Obce Pačejov za rok 2006

Hospodaření  Obce  Pačejov  se  v roce  2006  řídilo 
rozpočtem, který byl  schválen zastupitelstvem obce 
dne  15.12.2005.  Celkem  bylo  k 31.12.2006 
provedeno 122   rozpočtových opatření, kterými se 
do  rozpočtu  zapojovaly  nové,  rozpočtem 
nezachycené příjmy i výdaje.

Bilance plnění příjmů a výdajů rozpočtu obce (v Kč).
Příjmy celkem 7 863 627,-Kč, upravený rozpočet 12  
343 511,22Kč, skutečnost 12 665 416,86 Kč.
Výdaje celkem 11 649 000,- Kč, upravený rozpočet  
17 238 571,- Kč, skutečnost 16 570 040,39Kč.
Saldo příjmů a výdajů:
schválený rozpočet – 3 785 373,-Kč
upravený rozpočet -4 895 059,78Kč
skutečnost -3 904 623,53Kč

Hospodaření  Obce  Pačejov  v roce  2006  skončilo 
schodkem  ve  výši  3.904.623,53  Kč.  Schodek 
hospodaření byl krytý zčásti přebytkem hospodaření 
minulých let a zčásti prodejem podílových listů KB 
ve  výši  2.300.000,-  Kč.  (rozbor  hospodaření  je  
v příloze závěr.účtu)

Na celkových příjmech se největším objemem podílí 
daňové  příjmy ve  výši  6.381.214,17  Kč.  V nich  je 
zahrnuta  i  daň  z příjmu  placená  obcí  ve  výši 
907.660,00 Kč, která je zároveň zaúčtována na straně 
výdajů  a  do  rozpočtu  byla  zapojena  rozpočtovým 
opatřením. 
Nedaňové  příjmy  v celkové  výši  4.300.426,69  Kč 
jsou  tvořeny  rozpočtovými  příjmy  především 
z prodeje dřeva ve výši 3.402.739,90 Kč, dále příjmy 
z pronájmů ve výši 580.000,- Kč a dalšími příjmy . 
Kapitálové  příjmy  v celkové  výši  27.639,00  jsou 
tvořeny prodejem obecních pozemků.

Přijaté  dotace  ve  výši  1.956.137,00  Kč  byly 
poskytnuty ze SR, z rozpočtu kraje,od okolních obcí 
a  převodem  zisku  min.let   z hospodářské  činnosti 
obce.  Investiční  dotace  byly  poskytnuty  na 
projektovou  dokumentaci  přístavby  školní  jídelny 
Pačejov ve výši 300 tis. Kč a na Stavební úpravy a 
přístavbu Hasičské zbrojnice Pačejov ve výši 300 tis. 
Kč.  Dotace  byly dále  poskytnuty na  např.  na  lesy, 
školství,  hasiče,  pečovatelskou  službu,  volby  atd. 
Všechny účelově poskytnuté dotace, které podléhaly 
finančnímu  vypořádání  za  rok  2006,  byly  řádně 
vyúčtovány  v termínech  stanovených  Vyhláškou 
Ministerstva  financí  č.  551/2004  Sb.  (vyúčtování 
dotací je v příloze závěr.účtu)
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Ve  výdajové  části  rozpočtu  z celkového  objemu 
16.570.040,39  Kč  bylo  na  kapitálové  výdaje 
(investice)  použito  7.579.368,87  Kč.  Zde  byla 
realizována  především  výstavba  vodovodu  ve 
Strážovicích s nákladem 2.248.356,80 Kč, výstavba 
vodovodu v Pačejově vsi a Velešicích s náklady ve 
výši  1.854.417,97  Kč.  Dále  byla  provedena 
rekonstrukce  vzduchotechniky v Mateřské  škole  za 
378.973,60 Kč, rekonstrukce topení ve Zdravotním 
středisku  Pačejov  za  614.612,50  Kč,  rekonstrukce 
střechy  na  bytovém  domu  čp.  170  ve  výši 
698.349,50  Kč,  stavební  úpravy  hasičárny 
v Pačejově  ve  výši  523.425,70  Kč  a  projektová 
dokumentace  na  přístavbu  školní  jídelny  ve  výši 
428.338,00  Kč.  Byla  doplacena  koupě  objektu 
(bývalá  fara)  v Pačejově  vsi  –  doplatek  činil 
375.000,00  Kč.  Dalšími  investičními  akcemi  byly: 
oplocení  hřiště  ZŠ,  zateplení  šaten  v ZŠ,  stavební 
úpravy soc.zařízení v KD a další. 
Běžné  výdaje  byly  vynaloženy  v souladu 
s rozpočtem tak, aby byly pokryty provozní náklady 
k zabezpečení veškerého provozu obce.

Příspěvkovým organizacím obce,  tj.  ZŠ a  MŠ byl 
poskytnut  provozní  příspěvek  ve  výši  1.127.300,- 
Kč.  V Mateřské  škole  byl  vykázán  zisk  ve  výši 
24.099,63 Kč, který bude použit do fondu odměn a 
do fondu rezerv . V Základní škole byl vykázán zisk 
ve výši 32.410,60 Kč, který bude použit  do fondu 
odměn  a  do  fondu  rezerv.  (přehled  hospodaření  
příspěvkových organizací je v příloze závěr.účtu)

Hospodářská činnost  obce skončila ztrátou ve výši 
11.587,42  Kč,  která  vznikla  zaúčtováním  daně 
z příjmu  za  rok  2005  ve  výši  45.540,-  Kč.  Ztráta 
bude  pokryta  ze  zisku  minulých  let.  (rozbor 
hospodaření je uvedený v příloze závěr.účtu)

Stav  majetku  a  jeho  zdrojů  je  uveden  v přehledu 
aktiv a pasiv , dále v souhrnném zápisu o provedení 
inventarizace majetku. (příloha závěr.účtu)
Součástí  závěrečného  účtu  Obce  Pačejov  za  rok 
2006 je zpráva o přezkoumání hospodaření obce za 
rok 2006 dle zákona č. 420/2004 Sb. 

Závěr z přezkoumání:

Přezkoumáním byly  zjištěny  nevýznamné  chyby  a 
nedostatky  (viz  bod  3.15  zprávy),  které  nemají 
závažnost nedostatků uvedených pod písmenem v § 
10  odst.3.  písm.  c)  zákona  420/2004  Sb.,  o 
přezkoumávání  hospodaření  územních 
samosprávných celků a  dobrovolných svazků obcí. 
Zjištěné nedostatky byly sděleny obci a odstraněny 
během průběžného přezkoumání.
                                  ***

Závěrečný účet Obce Pačejov za rok 2007

Hospodaření  Obce  Pačejov  se  v roce  2007  řídilo 

rozpočtem, který byl  schválen zastupitelstvem obce 
dne 4.12.2006. Celkem bylo k 31.12.2007 provedeno 
116  rozpočtových opatření, kterými se do rozpočtu 
zapojovaly  nové,  rozpočtem  nezachycené  příjmy  i 
výdaje.

Bilance plnění příjmů a výdajů rozpočtu obce (v Kč):
Příjmy : 
Schválený rozpočet 8.780.398,00 Kč, 
Upravený rozpočet 19 766 450,64 Kč
Skutečnost: 20 034 570,08 Kč
Výdaje:
Schválený rozpočet: 11 680 398,- Kč
Upravený rozpočet: 16 783 467,00 Kč
Skutečnost: 15 277 862,31 Kč
Saldo příjmů a výdajů:
Schválený rozpočet:  - 2 900 000,- Kč
upravený rozpočet: + 2 982 983,64 Kč
Skutečnost: + 4 756 707,77 Kč

Hospodaření  Obce  Pačejov  v roce  2007  skončilo 
přebytkem ve výši 4.756.707,77 Kč, kterým se zvýšil 
zůstatek  základního  běžného  účtu.(rozbor 
hospodaření je v příloze závěr.účtu)
Základní  běžný  účet  vykazuje  ke  dni  31.12.2007 
zůstatek  5.832.594,61  Kč.  Zůstatek  na  účtu 
hospodářské činnosti je 310.911,30 Kč.

Na celkových příjmech se největším objemem podílí 
daňové  příjmy ve  výši  6.423.193,57  Kč.  V nich  je 
zahrnuta  i  daň  z příjmu  placená  obcí  ve  výši 
515.040,00 Kč, která je zároveň zaúčtována na straně 
výdajů  a  do  rozpočtu  byla  zapojena  rozpočtovým 
opatřením. Dále jsou v daňových příjmech zahrnuty 
všechny místní poplatky (ze psů, za provoz hracích 
přístrojů,  veř.prostranství),  správní  poplatky  a 
poplatek za komunální odpad.  
Nedaňové  příjmy  v celkové  výši  6.251.676,51  Kč 
jsou  tvořeny  rozpočtovými  příjmy  především 
z prodeje dřeva ve výši 5.206.471,90 Kč, dále příjmy 
z pronájmů ve výši 591.907,20 Kč, příjmy z vlastní 
činnosti  ve  výši  355.773,00  Kč  (vodné,stočné)  a 
dalšími příjmy.
Kapitálové příjmy v celkové výši  1.200,00 Kč jsou 
tvořeny prodejem obecního pozemku.

Přijaté  dotace  ve  výši  7.358.500,00  Kč  byly 
poskytnuty ze státního rozpočtu,  z rozpočtu kraje  a 
od okolních obcí.  Největší  podíl  dotace poskytnutá 
Krajským úřadem Plz.kraje (dále jen KÚPK) ve výši 
3.000.000,00  Kč  je  určena  na  přestavbu  školní 
jídelny  v roce  2008.  Další  investiční  dotace  byly 
poskytnuty:  na  dofinancování  stavby  vodovodu  ve 
Strážovicích  od  Min.zemědělství  ve  výši 
2.012.000,00 Kč, na prodloužení vodovodu Pačejov, 
Velešice  od  KÚPK  ve  výši  1.000.000,00  Kč,  na 
Stavební  úpravy  a  přístavbu  Hasičské  zbrojnice 
Pačejov  od  KÚPK  ve  výši  250.000,00  Kč  a  na 
projektovou  dokumentaci  odkanalizování  Pačejova 
od KÚPK ve výši 100.000,00 Kč. Dotace byly dále 



poskytnuty  na  např.  na  lesy,  školství,  hasiče, 
pečovatelskou  službu,  knihovnu,  zahájení  provozu 
CzechPointu  atd.  Všechny  účelově  poskytnuté 
dotace,  které  podléhaly  finančnímu  vypořádání  za 
rok  2007,  byly  řádně  vyúčtovány  v termínech 
stanovených  Vyhláškou  Ministerstva  financí  č. 
551/2004  Sb.  (vyúčtování  dotací  je  v příloze  
závěr.účtu)

Ve  výdajové  části  rozpočtu  z celkového  objemu 
15.277.862,31Kč  bylo  na  kapitálové  výdaje 
(investice)  použito  5.801.101,60  Kč.  Zde  byla 
realizována  především  dostavba  vodovodu  ve 
Strážovicích s nákladem 2.939.661,00 Kč, výstavba 
vodovodu v Pačejově vsi a Velešicích s náklady ve 
výši 1.009.263,00 Kč. Dále byly zahájeny stavební 
práce  na  přístavbě  sociálního  zařízení  u  hřiště  ve 
výši 419.069,00 Kč, úprava technologie na čistírně 
odpadních  vod  v Pačejově  nádraží  ve  výši 
289.838,70  Kč  a  projektová  dokumentace  na 
přestavbu čp.73 v Pačejově vsi (bývalý úřad) ve výši 
260.221,00  Kč..  Pokračovaly  stavební  úpravy 
hasičárny  v Pačejově  ve  výši  755.755,65  Kč. 
Dalšími  investičními  akcemi  byly:  projektové 
dokumentace na hřiště ve Strážovicích a prodloužení 
vodovodu na Pracky. 
Mezi největší neinvestiční výdaje patří hlavně lesní 
hospodářství  s výdaji  ve  výši  2.905.106,00  Kč, 
dotace  na  provoz  mateřské  a  základní  školy 
v celkové  výši  1.050.000,-  Kč,  odvoz  odpadů 
v celkové  roční  částce  576.054,00  Kč,  provoz 
vodovodů  v celk.výši  437.955,-  Kč  a  dále  veřejné 
osvětlení  (opravy,  nová  tělesa,  elektřina)  v roční 
částce  273.987,-  Kč.Další  neinvestiční  akce: 
v mateřské  škole  byla  provedena  výměna 
osvětlovacích  těles  ve  výši  35.500,-  Kč,  malování 
v kulturním domě  33.478,-  Kč,  zvonění  v kapličce 
Strážovice  18.113,-  Kč,  oprava  podlah  v hasičárně 
ve  Strážovicích  35.646,-  Kč,  nový  počítačový 
systém v knihovně  48.552,-  Kč  (hrazeno  z dotace) 
atd.Další  běžné  výdaje  byly  vynaloženy  v souladu 
s rozpočtem tak, aby byly pokryty provozní náklady 
k zabezpečení veškerého provozu obce.

Příspěvkovým organizacím obce,  tj.  ZŠ a  MŠ byl 
z rozpočtu  poskytnut  provozní  příspěvek  ve  výši 
1.050.000,- Kč. V Mateřské škole byl vykázán zisk 
ve  výši  7.254,17  Kč,  který  bude použit  do  fondu 
rezerv.  V Základní  škole  byla  vykázána  ztráta  ve 
výši  2.277,94  Kč,  která  bude  kryta  z rezervního 
fondu  školy.   (přehled  hospodaření  příspěvkových 
organizací je v příloze závěr.účtu)

Hospodářská  činnost  obce  skončila  přebytkem  ve 
výši  79.642,92 Kč.(rozbor hospodaření  je  uvedený  
v příloze závěr.účtu)

Stav  majetku  a  jeho  zdrojů  je  uveden  v přehledu 
aktiv a pasiv , dále v souhrnném zápisu o provedení 
inventarizace majetku. (příloha závěr.účtu)

Součástí závěrečného účtu Obce Pačejov za rok 2007 
je  zpráva  o  přezkoumání  hospodaření  obce  za  rok 
2007 dle zákona č. 420/2004 Sb. 
Závěr  z  přezkoumání  :  Přezkoumáním  nebyly 
zjištěny chyby a nedostatky.
                                   ***

Závěrečný účet Obce Pačejov za rok 2008

Hospodaření  Obce  Pačejov  se  v roce  2008  řídilo 
rozpočtem, který byl  schválen zastupitelstvem obce 
dne  12.12.2007.  Celkem  bylo  k 31.12.2008 
provedeno  9  rozpočtových  opatření,  kterými  se  do 
rozpočtu  zapojovaly  nové,  rozpočtem  nezachycené 
příjmy i výdaje.

Bilance plnění příjmů a výdajů rozpočtu obce (v Kč).
Příjmy : 
Schválený rozpočet 9 574 520,- Kč, 
Upravený rozpočet 25 113 152,-Kč
Skutečnost:25 825 978,95 Kč
Výdaje:
Schválený rozpočet: 11 474 520,- Kč
Upravený rozpočet: 31 163 152,00 Kč
Skutečnost: 30 192 736,75 Kč
Saldo příjmů a výdajů:
Schválený rozpočet:  - 1 900 000,- Kč
upravený rozpočet: -6 050 000,00 Kč
Skutečnost: - 4 366 757,83 Kč

Hospodaření  Obce  Pačejov  v roce  2008  skončilo 
schodkem  ve  výši  4.366.757,83  Kč.  Schodek 
hospodaření byl krytý zčásti přebytkem hospodaření 
minulých let a zčásti prodejem podílových listů KB 
ve  výši  612.437,72  Kč.  (rozbor  hospodaření  je  
v příloze závěr.účtu)

Základní  běžný  účet  vykazuje  ke  dni  31.12.2008 
zůstatek  2.076.898,95  Kč.  Zůstatek  na  účtu 
hospodářské činnosti je 260.085,76 Kč. Byl založen 
nový  účet  u  Českomoravské  záruční  a  rozvojové 
banky za účelem zřízení  úvěru na přestavbu školní 
jídelny.  Dlouhodobý  účelově  určený  úvěr  byl 
poskytnut ve výši 5 mil.Kč.
Na celkových příjmech se největším objemem podílí 
daňové  příjmy  ve  výši  7.797,98  tis.  Kč.  V nich  je 
zahrnuta i daň z příjmu placená obcí ve výši 899,76 
tis.Kč, která je zároveň zaúčtována na straně výdajů a 
do rozpočtu byla  zapojena rozpočtovým opatřením. 
Dále  jsou  v daňových  příjmech  zahrnuty  všechny 
místní poplatky (ze psů, za provoz hracích přístrojů, 
veř.prostranství),  správní  poplatky  a  poplatek  za 
komunální odpad.  
Nedaňové příjmy v celkové výši 5.616,66 tis.Kč jsou 
tvořeny  rozpočtovými  příjmy  především  z prodeje 
dřeva ve výši 4.873,1 tis.Kč, dále příjmy z pronájmů 
ve výši 738,3 tis. Kč, příjmy z vlastní činnosti ve výši 
162,2 tis.Kč (vodné,stočné) a dalšími příjmy.



Kapitálové  příjmy v celkové  výši  8,84  tis.Kč  jsou 
tvořeny prodejem obecního pozemku.

Přijaté  dotace  ve  výši  12.402,54  tis.Kč  byly 
poskytnuty ze státního rozpočtu, z rozpočtu kraje a 
od okolních obcí. Největší podíl dotace poskytnutá 
Min.financí ČRKrajským úřadem Plz.kraje (dále jen 
KÚPK) ve výši 6.000,0 tis.Kč a Krajským úřadem 
Plz.kraje  (dále  jen  KÚPK)  ve  výši  4.000,0  tis.Kč 
byla určena na přestavbu školní jídelny v roce 2008. 
Další  investiční  dotace  byly  poskytnuty:  na 
prodloužení vodovodu Pačejov,  Velešice od KÚPK 
ve  výši  1.000.000,00  Kč,  na  bezdrátový  rozhlas 
Pačejov od KÚPK ve výši 150,0 tis  Kč, vytvoření 
pracovních příležitostí na veřejně prospěšné práce od 
Úřadu práce v celkové  výši  199,13  tis.Kč.  Dotace 
byly  dále  poskytnuty  na  např.  na  lesy,  školství, 
hasiče,  pečovatelskou  službu,  zajištění  voleb  do 
Krajských  zastupitelstev  atd.  Všechny  účelově 
poskytnuté  dotace,  které  podléhaly  finančnímu 
vypořádání  za  rok  2008,  byly  řádně  vyúčtovány 
v termínech  stanovených  Vyhláškou  Ministerstva 
financí  č.  551/2004  Sb.  (vyúčtování  dotací  je  
v příloze závěr.účtu)

Ve  výdajové  části  rozpočtu  z celkového  objemu 
30.192,73  tis.Kč  bylo  na  kapitálové  výdaje 
(investice)  použito  19.150,61  tis.Kč.  Zde  byla 
realizována  především  rekonstrukce  školní  jídelny 
ZŠ v Pačejově s náklady ve výši 14.507,21 tis.Kč, 
dostavba  vodovodu  ve  Strážovicích  s nákladem 
689,38 tis.Kč, výstavba vodovodu v Pačejově vsi a 
Velešicích  s náklady ve  výši  1.266,54  tis.Kč.  Dále 
byly  dokončeny  stavební  práce  na  přístavbě 
sociálního  zařízení  u  hřiště  ve  výši  781,55  tis.Kč, 
bezdrátový  rozhlas  do  všech  obcí  s  celkovým 
nákladem  533,97  tis.Kč,  zahajovací  práce  na 
přestavbu čp.73 v Pačejově vsi (bývalý úřad) ve výši 
40,89 tis.Kč.. Pokračovaly stavební úpravy hasičárny 
v Pačejově  ve  výši  860,06  tis.Kč.  Dalšími 
investičními  akcemi  byl  nákup  pozemků  v  obci 
Pačejov nádraží za celkovou cenu 470,98 tis.Kč. 
Mezi největší neinvestiční výdaje patří hlavně lesní 
hospodářství s výdaji ve výši 2.940,25 tis.Kč, dotace 
na provoz mateřské a základní školy v celkové výši 
1.498,70  tis.Kč,  odvoz  odpadů  v celkové  roční 
částce  613,09  tis.Kč,  úklid  staré  skládky  „Na 
Prachárně“  stál  obecní  úřad  259,29  tis.Kč,  provoz 
vodovodů a  ČOV v celk.výši  586,17  tis.Kč  a  dále 
veřejné  osvětlení  (opravy,  nová  tělesa,  elektřina) 
v roční částce 340,80 tis.Kč. Další neinvestiční akce: 
v mateřské škole  byla  provedena opravy a výměna 
okna v celkové výši 38,98 tis.Kč, neinvestiční výdaje 
při přestavbě školní jídelny ZŠ činily 108,45 tis.Kč. 
Další  běžné  výdaje  byly  vynaloženy  v souladu 
s rozpočtem tak, aby byly pokryty provozní náklady 
k zabezpečení veškerého provozu obce.

Příspěvkovým organizacím obce,  tj.  ZŠ a  MŠ byl 
z rozpočtu  poskytnut  provozní  příspěvek  ve  výši 

1.498,70 tis.Kč. V Mateřské škole byl vykázán zisk 
ve  výši  10.721,44  Kč,  který  bude použit  do fondu 
rezerv. V Základní škole byla vykázána ztráta ve výši 
5.277,22  Kč,  která  bude  kryta  z rezervního  fondu 
školy.  (přehled  hospodaření  příspěvkových  
organizací je v příloze závěr.účtu)

Hospodářská  činnost  obce  skončila  přebytkem  ve 
výši  151,01  tis.Kč.(rozbor  hospodaření  je  uvedený 
v příloze závěr.účtu)

Stav majetku a jeho zdrojů je uveden v přehledu aktiv 
a  pasiv  ,  dále  v souhrnném  zápisu  o  provedení 
inventarizace majetku. (příloha závěr.účtu)

Součástí závěrečného účtu Obce Pačejov za rok 2008 
je  zpráva  o  přezkoumání  hospodaření  obce  za  rok 
2008 dle zákona č. 420/2004 Sb. 
Závěr  z  přezkoumání  :  Přezkoumáním  nebyly 
zjištěny chyby a nedostatky.

                     ***
       Závěrečný účet Obce Pačejov za rok 2009
Hospodaření  Obce  Pačejov  se  v roce  2009  řídilo 
rozpočtem, který byl  schválen zastupitelstvem obce 
dne  15.12.2008.  Celkem  bylo  k 31.12.2009 
provedeno  7  rozpočtových  opatření,  kterými  se  do 
rozpočtu  zapojovaly  nové,  rozpočtem  nezachycené 
příjmy i výdaje.

Bilance plnění příjmů a výdajů rozpočtu obce (v Kč)

Příjmy : 
Schválený rozpočet 10 138 208,-Kč, 
Upravený rozpočet 17 225 590,32 Kč
Skutečnost:19 110 005,86 Kč
Výdaje:
Schválený rozpočet: 15 608 208,- Kč
Upravený rozpočet: 26 047 406,32 Kč
Skutečnost: 23 337 069,61 Kč
Saldo příjmů a výdajů:
Schválený rozpočet:  - 5 470 000,- Kč
upravený rozpočet: - 8 821 816,00 Kč
Skutečnost: - 4 227 063,75 Kč

Hospodaření  Obce  Pačejov  v roce  2009  skončilo 
schodkem  ve  výši  4.227.063,75  Kč.  Schodek 
hospodaření byl krytý zčásti přebytkem hospodaření 
minulých  let  a  zčásti  dlouhodobým  úvěrem  u 
ČMZRB (na školní jídelnu) a krátkodobým úvěrem u 
KB  (na  rekonstrukci  lesních  cest).   (rozbor 
hospodaření je v příloze závěr.účtu)

Základní  běžný  účet  vykazuje  ke  dni  31.12.2009 
zůstatek  5.198.356,75  Kč.  Zůstatek  na  účtu 
hospodářské činnosti je 323.230,46 Kč. Dlouhodobý 
účelově  (školní  jídelna)  určený  úvěr  byl  čerpán  ve 
výši  5  mil.Kč  a  krátkodobý  úvěr  na  rekonstrukci 
lesních cest byl čerpán ve výši 2.977,1 tis.Kč. V roce 
2009 se již od června začal splácet dlouhodobý úvěr 
celková výše splátek v roce 2009 činila 630 tis.Kč.  



Na celkových příjmech se největším objemem podílí 
daňové příjmy ve  výši  6.773,20  tis.  Kč.  V nich  je 
zahrnuta i daň z příjmu placená obcí ve výši 517,65 
tis.Kč, která je zároveň zaúčtována na straně výdajů 
a do rozpočtu byla zapojena rozpočtovým opatřením. 
Dále  jsou  v daňových  příjmech  zahrnuty  všechny 
místní poplatky (ze psů, za provoz hracích přístrojů, 
veř.prostranství),  správní  poplatky  a  poplatek  za 
komunální odpad.  
Nedaňové příjmy v celkové výši 6.728,76 tis.Kč jsou 
tvořeny  rozpočtovými  příjmy  především  z prodeje 
dřeva  ve  výši  5.350,50  tis.Kč,  dále  příjmy 
z pronájmů ve  výši  632,1  tis.  Kč,  příjmy z vlastní 
činnosti  ve  výši  619,76  tis.Kč  (vodné,stočné)  a 
dalšími příjmy.
Kapitálové příjmy v celkové výši 31,01 tis.Kč jsou 
tvořeny prodejem obecních pozemků.

Přijaté  dotace  ve  výši  4.664,41  tis.Kč  byly 
poskytnuty ze státního rozpočtu, z rozpočtu kraje a 
od okolních obcí. Největší podíl dotace poskytnutá 
Min.pro  místní  rozvoj  ČR  ve  výši  2.750,0  tis.Kč 
byla určena na přestavbu čp.73 v Pačejově vsi. Další 
dotace byly poskytnuty: na lesy po kalamitě od SZIF 
ve  výši  441.000,00  Kč  a  od  Krajského  úřadu 
337.210,00 Kč, na vytvoření pracovních příležitostí 
na veřejně prospěšné práce od Úřadu práce v celkové 
výši 201.714,00.Kč. Dotace byly dále poskytnuty na 
např. školství, hasiče, pečovatelskou službu, zajištění 
voleb  do  Evr.parlamentu,  vybavení  pracoviště 
Czechpoint atd. Všechny účelově poskytnuté dotace, 
které podléhaly finančnímu vypořádání za rok 2009, 
byly  řádně  vyúčtovány  v termínech  stanovených 
Vyhláškou  Ministerstva  financí  č.  551/2004  Sb. 
(vyúčtování dotací je v příloze závěr.účtu)

Ve  výdajové  části  rozpočtu  z celkového  objemu 
23.337,08  tis.Kč  bylo  na  kapitálové  výdaje 
(investice)  použito  12.772,57  tis.Kč.  Zde  byla 
realizována  především  rekonstrukce  školní  jídelny 
ZŠ  v  Pačejově  s  náklady  ve  výši  5.279,94  tis.Kč 
(dlouhodobý úvěr), přestavba čp. 73 v Pačejově vsi 
ve  výši  2.758,00  tis.Kč  (z  poskytnuté  dotace), 
rekonstrukce  lesních  cest   ve  výši  3.022,1  tis.Kč 
(krátkodobý  úvěr  –  dotace  od  SZIF  v  r.2010), 
prodloužení vodovodu v Pačejově ve výši 500,3 tis. 
Kč,  prodloužení  veř.osvětlení  Pačejov  nádraží  ve 
výši  128,2  tis.Kč.Pokračovaly  stavební  úpravy 
hasičárny  v Pačejově  ve  výši  887,32  tis.Kč  a 
stavební  úpravy  bývalé  prodejny  ve  Velešicích  ve 
výši 48,2 tis.Kč. Mezi další investiční akce se řadí 
částečné zateplení stropů v čp. 170, zahajovací práce 
na hřišti  ve  Strážovicích,  energetické  audity MŠ a 
ZŠ, nákupy pozemků. 
Mezi největší neinvestiční výdaje patří hlavně lesní 
hospodářství s výdaji ve výši 2.580,9 tis.Kč, dotace 
na provoz mateřské a základní školy v celkové výši 
1.590,0 tis.Kč, odvoz odpadů v celkové roční částce 
757,95 tis.Kč, provoz vodovodů a ČOV v celk.výši 

576,3 tis.Kč a  dále  veřejné osvětlení  (opravy,  nová 
tělesa,  elektřina)  v roční  částce  277,2  tis.Kč.  Další 
běžné výdaje byly vynaloženy v souladu s rozpočtem 
tak,  aby  byly  pokryty  provozní  náklady 
k zabezpečení veškerého provozu obce.

Příspěvkovým  organizacím  obce,  tj.  ZŠ  a  MŠ  byl 
z rozpočtu  poskytnut  provozní  příspěvek  ve  výši 
1.590,0 tis.Kč. V Mateřské škole byl vykázán zisk ve 
výši  25.582,35  Kč.  V Základní  škole  byla  vykázán 
zisk  ve  výši  12.927,32  Kč.(přehled  hospodaření  
příspěvkových organizací je v příloze závěr.účtu)

Hospodářská  činnost  obce  skončila  přebytkem  ve 
výši  151,01  tis.Kč.(rozbor  hospodaření  je  uvedený 
v příloze závěr.účtu)

Stav majetku a jeho zdrojů je uveden v přehledu aktiv 
a  pasiv  ,  dále  v souhrnném  zápisu  o  provedení 
inventarizace majetku. (příloha závěr.účtu)

Součástí závěrečného účtu Obce Pačejov za rok 2009 
je  zpráva  o  přezkoumání  hospodaření  obce  za  rok 
2008 dle zákona č. 420/2004 Sb. 
Závěr  z  přezkoumání  :  Přezkoumáním  nebyly 
zjištěny chyby a nedostatky.
( Jana Poláková, účetní)
                                      ***

     Dokončení z kroniky  - Strážovická škola
 
        V září 1927 nastoupilo do školy 27 dětí. Škola 
dostala  nového  školního  inspektora  Felixe 
Paukerta  za  Dr.Emila  Kalistu,který  odešel  do 
jiného  působiště.V  červnu  1928,za  podpory 
nového inspektora byl slaven dětský den a zároveň 
10leté  trvání  republiky.Byla  to  společná  oslava 
školy Strážovice  a  Myslív.Žáci  byli  oblečeni  do 
sokolských  krojů,které  si  při  ručních  prací 
zhotovili.Všichni měli praporky.Hasiči s velitelem 
Jaroslavem  Buchtou  se  dostavili  v krojích  na 
náves.  Průvod  se  odebral  k Myslívu.V  čele 
průvodu  byl  nesen  prapor  ve  státních  barvách  a 
standartu  se  jménem obce  Strážovice.V Myslívě, 
za velké účasti obecenstva se konala slavnost, kde 
také  promluvil  řečník  p.Zeman,  redaktor  a 
spisovatel  z Prahy.  Děti  dostaly  občerstvení 
zdarma.  Čistý  zisk  se  rozdělil  mezi 
školy.Strážovická  obdržela  76,-Kč,  za  které  byly 
zakoupeny knihy do školní knihovny.
         V červnu 1928 se také konaly obecní volby 
do  zastupitelstva.  Strana  domkářů  získala  4 
mandáty,  Republikánská  strana  3  a  Sociální 
demokraté  také  3  a  Lidová  strana  2  mandáty. 
Starostou  obce  byl  zvolen  Jan  Svach  čp.22.  V 
červnu 1929 ukončil svoji činnost na zdejší škole 
správce  školy  Antonín  Soukup.  Po  osmiletém 
působení  zde,  byl  jmenován  řídícím  učitelem 



obecné  školy  ve  Štěpánovicích  u  Klatov.  Na 
vlastní  žádost  byl  přidělen  do  Strážovic  Josef 
Zoubek,  defin.učitel  z Těchonic.  Nepůsobil  zde 
dlouho.  Od  1.září  se  ujala  správcovství  školy 
Anna  Čadová.  Jmenovaná  působila  jako 
definitivní  učitelka  ve  Štipoklasech.  Dříve 
vyučovala  také  v Kvášňovicích,  v  Kotouni 
v Čábuzích.  O prázdninách  se  na  škole  opravila 
střecha  za  35  tisíc  a  další  opravy např.okna.Ve 
škole se začala rozšiřovat  kulturní  činnost  a  tím 
současně i v obci. Také školní prostředí se začalo 
výrazně  zlepšovat,  počet  žáků  se  snižoval.  Žáci 
přispívali  se  svým  programem  na  dožínkových 
slavnostech,  nacvičili  divadelní  představení  pro 
obecenstvo.  To  vše  pod  vedením  učitelky 
Čadové.Ta dále spravovala obecní knihovnu, stala 
se  režisérkou  v místním  vzdělávacím  spolku 
Republikánského  dorostu.  Konaly  se  vánoční 
besídky pro rodiče i ostatní veřejnost. Za vybrané 
peníze  se  pořizovaly  školní  pomůcky  a  knihy. 
Byla  ustanovena samospráva žactva.  Měli  svého 
starostu  a  dohlížitele  na  pořádek.  Do třídy byla 
pořízena  tak  zvaná  poučná  tabule,  kam  žáci 
vyvěšovali  výstřižky  z novin  a  další  události. 
Místní  školní  rada  měla  také  zásluhu  o  zřízení 
posouvací  tabule,  zarámování  velkých  obrazů. 
Kabinet byl pojištěn na 5 tisíc korun. K 2.12.1930 
bylo  prováděno  v celé  republice  sčítání  lidu. 
Sčítacím  komisařem  pro  Strážovice  a  Loužnou 
byla učitelka Čadová. K tomuto datu bylo v obci 
241  obyvatel,  z  toho  122  mužů  a  119  žen.Pro 
porovnání v roce 1921- 261 obyvatel, v roce 1910- 
288  obyvatel.  Učitelský  sbor  byl  ve  složení, 
správce  školy  Anna  Čadová  ,  náboženství 
vyučoval  farář  Jaromír  Železný,  ruční  práce 
A.Soukupová, která vyučovala také v Těchonicích 
a Velenovech. Při  škole byl  založen v roce 1930 
dorost  Československého červeného kříže a čítal 
22 členů.  Jeho činnost  byla  zaměřena na čistotu 
spolužáků, čistota třídy, obuvi,ošacení žáků. Také 
udržoval  pořádek  na  dvorku  a  zahrady.  Vzimě 
pečovali  o  ptactvo.Také  probíhaly školní  výlety, 
naučné  vycházky  např.na  rybolov,  prohlídka 
vápenné pece u Nehodíva .1.dubna zemřel bývalý 
učitel místní školy Matěj Kubát, ředitel měšťanské 
školy  v Klatovech.  Začátkem  roku  1933,  za 
přítomnosti  školního  inspektora  Paukerta  byla 
zvolena  nová  místní  školní  rada  ve  složení 
František Šanta rolník čp.13, Matěj Sluka rolník 
čp.34  a  Anna  Čadová,  zástupce  školy.  Další 
učitelky domácích  prací  byly Emilie  Brůhová  a 
Marie  Krátká.Hodnocení  zdravotního  stavu žáků 
zněl  takto.,,Zdravotní  stav  je  dobrý,zevnějšek 
upravený,vzhled  svěží“.Při  školní  budově  byla 
zbudována kolna na dříví v ceně 1.500,- Kč.Psal 
se  rok  1935.Nastoupil  nový  inspektor 
Frant.Lupínek.Učitelce  Čadové  přibyla  další 

funkce. Pracovala jako důvěrník při okresní péči o 
mládež. V roce 1938 učitelka Anna Čadová odešla 
do  Mladějovic  a  na  její  místo  nastoupil  Jan 
Matějka.Ten však byl v říjnu 1938 mobilizován na 
tři  neděle.  Děti  po  tuto  dobu  navštěvovali  školu 
v Těchonicích   

Po návratu z kasáren učil pouze do 8.12.1938. Za 
něho  nastoupil  jako  správce  školy,  na  vlastní 
žádost František Šálek. Přestoupil ze Zavlekova.
         
Začalo  se  schylovat  k druhé  světové  válce.  Toto 
období  bude  pro  mnohé  z vás  více 
známé.15.března  byl  zřízen  Protektorát  Čechy  a 
Morava.V  době,  kdy  bylo  třeba  vyvést  národ 
z deprese,  do  které  upadl  světovými  událostmi, 
rozhodli  se  žáci  pod  vedením  řídícího  učitele 
F.Šálka,  že  zřídí  v obci  ovocný sad.  Místem pro 
sad  bylo  vybráno  pastviště  ,,Bohojčí“.Upravit 
pozemek  a  pomáhat  sázet  přišli,  jak  je  psáno 
,,všichni  lidé  dobré  vůle“.  Bylo  vysázeno  87 
švestek  a  7  třešní.  Obec  přispěla  dřívím  na 
oplocení  a  také  částkou  250,-  korun  na  úhradu 
výloh.  Hasiči,  Kampelička  a  Republikánský 
dorost, každý po 100,- Kčs. Sešly se i dary menší 
hodnoty.  Dne  9.července  1939  byl  sad  v rámci 
stromkové  slavnosti  předán  obci.  Kulturní 
vystoupení připravili  žáci  školy.  Ve školním roce 
1939-1940  navštěvovalo  místní  školu  39  žáků. 
Školní slavnosti se v průběhu roku žádné nekonaly. 
Nejen pro válečné události,ale také, že byla krutá 
zima.  Mráz  byl  až  -35°C,  spoustu  sněhu.  Sad 
,,Bohojčí“,který byl zřízen s upřímnou láskou, celý 
zmrzl.        

Podle  okresního  školského  výboru  byla  školní 
budova  zanedbána,  a  tak  bylo  nutné  přikročit 
k radikálnějším opravám. Obec se vzpírala zvýšit 
rozpočet na školu z jednoho tisíce korun na vyšší 
částku.  Až  po  nechutných  tahanicích  byly  nutné 
opravy  provedeny  o  prázdninách  1940.  Okresní 
školní  inspektor  ve  snaze  pomoci  škole  alespoň 
přechodně,  dal  podnět  k žádosti  o  zřízení  druhé 
třídy. Výslovně obci zaručil, že nebude třeba žádná 
přístavba,  nebo  jiných  úprav.  Vyučování  mělo 
probíhat  střídavě v jedné učebně.  Vedení  obce se 
však  silně  postavilo  proti  a  tak  nedošlo  ani 
k sepsání  žádosti.  Pro  zřízení  hlasoval  jen  Petr 
Hosnedl.

Obec  se  musela  vypořádat  s nařízením a  zajistit 
protiletecký kryt.  Pro tyto  účely byl  určen  sklep 
školy. Nařízení se prozatím splnilo tím,že sklep byl 
vybílen.  
V červenci 1940 byl vhozen anonym do poštovní 
schránky  v Loužné.  Anonym  byl  adresován  na 
pana Oberlandrata v Klatovech a obsahoval udání 



na řídícího učitele Šálka.  Učitel  byl  odvezen do 
vězení   do Klatov,  ale druhý den byl  propuštěn. 
Udavač  pro  nepravdivé  obvinění  dopadl  hůře. 
Ještě tentýž rok požádal učitel  Šálek o přeložení 
do jiného působiště. Po jeho odchodu řídil školu 
Václav  Behenský  .Emilie  Marešová,  která  na 
místní  škole  praktikovala,  odešla  do  Myslíva. 
Farář  Železný  docházel  na  náboženství.  Na 
předměty  pro  dívky  nebyla  učitelka  a  tak  se 
nevyučovaly.Ve  školním  roce  1940-41  byly 
uzavřeny  knihovny,  musely  být  odevzdány 
kroniky,  vyučoval se německý jazyk.Ve školách 
byly zavedeny lékařské prohlídky.Do strážovické 
školy jezdil  lékař  Jiří  Hrubý ze  Stříbrných Hor. 
Byla zvolena nová místní školní rada ve složení, 
předseda  Jan  Behenský,  Josef  Vítek  František 
Mareš  ,jako zástupce školy a  zároveň pokladník 
učitel  Václav  Behenský.Stromková  slavnost  se 
tentokrát  nekonala.  Dětí  se  nejvíce  dotklo,  že 
zlomyslní  lidé  zničili  193  topolů,  které  děti 
pomáhaly  sázet.  Není  však  psáno,v  kterých 
místech  byly  vysázeny.Do  školy  přišlo  další 
nařízení, změnit nápis na budově. Ze SCHULE – 
škola,  na  VOLKSSCHULE  –obecná  škola.Ve 
školním roce 1941-42 byly prodlouženy vánoční 
prázdniny,  až  do  poloviny  ledna  a  nadále  byl 
zákaz v učebně topit. Byl nedostatek uhlí. Místní 
hostinský Václav Behenský se nabídl, že po dobu 
zákazu  topení  (až  do  března),  se  mohou  žáci 
shromažďovat  v jeho  místnostech,  když 
odevzdávali  uložené  domácí  úkoly  a  zároveň, 
když  dostávali  nové.  Řídící  učitel  byl  pověřen 
vypisováním policejních přihlášek občanům, měl i 
další  povinnosti  např.zúčastňovat  se  při  hlášení 
sklizně  zemědělských  produktů.V  březnu  1942 
onemocněl žák František Hlaváč a jeho dvě sestry 
na  záškrt.  Škola  byla  uzavřena  a  povinnou 
desinfekce provedl pan řídící. Obětí záškrtu se stal 
Václav Pátý ve věku 21let.Dalšími nebezpečnými 
nemocemi byla  spála a zápal  plic.  Na školu byl 
přidělen učitel německého jazyka Josef Mlynařík, 
který  zároveň  učil  němčinu  v Myslívě   a 
v Kovčíně.Ve školním roce 1942-43, však učil ve 
Štipoklasech a ve strážovické škole němčinu celý 
rok  nikdo neučil.  Nevyučovaly se  ani  domácí  a 
ruční práce.Docházela další nařízení z říše,která se 
měla  dodržovat.  Především  to  byla  výchova 
k říšskému  smýšlení  na  školách..  Spočívala  ve 
výzdobě  školy,  učebny,  říšským  pozdravem 
zdvižením ruky.  Provedla  se  reorganizace školní 
zahrady. Omezilo se pěstování květin ve prospěch 
zeleniny, ovocná zahrada byla částečně zrýpána a 
vysázená  zelenina.  Řídící  učitel  se  povinně 
zúčastňoval  kurzu  na  přeškolování  dějepisu.  Ve 
školním  roce  1943-44  začala  vyučovat  domácí 
práce A.Marková. Místní školní rada byla zrušena, 
úkoly přešly na  starostu  obce.  Zrušily  se  volné 

čtvrtky  (feriální  čtvrtky)  a  volno  bylo  ve  středu 
odpoledne a v sobotu. Ve válečné době prováděly 
děti  sběr  železa,  pecek,  javorových  semen, 
léčivých  bylin,  kaštanů,  textilu  a  papíru.  Ze 
školního  sklepa  se  stal  ještě  důkladnější 
protiletecký  kryt.  Byl  opatřen  potřebním 
vybavením  např.nouzovým východem ,okénky  a 
závěsy.  Pro  osoby,  které  by  utrpěli  leteckými 
útoky, byly zřizovány nouzové útulky.Ve škole byl 
útulek  pro  12  osob  a  v hostincích  u  Hlaváčů  a 
Behenských  pro  50  osob.Vedoucím  úřadu  pro 
nouzové  útulky  byl  určen  řídící  učitel.  Obecní 
rozpočet  pro  školu  činil  v roce  1943,  8.880,- 
korun. Na další školní rok byla ustanovena učitelka 
na ruční práce Anežka Pilátková. Když byl řídící 
učitel  Behenský  2.ledna  1945  totálně  nasazen, 
zastupovala jej Jiřina Šťastná.
Konečně  přišlo  osvobození  od  fašismu.  Praha 
volala  o  pomoc.  Ten  den  přispěchal  Tomáš 
Behenský, zabílil německý nápis na škole a všichni 
pak odtrhávali německé 
tabulky.  Zakrátko  vlála  na  škole  československá 
vlajka ,  která  byla  schovaná šest  let.Vlajky byly 
vyvěšeny  i  na  obytných  domech.  9.května  byla 
postavena na návsi  u kapličky slavobrána.Během 
těchto dnů projížděla obcí americká auta. I několik 
ruských  aut  projelo  obcí.  11.května  nastoupil 
znovu  do  školy  Václav  Behenský.  13.května  se 
konala  velká  oslava  k znovuzřízení 
Československé republiky. Žáci připravili program, 
plný  vlasteneckých  básní  a  písní.  Po  těchto 
květnových událostech byl  zvolen v obci  národní 
výbor.V Plánici byl (na národním výboru) zvolen 
předsedou  obce  Strážovice  Petr  Hosnedl.  Začalo 
pravidelné  vyučování  .Rušila  se  nařízení  vydaná 
v době  okupace.  Zrušila  se  výuka  německého 
jazyka  a  od  čtvrtého  ročníku  byl  zaveden  ruský 
jazyk.  Začal  školní  rok  1945-46.  Školu 
navštěvovalo pouze 21 žáků. Příčinou byl už stálý 
přestup  žáků  do  měšťanských  škol.  5.prosince 
1945 nastoupil pan řídící vojenskou činnou službu. 
Zastoupila  jej  jeho  manželka  Julie  Behenská. 
28.února 1946 se vrátil a předal správu školy řídící 
učitelce  Blaženě  Vodičkové.Do  místní  školy 
nastoupilo v roce 1946-47, 16 žáků. Učitelkou na 
ruční  práce  byla  ustanovena  Marie  Sopková 
z Olšan.  V  průběhu  roku  se  oslavovala  a 
vzpomínala na různá výročí.  Na VŘSR, bitvu na 
Bílé  Hoře,  narození  T.G.Masaryka,  surový  vpád 
Němců  do  republiky,  Svátek  práce,výročí 
Květnové  revoluce,  Den  matek,  narození 
E.Beneše.  V květnu  1947  prohlédla  žáky 
MUDr.Gregorová a shledala,že polovička žáků trpí 
strumou  a  nedostatkem  vápna.Do  školy  byla 
dodávána  zdarma  léčiva  a  pravidelně  se  dětem 
rozdávala. Řídící učitelka B.Vodičková nastoupila 
na  mateřskou  dovolenou  a  od  září  1947  začal 



vyučovat   na  škole  Václav Tušek,  který působil 
v Dolanech.Ve  školním roce  1948-49  bylo  dosti 
změn  v učitelském  sboru.Učitel  Tušek  zahájil 
školní rok, avšak začátkem října byl vzat do vazby 
z politických  důvodů.  22  žáků  začalo  chodit  do 
školy  do  Těchonic,  než  byla  ustanovena  řídící 
učitelkou  Jiřina  Geigerová  ze  školy  z Nýrska. 
Tento  čas  bylo  započato  se  stravovací  akcí 
Mezinárodního dětského fondu spojených národů. 
Žákům bylo rozdáváno každý den mléko,3x týdně 
chléb se sádlem a 2x týdně konzervované maso. 
Žáci  naopak  pomáhali  sběrem  papíru,  textilu, 
sázením  lesních  stromků  a  vyhledáváním 
mandelinky bramborové. V září 1949 byla v obci 
dokončena  elektrifikace.Vedení  obce  převzala 
KSČ.Předsedou  obce  se  stal  František  Hlůžek, 
zemědělec  čp.40.  Vytvořil  se  také  výbor,  který 
připravoval  vznik  JZD a  jeho  předsedou se  stal 
František Chlad čp.30. Ve školách byly zavedeny 
prohlídky chrupu,  malé  kazy byly žákům ihned 
opraveny.  Školní  rok  1950-51  se  začínal 
slavnostně.  Shromáždili  se  rodiče  žáků,  zástupci 
KSČ a MNV. V dalším školním roce nastoupilo 21 
žáků.  Ředitelka  školy  vyučovala  i  ruční 
práce.Farář  Železný  vyučoval  náboženství  dvě 
hodiny týdně. V roce 1954 byl  na škole založen 
mičurinský kroužek. Ve školním roce 1955-56, u 
příležitosti oslavy MDŽ, bylo ošátkováno prvních 
sedm pionýrů.  Bylo  založeno školní  spoření,  ve 
kterém se škola umístila mezi nejlepší a obdržela i 
odměnu.V pionýrské  organizaci  byli  ve  školním 
roce 1958-59 už všichni žáci a jejich vedoucí byla 
ředitelka Geigerová.Škola navázala spolupráci se 
složkami  NF  v  obci.Začaly  se  konat  schůzky 
SRPŠ  před  každou  klasifikací.  Ředitelka  školy 
dokončila školní rok a odešla do důchodu.Školní 
rok  1959-60.  Nastoupilo  do  prvního  ročníku  5 
žáků,do  druhého  3  žáci,do  třetího  2  žáci,do 
čtvrtého 4 žáci a do pátého ročníku 2 žáci. Jako 
ředitelka nastoupila z Měčína Marta Kůsová,avšak 
na  krátkou  dobu,také  se  zde  mihla  učitelka 
Ocelíková.  Paní  Svášková  ve  škole  uklízela.Od 
pololetí  1960  nastoupila  jako  ředitelka  Zdeňka 
Větrovcová  ,která  dosud  pracovala  v Sedle. 
Školním rokem 1960-61  se  uzavřela  jednotřídní 
obecná škola ve Strážovicích.  Žáci  začali  chodit 
do  školy  do  Pačejova,  zde  vykonával  funkci 
ředitele školy Jan Petřík.

Další  osudy  budovy.  Paní  Větrovcová  bydlela 
s rodinou  ve  školním bytě  ještě  patnáct  let.Učit 
dojížděla  do  Pačejova.Třídu  začalo  využívat 
nejprve místní JZD jako sklad obilí.Po připojení 
obce Strážovice  k Pačejovu, se třída upravila na 
obřadní  síň.Vstupovali  zde  do  manželství 
snoubenci,  vítali  se  zde do života  noví  občánci. 
Konaly  se  zde  i  další  slavnostní  akce.K  těmto 

příležitostem byla místnost také vyzdobena.Malíř, 
pan  Jindřich  Krátký  vytvořil  na  jedné  stěně 
místnosti  ze  skleněných  střepů  symboly  lásky. 
Abstraktní květy a ptáky.V současné době se zde 
provozuje  hostinec.  Obec  bývalou  třídu 
přizpůsobila  a  vybavila  pro  hostinské  účely  a 
pronajala  jej.  Strážovičtí  hostinec  nazvali 
příhodně ,,Školní hostinec“.U stropu visí prkno a 
na něm je vypálen nápis.,,Již dosti jsi pracoval, teď 
odpočívej, jez a pij a užívej nabytého“.Sv.Lukáš.

Čerpáno ze školní kroniky Strážovice a vyprávění 
občanů ze Strážovic.
( Božena Behenská, kronikářka)
                                      ***
 Zpráva odboru Sport pro všechny

Den sportu  v Sušici, který se konal v sobotu 11. 
září 2010  v prostoru koupaliště a Santosu se setkal 
stejně  jako  vloni  ,  s  velkým  ohlasem  u  všech 
příchozích  sportovců  i  nesportovců.   Krajská 
asociace Sport pro všechny Plzeň připravila tento 
sportovní  svátek  ve  spolupráci  s  Oborovou 
zdravotní pojišťovnou a s  TJ Sušice , pod záštitou 
starosty města   Petra  Mottla.   Velké  poděkování 
patří našim členkám odboru SPV , které pomohly 
při organizaci na  sportovištích.

Na jedenácti  sportovištích si  děti  vyzkoušely své 
dovednosti.  Jízda  na  pedadlech,  koloběžkách 
trikke,  pohyb  na  chůdách,  testování  kondice, 
zajímavé hry jako bocca, kubbe, woodball , to vše 
prověřilo  pohybové  schopnosti  účastníků.   Pro 
naše   nejmenší   byl  připravený Pohádkový les  a 
starší  děti  měly možnost projít  Medvědí  stezkou, 
která  prověřila  jejich  schopnosti  orientovat  se 
v terénu.   
Slunečné  a  teplé  počasí  výrazně  přispělo  ke 
zdárnému průběhu akce.
( ing. Jana Cihlářová odbor SPV)
                                        ***

 Jednadvacátý tábor v roce desátém

Tak prázdniny a čas dovolených se pomalu krátí, 
mnozí z nás už jsou po a zbývají jen vzpomínky, 
zážitky a fotografie ……
Stejně tak je to i s naším skautským táborem, který 
byl letos, jak vyplývá z nadpisu, již jednadvacátý a 
proběhl ve třetím červencovém týdnu za účasti 30 
dětí, 8 vedoucích a nezbytného technického 
personálu.

Samotné přípravy na tábor začaly už na jaře, bylo 
třeba dokoupit chybějící nebo poškozený materiál, 
získat potřebná povolení, zajistit zásobování 
potravinami, vodou,objednat TOI TOI,  připravit 



dopisy pro rodiče, přihlášky, tiskopisy a mnoho 
dalších potřebných administrativních záležitostí 
……..
Také jsme si dali za úkol nějaká vylepšení na naší 
louce  a  tak  koncem  května  proběhla  brigáda 
spojená  s odemykáním  louky  (viz  článek). 
Hlavním vylepšením bylo  vybudování  plata  pod 
kuchyni  a  to  se  v praxi  plně  potvrdilo.  Potom 
následovala  třídenní  akce  na  louce  spojená 
s vítáním  slunovratu.  A  po  ní  byla  posečená, 
uklizená  a  připravená  přivítat  osazenstvo  tábora 
v plné parádě. Také se sešla Středisková rada, aby 
projednala  a  schválila  vše  potřebné  pro  chod 
střediska a tábora a vše může vypuknout.
V  úterý,  to  byl  Státní  svátek,  se  dopoledne 
nakládalo vše potřebné na nákladní auto a do Avie 
a hlavně na nic nezapomenout. Jako tradičně nám 
pěkně zapršelo, ale to jsme ještě netušili, že jsou 
to nadlouho poslední kapky deště, a že nás čeká 
krásných, slunných a horkých deset dní ……..
Bylo  naloženo  a  po  obědě  jsme  vyrazili. 
Náklaďáky,  osobáky,  prostě  vše,  co  mělo 
kola.Dorazili jsme na louku a hned se pustili  do 
vykládání  materiálu  a jeho skládání  na hromady 
podle  sortimentu  –  čela,  boky,  postele,  podlahy, 
kuchyně,  nádobí  a  ostatní  materiál.  Když  bylo 
hotovo, začali jsme stavět kuchyni. To byla paráda 
– na plato jsme položili hranoly, na ně podlahové 
desky,  rám  ,  stěny,  plachta  S 10  a  kuchyně 
stála.Pak  se  ještě  postavilo  pár  stanů  a  roveři 
nastoupili  do  služby,  aby  náš  cenný  materiál 
hlídali až do příjezdu stavěcí čety (což jsme zase 
my).Aby jim nebyla dlouhá chvíle, dostali úkoly – 
postavit  všechny  přístřešky-  jídelnu,mytí 
nádobí,sklad,sezení rady mladších  a rady starších 
a taky vyčistit sklep a udělat lávku.  A  splnili to 
na  sto  procent!  Od  čtvrtka  pak   začalo  stavění 
tábora  pod  vedením  Ondry,  všechno  krásně 
„odsejpalo“ a v pátek odpoledne tábor stál včetně 
tee  pee  a  byl  připraven  přijmout  děti  k letním 
radovánkám.  Letos  bylo  ještě  jedno  velké 
vylepšení  –  zásluhou  Joa  měly  všechny  stany 
místo šněrování zipy a to bylo super.
 Technický personál taky vyrazil nakoupit hlavní 
zásoby trvanlivých potravin a to ostatní se vozilo 
denně čerstvé. A k tomu všemu ty večery! Teplo, 
hvězdnatá  obloha,  Velký  vůz  nás  každý  večer 
hlídal a jak šel čas, tak pomalu couval do lesa, až 
byla  vidět  jen  voj.  Oheň,  kytara,  zpěv  ,  ohněm 
rozzářená  salaš  a  z ní  zněl  Jižní  kříž,  Frankie 
Dlouhán,  Rosa  na  kolejích,  Panenka,  Růže 
z Texasu, Sázava, Buráky, Bedna od whisky a taky 
To  řeknu  vám,tam  u  nebeských  bran,  prostě 
všechny ty krásný k táboráku. Upřené pohledy do 
ohně,vzpomínání  na  Rikitana,  Feryho,  Hecíře  a 
ostatní  kamarády.  V tom  někdo  začal  a  ostatní 
včetně kytary se přidali:

     „Opouštím svůj rodný kraj,ranče ohradu i stáj, 
opuštím svou rodnou savanu.
      Odcházím až ke hvězdám, cestu svoji dobře 
znám, snad tam v dáli najdu zlatý důl.
Ref: Ó Farewel, ó Farewel,ó Farewel, koníčku můj 
drahý na cestu se dej!
       Cesta má je neznámá, poseta je hvězdama a 
v těch hvězdách celý život můj.“
Tuhle  písničku  jsme  zpívali  už 
šedesátýmosmým,devátým  i  sedmdesátým  a 
kolikrát  ještě  potom?  Dobrou  noc,  jdeme 
spát.Nevím,  jak  to  mají  ostatní,  ale  myslím,  že 
stejný  jako  já.  Zapínám  spacák,  mám  hrozně 
spokojený pocit, že je tu ten prázdninový čas a že 
jsme na naší louce a nad námi ten Velkej vůz!
A je tu sobota, den táborový prvý, skautský tábor u 
Stříbrného potoka střediska Jestřáb může začít. Jo 
jo, před čtyřiceti lety jsme tu byli prvně.
Děti začaly přijíždět zase nejmíň o hodinu dřív, než 
měly v pokynech.Už asi nemohly dospat.Ubytovat 
ve stanech, předat doklady,  vyměnit si  informace 
s vedoucími.Začínáme  seznámením  s táborovým 
řádem,  upřesňujeme  pokyny,  jde  se  na  první 
vycházku  k seznámení  s okolím  tábora,  koupání 
v přehradě  a  samozřejmě  nováčky  pokřtít  ve 
vodách Stříbrného potoka. 
Večer  nástup  a  seznámení  s programem tábora  – 
hry,  sport,  uzlování,  střelba,  poznávání  rostlin, 
stromů,  soutěže,  koupání,  skautský  program, 
táboráky s kytarou. A taky velká táborová hra.
Večerka,  hlídky  nástup  !  První  noc  je  tady.  O 
půlpáté ráno budí hlídka velitele:“Piškote, vstávej, 
na  nástěnce  visí  nějaký  vzkaz!“  A v něm  bylo 
napsáno, že nás NĚKDO pozoruje, že není úplně 
spokojen  s naším  chováním  a  dal  nám  úkol: 
rozdělat oheň na vodě a pokud jej nesplníme, tak 
nám  vypustí  přehradu  a  bude  škodit  i 
jinak.Budíček!  Děti  vylézají  ze  stanů,  tvoří 
hloučky,  diskutují  nad vzkazem. No,  to to pěkně 
začíná.Nejhorší  je,  že  některá  z hlídek  špatně 
hlídala. A která to asi byla?
Neděle byla ve znamení nervozity a napětí po tom, 
co  se  v noci  událo.  U  dětí  bylo  vidět  v očích 
mnoho otázek, které ale zůstanou ještě nějaký čas 
nezodpovězené. 
Během dne se  mimo jiné  plnil  úkol,  který zadal 
NEZNÁMÝ.Jedné partě se  podařilo oheň na vodě 
rozdělat, ale druhé ne.Co asi bude následovat?No 
zkraťme  to  –  druhý  den  ráno-  pondělí  -  byla 
přehradu vypuštěná a k tomu na jednom ze stanů 
připíchnutý vzkaz a u něj – ježek v kleci – a úkol : 
vyndat a dát zpět ježka do klece v časovém limitu ! 
To se docela všem dobře podařilo, tak snad bude 
klid.  Ale  zdání  klame.  V podvečer  najednou  na 
louce,  jak  dřív  býval  holčičí  tábor,  se  pohybuje 
záhadná  ,shrbená  postava,  dozelena  laděná. 
Prochází  od  lesa  k potoku  a  mizí 



v kopřivách.Zelená příšera?! Ouha! A to nás večer 
čeká  těžký úkol  –  stezka  odvahy.Den  jsme  sice 
dětem  zpříjemnili  melounem,  zmrzlinou,  na 
nástupu  jsme  zdůraznili,  jak  významný  a  těžký 
úkol je čeká, ale to napětí, obavy ,ale i strach jsme 
nerozptýlili.
Je  tma!  Jde  se  na  to.První  půjdou  úkol  plnit  ti 
nejmenší a až potom ty větší. V lese nad táborem 
svítila  sem tam červená  světla,  mezi  stromy po 
celé trase byl natažen provázek a při něm se musel 
projít  celý  úsek  za  různých  divných  zvuků, 
praskání a skřeků.“Nebylo to tak hrozný, docela to 
šlo“, prohlásila jedna z menších holek, když úkol 
splnila.Splnily  jej  všechny  děti  a  celkem  bez 
problémů.Pochvala  všem  i  vedoucím  za 
přípravu.Jde  se  spát  a  hlídky  nástup!  A  když 
poslechnete dojmy u stanů, pak se teprv dozvíte 
pravdu o tom strachu….
Budíčeeeek!  Rozcvička,hygiena,snídaně,úklid 
stanů  a  prohlídka.  Kdopak asi  dostane  prase  za 
největší nepořádek? To vám neprozradím.Nástup, 
vztyčení  vlajky,  dopolední  zaměstnání,oběd, 
polední klid,odpolední zaměstnání, svačina,osobní 
volno, sport, večeře, hygiena,táborák, večerka.Tak 
to jde každý den. A už je úterý.Dopoledne, když se 
kluci vraceli z výpravy na kopec Hradec, kde jsme 
před  pár  lety  postavili  rozhlednu,  crčela 
z Denkyho  voda.  Někdo  z nás  křiknul:“Cos 
dělal?“  A Ondra  na  to:“Ukazoval  jsem  taťkovi 
Lafounovi,  jak  budou  zlobit  někdy  jeho  děti  a 
skončil jsem v přehradě. Hahaha.“ Já myslím, že 
už teď nám všichni závidíte a chtěli byste tam být 
s námi  ……..Odpoledne  udělali  děti  výpravu do 
Sedlice a ve školním sportovním zařízení se byly 
vysprchovat. Ááách ta úleva a vůně, ale hodí se to 
vůbec do lesa?
Na večer je naplánována noční bojovka.Ta spočívá 
v tom,  že  půlka  dětí  hlídá  tábor  před  útokem a 
druhá půlka dětí má za úkol ukrást z tábora zlaté 
valouny, které jsou umístěny u stožáru, pod věží a 
u  totemu.Tee pee slouží  jako vězení  pro ty ,  co 
chytnou. A dospělí bdí nad regulérností, pořádkem 
a bezpečností.Už je úplná tma a ticho.Ve vzduchu 
je  cítit  obrovské  napětí,  všichni  se  tak  lehce 
chvějou  a  jsou  na  svých  místech.  Jakou  zvolit 
taktiku,  jak  se  tam  dostat….  I  my  dospělí  se 
necháme  strhnout  zápalem hry a  najednou jsem 
v myšlenkách o čtyřicet let zpátky, když jsme šli 
v noci  s pražskejma  holkama  přepadnout 
k Čekanicům tábor plzeňských skautů …..  Ticho 
přehluší  prasklá větev a výkřik:“Už tě mám!“ A 
pak žbluňk, bublání vody a zas to ticho.To právě 
Rayback  unikl  bdělým  hlídkám  skokem  do 
potoka.U totemu útočí Piškot , u TOI TOI Bokačo, 
u  kuchyně  Senťa  a  tak  to  pokračuje  v takových 
vlnách,  ale  nic  naplat,  po  hodině  je  odpískán 
konec a nikdo nic neukradl.

 Druhý den, to už je středa, se bojovka opakuje. Ti 
co bránili – útočí a naopak. Tentokrát se podařilo 
něco uloupit, ale to jen proto, že se dohodla změna 
pravidel hry .
V zápalu boje jsme úplně zapomněli na příšeru. Ta 
se  samozřejmě  v různých  intervalech  objevovala 
na různých místech okolo tábora a nechávala stále 
vzkazy s různými úkoly, které se dětem dařilo plnit 
někdy  lépe,  někdy  hůře.Ve  čtvrtek  večer  to 
vyvrcholilo.Odpoledne  probíhal  Buriho   závod 
branné zdatnosti  – mimochodem – děti  podávaly 
špičkové sportovní  výkony,  v tom horku všechna 
čest  - a tak se k večeři grilovaly výborné plátky a 
sedělo  se  s kytarou  u  ohně.  V tom  někdo 
vykřikl:“Koukněte k tee pee, co je to tam?“ Z tee 
pee vylézá ta zelená příšera, jde směrem k totemu a 
pak  k salaši  a  všichni  jsou  jak  zkoprnělí.  Jen 
Bokačo se odvážil jít jí v ústrety, ale to byla chyba. 
Dostal  takovou  ránu,  upadl  na  zem  a  zůstal 
ležet.Pak přešla lávku, vrátila se zpět do tábora a 
zmizela nad stany v lese. Co jen to může být? Kdo 
je  ten  TAJEMNÝ?  Že  by  některý  z Keltů  nebo 
nějaký  pozůstatek  z mlhovýho  dědka  nebo  snad 
voják ze středověkých válek, který hledá zakopaný 
poklad ???? Kdo ví?
A už  je  tu  pátek,  poslední  celý  táborový  den. 
Dopoledne  zaměstnání,  hry,  koupání,  po  obědě 
zmrzlina a pak osobní volno na přípravu masek na 
podvečerní majáles. Odpoledne uteklo jako voda a 
už  je  nástup  masek  vedle  kuchyně,  Tom  pouští 
diskotéku  z džípa  a  masky  nastupují  na  nádvoří 
k promenádě  a  všichni  se  natřásají  v rytmu 
hudby.Piškot jako princezna, Bokačo jako mlhový 
dědek,  nechybí  rytíři,  smrtka,  divoženky,  hradní 
dámy, no prostě super nápady a provedení.Komise 
hodnotí  masky a  Ondra  vyhlašuje  výsledky.  Pak 
rychle  odmaskovat  a  čeká  nás  poslední  večerní 
nástup,  poslední  sejmutí  vlajky,  poslední 
hodnocení dne , ale taky hodnocení celého tábora. 
Za  tím  účelem  jsme  v Blatné  za  několik  tisíc 
nakoupili  ceny  –  batohy,  baterky,  nože,  čelovky 
,ledvinky,  polní  lahve,  vše  samozřejmě  v zelené 
nebo  maskáčové  barvě.Prostě  ceny,  pro  které  se 
vyplatí snažit ….. Hodnocení vedoucích proběhlo, 
ceny jsou rozdány a na závěr teplé slovo vedoucího 
střediska a pak táborové ticho prořízne  několikrát 
hurááááá. Hurá táboru, hurá dětem, hurá vedoucím, 
hurá  kuchyni  a  zásobování  za  ty  dobroty,  hurá 
všem ………..
Poslední táborák, zpěv s kytarou, hvězdnaté nebe a 
Velký vůz, který nás hlídá……..
Dnes  není  večerka,  dnes  nejsou  hlídky,  dnes  je 
kanadská  noc.  A  jak  jsme  všichni 
veselí,radostní,šťastní a spokojení, tak do duše se 
začíná pomalu vkrádat smutek. Smutek z toho, že 
to končí. Že končí tábor plný zábavy, her a zážitků. 
A už se těšíme na příští. A zase ty pohledy upřené 



do ohně ……..
Je sobota, půl páté ráno a zvedá se obrovský vítr. 
Podle  předpovědí  přichází  z těch  veder  bouřka. 
Pár  nás  dospělých  vylézá  ze  stanů  a  starostlivě 
hledí  k obloze  a  do  korun  stromů.Nakonec  nás 
bouřka minula a vše dobře dopadlo.Děkujeme!
Budíček, snídaně a velké balení. Rodiče přijíždějí 
pro  děti  a  my bouráme,  nakládáme  a  odvážíme 
všechen materiál na své místo.
Tak zase za rok ….. 
Foto a video na www.junakpacejov.webnode.cz
  (zapsal Tom)                      ***

A jak běží život v mateřince?

     Školní rok máme naplno rozjetý a u nás to 
vypadá takto.  Celkem je zde zapsáno 46 dětí. V 1. 
třídě /mladších/ -  Broučků  22 dětí a ve 2.třídě 
/starších  /-   Motýlků  24  dětí,  z  nichž  těch 
nejstarších, kteří mají za rok nastoupit do 1. tř. ZŠ, 
máme 14. 
     Během prázdnin byla u nás vybílena kotelna, 
školní jídelna i druhý pavilon starších dětí, který 
je  zkrášlen  ze  dvou  třetin  výměnou  starých 
podlahových krytin za nové linoleum. Prostředí je 
příjemnější  a  bezpečné. Zatím si  děti  zvykají  na 
naše prostory,  svůj kolektiv, hledají si nejlepšího 
kamaráda, vytváříme společná pravidla soužití na 
třídách,  např.:  srdíčkové  /máme  se  rádi  a 
nebudeme  si  ubližovat,  víme  proč/.  Náš  ŠVP 
s názvem  „Putování  s Honzíkem“   nám  běží 
druhým rokem,  tento chlapec nás bude provázet 
našimi veškerými činnostmi.
     Pokračujeme také ve sběru hliníku,  děti  na 
pavilonech  třídí  odpad  do  správných  sběrných 
nádob.  I  v  tomto  roce  zajistíme  dětem možnost 
odebírání  dotovaných  mléčných  výrobků. 
Chystáme  se  do  solné  jeskyně,  na  divadlo  do 
Horažďovic  na  pohádku  Šípková  Růženka. 
Chceme si jít opékat do přírody a se staršími už se 
těšíme  na  výlet  vlakem  /Nepomuk-Vrčeň/   na 
vláčky pana Navrátila. 
     Plánů máme mnoho, tak nám držte palce, ať je 
to zde samý smích, děti jsou zde spokojeny a ať se 
nám zde daří. 
(Věra Chlanová, ředitelka MŠ)
                               ***

Zpráva o činnosti Sokola Pačejov

     V novém soutěžním ročníku 2010/2011 máme 
přihlášeny 4 týmy. Nejvyšší soutěž – krajskou 1.B 
třídu hraje naše áčko pod vedením nové trenérské 
dvojice.  Pozici  hlavního  trenéra  zaujal  Eduard 
Baran  z Nepomuku,  jako  asistent  mu  vydatně 
pomáhá  Milan  Cikán  z Olšan.  Start  do  nového 
soutěžního ročníku se nám vydařil, hlavně výhry 

nad  silnými  celky  Žákavé,  Hradešic  a  Mochtína 
jsou cenné. Plusem je i výrazné omlazení mužstva, 
šance  se  chopili  mladí  hráči  –  Honza  Hosnedl, 
Franta Štěpán, Vítek Kříž, Vašek Klásek a další.  
     Zbývající  tři   týmy  hrají  okresní  soutěže. 
Družstvo  B  mužů  hraje  pod  vedením  Franty 
Štěpána  IV.třídu  se  střídavými  úspěchy.  I  zde  je 
však nesporným kladem radikální omlazení kádru, 
pravidelně nastupují nedávní dorostenci a celek má 
jistě  svou  perspektivu.  Radost  můžeme  mít  také 
z toho,  že  máme  opět  dva  mládežnické  celky. 
Okresní přebor mladších žáků hraje náš tým pod 
vedením  trenéra  Zdeňka  Kříže  z Milčic,  jemuž 
asistuje František Hrachovec z Kvášňovic. Raritou 
družstva je hned 5 děvčat v  kádru. A nevedou si 
vůbec špatně! Hlavně výhra na půdě lídra soutěže 
Startu VD Luby se cení.  O ty nejmladší  – starší 
přípravku  se  starají  Josef  Valeš  a  Tomáš  Cihlář 
z Pačejova,  František  Sedláček  z Týřovic  a  Jirka 
Havlík z Myslíva. Poděkování patří všem trenérům 
mládeže,  kteří  věnují  svým  svěřencům  desítky 
hodin  ze  svého  volného  času.  Škoda,  že  je 
nenásledují naši zkušení bývalí fotbalisté. Jistě by 
těm  nejmladším  dokázali  předávat  své  bohaté 
zkušenosti.  Dík  patří  i  všem rodičům,  kteří  nás 
podporují  tím,  že  své  děti  vozí  na  tréninky  a 
jednotlivé  zápasy.  Všichni  soupeři  nám  mohou 
rovněž jen závidět tak bezvadnou diváckou kulisu. 
     Jako nesmírně náročný úkol v současné složité 
ekonomické  situaci  se  jeví  finanční  a  s  tím 
související  materiální  zabezpečení  činnosti  všech 
našich  oddílů.  Na  letošní  rok  jsme  sice  plně 
zabezpečeni,  ale  příští  rok  bude  v tomto  ohledu 
velice těžký.
     Závěrem této krátké zprávy bych chtěl jménem 
všech členů tělovýchovné jednoty Sokola Pačejov 
poděkovat  Obecnímu úřadu Pačejov  za  podporu, 
kterou  nám  v tomto  volebním  období  poskytl. 
Jsme  přesvědčeni,  že  se  nám společnými  silami 
podařilo v našem areálu vybudovat důstojný stánek 
a  vysoké  návštěvy na  fotbalových zápasech jsou 
toho  jen  důkazem.   Chce  se  nám věřit,  že  tato 
spolupráce bude pokračovat i  v budoucím novém 
volebním období.
(Tomáš Cihlář, předseda TJ )
                                           ***

XXXI. FUCHS OIL RALLY  AGROPA  OBSTÁLA 
NA  JEDNIČKU

     Do čtvrté  desítky své existence vstoupila 
jedna  z nejstarších  automobilových  soutěží  Rally 
Agropa  s novým názvem a  logem „FUCHS OIL 
Rally Agropa“. A byl to vstup více než originální. 
Rally,  kterou  vždy již  tradičně  provázelo  krásné 
počasí,  tentokrát  příroda  ukázala  i  svou 
odvrácenou tvář. Déšť, déšť a zase jen déšť…. Tak 



nějak  by se  vše  dalo  výstižně  shrnout  do  jedné 
věty. A když zrovna nepršelo, tak pro změnu lilo. 
A právě tyto vrtochy počasí měly ve dnech 6.-7. 
srpna  prověřit  připravenost   pořadatelů  z AMK 
Pačejov  na všech úrovních. A s odstupem času lze 
bez nadsázky s potěšením konstatovat,  že obstáli 
na  pomyslnou  jedničku.  V extrémních 
podmínkách vydržela technika, vydrželi  i lidé. 

Celá  soutěž  proběhla  bez větších  problémů.  Její 
ozdobou byla bezesporu zbrusu nová, třináct a půl 
kilometru  dlouhá  rychlostní  zkouška  Hlupín  – 
Čečelovice,  o  níž  mimochodem  na  závěrečné 
tiskové konferenci prohlásila vítězná posádka, že 
je  nejlepší  v celém  seriálu  MČR!!! 
V nestandardních podmínkách rozhodně neutrpěla 
ani sportovní úroveň XXXI. ročníku FUCHS OIL 
Rally  Agropa,  který  se  stal  jedním 
z nejúspěšnějších v celé dlouholeté historii tohoto 
závodu.  Všem,  kteří  se  svou  měrou  podíleli  na 
zdárném průběhu soutěže, patří  dík a zasloužené 
uznání  nejen  z úst  ředitelství,  ale  i  soutěžních 
posádek.
( Pavel Štípek, tajemník Rally, Tomáš Cihlář )
                                      ***
 Dokončené stavby :

                    Velešice klubovna SDH 

                      Čekárna Pačejov ves

 
                

                      Hasičárna Pačejov ves

                   Budova čp. 73 Pačejov ves

                                   ***
  
               Kadeřnictví dámské  - pánské 
                  Iva Korousová-Citerbartová
      Pačejov nádraží čp. 199, budova Obecního úřadu
                           tel. 607 708 076
otevřeno: každé úterý od 13-17 hod
možno  objednat i v pátek po telef. domluvě

          *** 
                   Středisko Junák Pačejov 
                   pořádá u příležitosti 
Dne vzniku samostatného Československého státu
              tradiční lampiónový  průvod 
                  27.10.2010 od  17 hod
  se srazem  u budovy OÚ v Pačejově nádraží.
Srdečně zveme všechny děti i dospělé – lampiony  
a špekáčky si přineste vlastní.

*** 
              Obecní úřad Pačejov   pořádá  dne 
                              3.12.- 4.12.2010  
                      Humanitární sbírku šatstva 
              ve spolupráci s Diakonií Broumov.
Sběr se uskuteční v sále Kulturního domu v Pačejově 
nádraží od 16,30-18,00 hod.

*** 
Zpravodaj obecního úřadu Pačejov:
Čtvrtletník  vydávaný  Obcí  Pačejov.  Náklad  300  výtisků. 
Adresa:  Obec  Pačejov,  Pačejov  nádraží  199,  341  01 
Horažďovice.  Tel.  376595231,  tel/fax.  376595153.  e-
mail:oupacejov@raz-dva.cz.  Tisk  :  OÚ  Pačejov 
Redakční  rada:  ing.  Jana  Cihlářová,  ing.  Vladimír  Smolík, 
Mgr. Tomáš Cihlář, Alena Štěpáníková. Uzávěrka dalšího čísla 
15.12.2010.

Povoleno MK ČR E 18269. 
                                              ***
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