
A jak se zahájilo ve školce?

Zatím  uplynula  chvilka  od  počátku
nového školního roku. Během léta byl pěkně
vybílen  kompletně  celý  1.  pavilon,  sestaven
nový hrací nábyteček mladším dětem a starší
již cvičí a hrají si na nových kobercích. Máme
velkou radost. Jinak celé prostory byly vzorně
vygruntovány  našimi  zaměstnanci  a  vše  se
přichystalo na příchod našich svěřenců. 

Od září je zapsáno celkem 42 dětí na 2
třídách,  z nichž  jedna  má  dopolední,  druhá
celodenní provoz. Naše provozní doba je od 6
–  15,30  hodin  a  skutečně  bývá  denně
využívána.  Děti  se  k nám  sjíždějí  celkem
z deseti okolních vesnic. Začali jsme s novým
školním  vzdělávacím  programem  s názvem
„Dobrodružství  skřítka  Medovníčka“,  který
nás zde bude provádět všemi našimi činnostmi
během následujících 2 let. 

Nyní  se  se  skřítkem  seznamujeme,
domlouváme si  na  třídách společná pravidla
o chování  zde,  poznáváme  své  kamarády,
budeme se věnovat přírodě, ekologii, svátkům
a tradicím  během  roku,  povedeme  děti
k samostatnosti,  budeme  se  připravovat  na
vstup  do  1. třídy.  Chystáme  se  rovněž  do
divadla na pohádku, svezeme se vláčkem do
Nepomuku a odtud nás naše nožky zavedou
do  Vrčeně  na  krásnou  výstavu  vláčků.
Chceme si opékat v přírodě, pozorovat změny
během podzimu, čeká nás spousta práce, her a
zábav  a  těšíme  se,  že  si  podzim  prima
užijeme. Opět zajišťujeme dětem domů odběr
dotovaných  mléčných  výrobků,  sbíráme
hliníkový  odpad,  drobný  elektroodpad.
Pavilony  si  vyzdobíme  dětskými  výtvory
a výkresy, při práci často využijeme odpadový
i  přírodní  materiál.  Budeme se snažit  dětem
chystané  činnosti  a  úkoly  nabízet  lákavou
formou, necháme jim prostor na přemýšlení,
experimentování, na hry se svými kamarády.
Ať se jim zde líbí  a mohou domů odcházet
s pocitem příjemně stráveného dne. Tak hurá
do práce!

( Věra Chlanová, ředitelka  MŠ)

                                       ***

 

Výlet do Německa

Dne  12.9.  jsme  jeli  na  dlouho  plánovanou
školní  exkurzi  do  Německa  –  konkrétně  do
Neuschönau.  Výletu  se  zúčastnili  nejen  žáci
naší  školy,  ale  i  řada  rodičů.   Večer  před
odjezdem byla zatažená obloha, takže se dalo
předpokládat,  že  zase bude pršet.  Ráno jsme
všichni nastoupili do autobusu a nabrali směr
Německo.  Cesta  utíkala  rychle  a  v  autobuse
bylo  plno  zábavy.  Když  se  během  cesty
vyskytlo nějaké zajímavé místo, tak nám pan
učitel Cihlář, který byl hlavním organizátorem
akce,  o  něm  řekl  nějakou  zajímavost.  Přes
Sušici, Hartmanice, Železnou Rudu a Zwiesel
jsme  po  dvou  hodinách  dorazili  do
Neuschönau  –  srdce  Bavorského  národního
parku. 
     Nejprve jsme si  prošli  rozlehlou zvířecí
oboru,  kde  jsme   mohli  pozorovat  zvířata,
která na Šumavě žijí nebo zde žila v minulosti.
Bylo to něco jiného, než klasické zoologické
zahrady,  protože  tady  zvířata  žijí  ve
skutečných  přírodních  podmínkách.  Přes
nepříznivé počasí jsme mohli spatřit rysa, vlky,
divoké kočky,  medvědy,  sovy a dravé ptáky,
tetřevy, jelení zvěř či divoká prasata. Každý si
mohl  zvolit  svou  vlastní  trasu,  ta  nejdelší
trvala téměř tři  hodiny.  Celá obora je krásně
upravená a udržovaná. 
     Po prohlídce obory jsme ve 12 hodin vydali
na  Stezku  v korunách  stromů,  která  je
postavena na mohutných kmenech.  Její délka
je 1,3 km a návštěvníci procházejí ve výšce 8 –
25  metrů  nad  zemí.  Na  konci  je  postavena
zajímavá  rozhledna  vejčitého  tvaru,
připomínající  tak  trochu  včelí  úl.  Po
spirálovitém  dřevěném  chodníku  jsme
vystoupali až na kruhový ochoz ve výšce 44
metrů.  Škoda,  že  počasí  nedovolilo  lepší
rozhled.  Sice  střídavě  pršelo,  ale  nám  to
nevadilo,  protože  jsme  si  výlet  chtěli  přece
užít!  Stezka  v korunách  stromů  končí  u
známého  infocentra  –  Hans  Eisenman  Haus,
kde  jsme  si  odpočinuli  a  mohli  si  zde
prohlédnout řadu zajímavých věcí. 
     Na zpáteční cestě jsme se ještě  zastavili ve
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Zwieselu v nákupním centru Real , kde jsme
se po zásluze odměnili  za  vzorné chování  a
utratili  zde poslední eura.   Z Německa jsme
odjížděli  velmi  spokojení  okolo  půl  páté.
Cestou domů jsme si užili spousty legrace v
autobuse.  Výlet se nám moc líbil a každému
doporučujeme se tam taky někdy podívat.
( Tereza Heřmanová, Alena Heřmanová, 9. tř.)
                                     ***

Základní škola Pačejov

V pondělí 2.září byl zahájen další školní rok.
Při  společném  setkání   jsme  přivítali  12
nových  prvňáčků,  kteří  budou  letos  spojeni
s žáky 5.ročníku, dále budou spojeni do jedné
třídy i žáci 3. a 4.ročníku. Samostatnou třídu
tvoří  na 1.stupni jen žáci  2.ročníku.  Celkem
má škola v současné době 107 žáků a ti jsou
v sedmi třídách. Škola má pro tento školní rok
od  svého  zřizovatele  povolenu  výjimku
z počtu žáků.

Učitelský kolektiv se zmenšil – na škole nyní
působí 9 učitelů /5 žen + 4 muži/, asistentka
pedagoga  a  vychovatelka  školní  družiny.  Ve
školní  jídelně  pracují  2  kuchařky + vedoucí
jídelny,  provoz dále zabezpečuje  školník  a
uklízečka na částečný úvazek.

Vraťme se ještě na konec června. Školní rok
ukončilo  celkem  112  žáků,  71  prospělo
s vyznamenáním,  41  prospělo.  Chování  ve
škole  jsme  ohodnotili  stupněm  „jedna“.
Povinnou školní docházku ukončilo 14 žáků,
všichni přijati na střední školy!!!

O  prázdninách  jsme  opět,  tak  jako
každoročně,  provedli  některé  dílčí  opravy,
které přispějí ke zlepšení vnitřního prostředí a
bezpečnosti ve škole.

A jaké akce jsou připraveny a proběhnou do
konce roku 2013?             
Všichni  žáci  školy  si  udělali  se  svými  TU
výlet  do  Těchonic  a  zhlédli  divadelní
představení „Prodanka“, žáci 4. a 5. ročníku
absolvovali teorii i praxi k dopravní výchově,
proběhl výchovný koncert,  zájemci převážně
z 2.stupně  v rámci  školní  exkurze  navštívili
Bavorský  národní  park.  Od  17.9.  začnou
jezdit žáci 2.-5.ročníku na plavecký výcvik do

HD,  26.září  pak  v KD  vystoupí
„Lucemburkové“.  Školu  také  navštíví
pracovníci  Pedagogicko  psychologické
poradny  v Klatovech  a  provedou  některá
pozorování a vyšetření. 
Navštívíme  první  divadelní  představení
v Horažďovicích  (1.  a  2.ročník  –  30.9.),
budeme  besedovat  s ilustrátorkou  dětských
knih,  máme  objednány  testy  SCIO  pro
7.ročník. Druhý stupeň pojede do HD na pořad
Planeta  Země  (13.11.),  proběhnou  třídní
schůzky  a  beseda  se  zástupci  SŠ  (18.11.),
v plánu  je  předvánoční  jarmark(28.11.)
spojený  s výstavou  prací  žáků  a  dnem
otevřených dveří a také vánoční koncerty. 
Věřím,  že  bude  dostatek  času  na  klasickou
výuku, abychom do Vánoc zvládli to, co jsme
si v našem ŠVP naplánovali a co bychom rádi
realizovali.

Děkuji  všem  rodičům  a  přátelům  školy  za
pomoc, ochotu, vstřícnost a dobrou spolupráci.
Jsem rád, že v 98% máme shodné názory na
fungování  i  provoz  celé  instituce  –  základní
školy.
( Josef Hromádka, ředitel ZŠ)
                                      ***

Automotoklub Pačejov 

     Automotoklub  Pačejov  v  AČR
připravuje  i  v  letošním  roce  mnoho
motoristických akcí, při nichž sklízí úspěchy a
uznání  odborné  i  laické  veřejnosti.  Těmito
akcemi  také  významnou  měrou  propaguje
obec  Pačejov  a  celý  náš  region.  To,  že  je
Pačejov velký pojem v oblasti automobilových
soutěží, se ví již dlouhá léta, poslední dobou k
nám  však  míří  také  obyčejní  řidiči  z  celé
republiky,  kteří  si  chtějí  zdokonalit  své
řidičské schopnosti na našich automobilových
slalomech. Za pár let existence těchto závodů
pro  širokou veřejnost  se  k  nám do Pačejova
naučili jezdit lidé např. z Brna nebo Ostravy.
Členům AMK Pačejov  vlastně  sezóna  nikdy
nekončí.  Již  od  podzimu se  na  plné  obrátky
rozjíždí  přípravy  na  motoristické  akce
následujícího roku. 
     Letošní  rok  jsme  aktivně  zahájili  na
tradiční   klatovské  rally  Šumava  a  Historic
Vltava  Rallye,  kde  se  staráme  o  chod
tiskového  střediska  a  zajišťujeme  celý
dispečink  soutěže.  Přátelé  z  Klatov  zase  na



oplátku  pomáhají  při  našich  podnicích.
Spolupráce  obou  AMK  je  tak  oboustranně
výhodná.
   Pod taktovkou AMK Pačejov se jede
již  tradičně  Pošumavský  pohár  v
automobilovém  slalomu  pro  širokou
motoristickou veřejnost. Seriál čítá i letos pět
závodů, z nichž dva hostily také mistrovství
České republiky v této disciplíně. Doposud se
závodů  zúčastnila  asi  stovka  řidičů,  kteří  si
přijeli  vyzkoušet  své  řidičské  umění  do
bezpečných prostor plochy bývalého letiště s
minimalizováním  rizika  havárie.  U
jednotlivých závodníků je vidět  rok od roku
velký pokrok v ovládání vozidla v krizových
situacích.  Velkou  zkouškou  prošli  všichni
pořadatelé při závodě MČR, který se jel první
červnový víkend na letišti   ve Lnářích a  ve
Lhotě u Dobřan. Přestože celý víkend vytrvale
pršelo  a  foukal  vítr,  dokázali  jsme  zajistit
hladký průběh akce, za což patří všem velké
díky. Také sobotní sponzorský den spojený s
touto  akcí  se  navzdory  nepřízni  počasí
vydařil.  Do  konce  seriálu  Pošumavského
automobilového  slalomu  zbývají  odjet  dva
podniky.  Jeden  se  odehraje  druhý  říjnový
víkend  na  letišti  ve  Lnářích  a  finále  bude
hostit  vojenský  „buzerák“  v bývalých
janovických kasárnách 27. října, kde proběhne
i slavnostní vyhodnocení celého seriálu.
     Stěžejní  akcí  AMK  Pačejov  je
každoročně  Rally  Agropa,  jejíž  příprava
zabere  členům  AMK  většinu  volného  času
během  celého  roku.   Tato  akce  přitáhne
každoročně  do  regionu  velké  množství
fanoušků,  kteří  přinesou  řadě  místních
podnikatelů  a  společenským  organizacím
nemalé  finanční  částky,  jiným  zase  naopak
starosti a problémy. Záleží pouze na tom, jak
kdo  dokáže  tuto  významnou  akci  využít  ve
svůj  prospěch.  Bezpochyby  potenciálních
zákazníků všeho druhu přijede na rally víc než
dost. 
     Pačejovští v letošním roce pořádali již
XXXIV.  ročník,  jedná  se  tak  o  nejstarší
sprintrally v České republice. Místní AMK je
dnes  také  jediným  vesnickým
automotoklubem, který pořádá akci takového
rozměru a významu.  Jeho členové navíc vše
dělají po nocích ve svém volném čase, což je
dnes  v pořádání  rally  také  rarita.  Pořadatelé
vsadili  na  loňský  velmi  úspěšný  formát

soutěže,  pouze  s  drobnými  změnami  trati.
Největší změnou tak byl název rally, který si
vynutila  změna  hlavního  partnera.  Po
vzájemné dohodě byla ukončena spolupráce se
společností  FUCHS  Oil  Corporation  CZ.
Hlavního  partnerství  se  ujal  dlouholetý
sponzor  pačejovských  akcí,  společnost
EPLCond  s.r.o.  Po  loňských  nešťastných
událostech se ještě více dbá na bezpečnost a
příprava takovéto soutěže je tím pádem ještě
mnohem  složitější.   Přesto  se  podařilo
připravit  v Pačejově  velice  kvalitní  podnik.
Podle ohlasů jezdců a diváků byla pačejovská
rally opět jednou z nejlepších v rámci celého
mistrovství  České  republiky.  Velké  oblibě  se
těší  páteční horažďovická předstartovní show
s již  neodmyslitelným  ohňostrojem,  ale  i
špičkové tratě severovýchodně od Horažďovic.
Soutěžními  posádkami  je  také  oceňován
pohodový  až  rodinný  přístup  organizátorů,  s
nímž  se  jinde  nesetkají.  I  toto  je  tvář
pačejovské  rally.  Na  konečné  hodnocení  si
budeme muset počkat do konce sezóny, již teď
je  ale  jisté,  že  se  zde  posádkám  i  divákům
velice  líbí.  Důkazem  toho  bylo  letošní
startovní pole, které čítalo přes 130 posádek!
Také  diváků  podél  rychlostních  zkoušek  se
sešlo asi nejvíce z celého roku.
       Do konce sezóny čeká AMK Pačejov ještě
několik  významných  akcí.  Kromě  již
zmíněných závodů v automobilovém slalomu
je na programu první říjnový víkend poslední
soutěž  Mistrovství  ČR  v  rally,  ENTERIA
Rally  Příbram.  Zde  se  většina  členů  AMK
Pačejov  podílí  na  přípravě  a  řízení  této
náročné dvoudenní  soutěže.  Doufejme,  že  se
zbytek  motoristické  sezóny  ponese  jako
doposud  v pohodovém duchu a my budeme
moci začít s přípravou té následující.
 ( Miroslav Žitní ml.)
                                        ***
TJ Sokol Pačejov

     Podzimní fotbalové soutěže jsou v plném
tempu.  Pačejovští  hráči  v nich  bojují  celkem
na čtyřech frontách. Okresní přebor hrají dvě
naše mládežnická družstva – starší přípravka a
mladší žáci. Oba týmy si zatím vedou velice
dobře, výbornou hrou  a výsledky se prezentují
především mladší žáci.  Není vůbec náhodou,
že  na  jejich  zápasy  chodí  kromě  tradiční
skupiny rodičů  i  řada  dalších  diváků,  včetně
mnoha   hráčů  našeho  A  týmu  mužů!



Atmosféra  těchto  zápasů  je  prostě  skvělá  a
ten,  kdo jednou přišel,  už chodí  pořád.   Na
úseku práce s mládeží v poslední době dobře
spolupracujeme  se  sousedním  Sokolem
Hradešice a formou  tzv. sdružených startů si
vzájemně vypomáháme. Hradešické děti u nás
hrají  v přípravce  a  mladších  žácích,  řada
našich hráčů pak v Hradešicích za starší žáky.
Je to oboustranně výhodné pro oba kluby.
     Celek mužů A  hrající už léta krajskou 1.B
třídu vstoupil  do nové sezóny se střídavými
úspěchy. Tím největším zatím bylo bezesporu
vítězství  v tradičním  derby  na  hřišti
v Hradešicích. Béčko pak kope svou tradiční
IV.třídu.  Oba  týmy  dobře  spolupracují  a
vzájemně  si  vypomáhají.  V případě  souběhu
zápasů  áčka  a  béčka  však   logicky dochází
k potížím,  neboť  šíře  kádrů  obou  mužstev
není  nevyčerpatelná.  Letos  navíc  nemáme
v soutěži  přihlášený  oddíl  dorostu,  neboť
nebyl  k dispozici  dostatečný  počet  hráčů.
Našim  odchovancům  –  dorostencům   jsme
umožnili  střídavý   start  do  FK  Nepomuk
s tím, že v případě potřeby budou vypomáhat
oddílům mužů.  Bohužel  ne všichni  dokázali
dodržet  své slovo.  Je  na místě  si  uvědomit
svou příslušnost k mateřskému klubu a z toho
vyplývající   určité  závazky  a  povinnosti,  o
slušnosti už ani nemluvě. 
(Mgr. Tomáš Cihlář, předseda TJ Sokol)

***

Setkání skautských generací

Ten nápad v našich hlavách uzrával už dva
tři  roky.  Sice  v jiné  podobě,  ale  s velkou
pokorou  a  úctou  k našim  předchůdcům.
Několik  táborů,  sem tam jsme  se  bavili  o
tom,  že  by  bylo  dobré na našem tábořišti
udělat   nějaké   pietní  místo,  které  by
sloužilo  jako vzpomínka na naše  skautské
vedoucí a zakladatele skautingu v Pačejově,
prostě  na  TY,  kteří  již  odešli  k věčnému
táborovému  ohni.  Dřevěný  kříž,  pařez,
kámen,  deska  z moduritu  do  něčeho
vsazená,  různé  nápady.  Pak  jednou  při
nějaké akci přišel Bill a povídá: “Hoši, jestli
chcete, mám kámen, který by se hodil na
náš záměr s tím vzpomínkovým místem,
má  krásný  světlý  láz,  vyndal  jsem  jej,
když  jsem  hrabal  základy  na  novou
pilnici a je akorát tak velikej.“  Domluvili

jsme  se,  že  se  na  něj  dojdeme  podívat  a
uvidíme. Jak jsem jej viděl, věděl jsem, že je
to  to  pravý.  A  tak  vloni  (2012  –  sto  let
českého  skautingu),  když  jelo  auto
7.července  odvézt  materiál  z tábora  zpět,
přivezlo onen kámen na tábořiště a pomocí
hydraulické ruky jsme jej osadili na určené
místo.  To  bylo  stanoveno  napravo  vedle
vstupní brány a před strážní bránou. První
krok jsme udělali. Potom jsem udělal návrh
pamětní desky a požádal kamaráda, jestli by
nám  ji  nevyrobil.  Z nerez  plechu  a  nápis
pomocí  laseru a  gravírování.  Stalo  se  a  na
jaře jsem měl desku doma a byla krásná!

A  teď se  přesuneme  do  roku 2013.
Blížilo se tradiční akce  „Vítání slunovratu“,
při  které,  jak jsme se domluvili,  přiděláme
pamětní desku na kámen. Je na to čas, jsme
tam  tři  dny.  V pátek,  21.června  po  obědě
vyndal  z káry  br.  Pirát  elektrocentrálu,  br.
Tangua  rozbrušovačku  s vidiovým
kotoučem  a  Senťa  aku  vrtačku.  Domluvili
jsme umístění na kámen, tabulku obkreslili
a jali se udělat plochu a tabulku zapustit do
kamene.  Asi  po  půlhodině  je  hotovo,  ještě
začistit  majzlíčkem,  vyvrtat  díry,  vyfoukat
vzduchem  a  může  se  osazovat.  Tangua
připravil  z nerez  materiálu  nýty  na
upevnění  a  pomocí  nich  jsme  tabulku
upevnili  na  chemickou  kotvu  na  pamětní
kámen. Bill čistí kámen drátěným kartáčem,
oplachujeme vodou. Vyndavám z auta čistič
na  nerez  plech,  podávám  jej  Pirátovi
s hadrem se slovy:  „Ty seš nejlepší  leštič,
tak  se  toho  ujmi“. Další  den,  v sobotu,
nastoupil Joe a okolo památníku udělal jen
tak  do  písku dlažbu z kamene,  který  si  za
tím  účelem  přivezl.  Tak  a  je  hotovo,  akce
může  začít.  Jen  tak  mimochodem,  je
22.června a přesně před 68 lety vznikl Junák
v Pačejově.

Teď  se  vrátíme  do  března   na
Střediskovou  radu.  Tam  jsem  předložil
scénář  akce,  kterou  jsem  nazval  „Setkání
skautských generací“.  Rada záměr schválila
a rozhodla o termínu konání – 5.července -
na státní svátek Cyrila a Metoděje, den před
zahájením  tábora  na  našem  skautském
tábořišti.  A  dál  už  šlo  vše  podle  scénáře.
Napsal  jsem  dopisy,  kterými  jsme  oslovili
skautky  a  skauty  seniory  a  v nichž  jsme



vysvětlili náš záměr. Spolu s pozvánkou na
tuto  akci  jsem  převážnou  většinu  osobně
rozvezl. Byl jsem mile překvapen, jak hezky
mnozí  reagovali,  byli  potěšeni  a  slíbili,
pokud jim zdraví dovolí, že se zúčastní. Tak,
ještě  objednat  autobus a  den „D“  se  blíží.
S napětím  čekáme,  kolik  účastníků  se
přihlásí.  Pozváno  jich  bylo  45  (nejstarší
ročník  1928  a  nejmladší  1942).  Nás  ale
čeká  to  nejdůležitější  –  postavit  tábor  a
připravit  vše potřebné na přijetí  vzácných
hostů. Měli jsme na to den a půl. Ve čtvrtek
ráno se začalo a v pátek v poledne muselo
být hotovo. Tady je potřeba poděkovat naší
mladé generaci, roverům a rangers, kteří se
úkolu  zhostili  na  jedničku  a  vše  zvládli
úžasně. Vedoucí tábora připevnil na bránu
střediskovou  lilii  na  znamení,  že  je  vše
hotovo a akce může začít.

Kolem  patnácté  hodiny  přijíždí
autobus  se  vzácnými  hosty  (je  jich  32,
nejstarší  *1929  a  nejmladší  *1942)  a
zůstává stát na cestě za potokem, kousek od
tábora.  Tam  už  čeká  Joe  se  střediskovou
vlajkou,  řadí  si  hosty,  jak  vystupují
z autobusu, do dvojřadu a vede je do tábora
po lávce přes potok.  Tam už čeká Slavík a
Tom  a  všechny  vítají  podáním  ruky  a
pozdravem.  Přijel  i  pan farář  Bušta,  který
bude  sloužit  bohoslužbu.  Následuje
prohlídka  tábora  s doprovodem  a
komentářem. Odpovídáme na četné dotazy
-  salaš,  stany,  kuchyně,  sklep,  jídelna,  tee
pee.  Mnoho  vzpomínek  se  vrací  do  roku
1949  na  tábor  u  Zaječího  mlýna  na  řece
Křemelné,  kterého  se  skoro  všichni
účastnili.  Vytahují  se  fotky z kapes.  Počasí
v tuhle  chvíli  trochu zahrozilo,  objevily  se
mraky.  „Musíme  zahájit,  pojďte  se
shromáždit  do  prostoru  před  bránu,  ať
nás nepřekvapí déšť“, obcházím přítomné.
Všichni  ukázněně poslechnou (je  vidět,  že
jsou stále skauti).  Členové střediska zatím
nastupují do dvojřadu vedle kuchyně. První
středisková  vlajka,  za  ní  oddílová  OS.
Vyrážíme! Pochodujeme po nádvoří tábora,
skrz bránu a velím:  „Zastavit,  stát! Vlevo
v bok! Vlajkonoši na místa! Bratře vůdče,
středisko  Jestřáb  nastoupeno
k slavnostnímu  odhalení  pamětního
kamene. Hlášení podává Tom!“  „Děkuji!“

říká bratr Slavík a to již zaznívají první tóny
skautské  hymny.  Stojíme  v pozoru  a
zdravíme,  naši  hosté  –  skauti  senioři
vstávají z laviček.
Je  slyšet  zpěv.  Hymna  dozněla  a  oficielní
část  setkání  zahajuje  bratr  Tom.  Vítá
všechny přítomné, zvláště pak starostu obce
Pačejov,  pana  faráře  Buštu  a  obecní
kronikářku.  S velkou  úctou  vítá  také
potomky  nebo  rodinné  příslušníky  těch,
kteří  skauting  v Pačejově  zakládali  a
pracovali jako skautští vedoucí a činovníci –
dceru  Miloslava  Barborky  (Feriny),  syna
vedoucího střediska z roku 1947 a v letech
1968-1970  skautského  činovníka  Zdeňka
Kopáčka,  nejstaršího  syna
nejvýznamnějšího  skautského
vedoucího,činovníka  a  vedoucího  střediska
Jaromíra  Bendy  (Rikitana,  dříve  Hardyho),
který  je  zároveň  s Milanem  Heřmanem
vnukem  Marie  Bendové  (Čejky),  jež  byla
významnou  osobností  dívčího  skautingu,
dále syna skautského vedoucího a činovníka
Miroslava Vondrysky (Ferryho), stejně jako
dceru  Františka  Chasy  (Fredyho)  a
manželku  skautského  vedoucího  a
kronikáře Stanislava Švece.  Přítomni jsou i
vedoucí  a  činovníci  z let  1968-1970
František Štěpán (Míša) s manželkou,  Josef
Brouček  (Bill)  a  Stanislav  Veringer.   A
samozřejmě  sestra  Dáša  (Pampeliška),
členka  Svojsíkova  oddílu  a  dlouholetá
skautská vedoucí po třetí obnově skautingu
v roce  1990.  Potom  je  čtena  zdravice
jednoho z vrstevníků - Váši Havlíka (Alana),
který se bohužel  nemohl zúčastnit.  Dozněl
potlesk  a  slova  se  ujímá  vůdce  střediska
bratr  Slavík.  Hovoří  o  historii  skautingu
v Pačejově od založení v roce 1945, vzniku
oddílů  a  střediska,  vydávání  časopisu
Jestřáb,  táboru  na  Křemelné  1949  až  do
zániku  v roce  1950.  Dále  pak  o  druhé
obnově  Junáka  v roce  1968  a  činnosti
střediska do roku 1970, kdy byl Junák opět
zakázán.  Pak  přišla  třetí  obnova  činnosti
Junáka  v roce  1990  a  s ní  i  zlaté  časy
skautské činnosti, kterou poznamenal náhlý
odchod  Rikitana.  Středisko  se  ale
vzpamatovalo a činnost probíhá úspěšně až
do dnešních dnů. Zítra nás čeká zahájení již
24.tábora. 



Po  tomto  vystoupení  následovalo
odhalení  pamětního  kamene.  Bratr  Tom
požádal sestru Dášu (*1936) a bratra Billa  st.
(*1931) aby se ujali tohoto slavnostního aktu,.
Slavík  asistuje.  Odhaleno!  Objevil  se  krásný
kámen,  převázaný  trikolórou,  za  ní  kytička
karafiátů a pamětní deska:

Ku památce všech sester a bratrů,
 kteří odešli k věčnému táborovému ohni.

 Čest jejich památce.
L.P. 2013

A  pod  nápisem  středisková  lilie  s hlavou
jestřába. Pak ještě oba zapalují svíčku a ukládají
před kámen. Dalším bodem programu je krátká
bohoslužba,  kterou  slouží  pan  farář  Bušta.
Ujímá  se  slova  a  říká,  že  skauti  a  věřící  mají
podobné cíle a k tomuto srovnání používá citát
lorda B.  Powela, který si přečetl a zapamatoval
z mojí knihy: „Zanechte svět lepší než jaký byl,
když jste na něj přišli“.  Přeje středisku hodně
nových skautů, našich dětí a vnuků. Hovoří také
o  Pošumavském  hlasateli  a  vzpomíná,  jak
generální  vikář,  který  začátkem  devadesátých
let navštívil Pačejov při církevním svátku, chtěl
vidět  „redakci“  tohoto  časopisu,  a  tak  jej
manželka  Rikitana  vzala  domů  do  pokoje  ….
Potom čte  tři  různá požehnání  a žehná místu
samému.  K bohoslužbě  patří  také  motlitba:
„Otče náš, jenž jsi na nebesích …“. Kropí místo
svěcenou vodou a bohoslužba je u konce a blíží
se závěr oficielní části Setkání. 
     O  slovo  žádá  Jaroslava  Sýkorová  (*1938,
Pivoňka)  a  děkuje  organizátorům  a  velkým
dojetím ukládá před kámen vázu s kytkou růží
a svíčku. Potom hovoří Josef Kodýdek (*1938),
děkuje  za  zorganizování  akce  a  vzpomíná  na
skautská léta, co mu skauting dal a jak mu láska
k přírodě vydržela po celý život. A k překvapení
všech,  společně  se  Standou  Průchou  (*1932),
po 68 letech „vystřihli“ pokřik oddílu Veverek:

 „Rychlost, chytrost veverek, vzali jsme si za vzorek.
Ty vlastnosti všichni máme, „Veverky“ se nazýváme!“

     Zaznívá  potlesk  a  já  děkuji.  Informuji
přítomné  o  Klubu  přátel  skautingu,  který  při
středisku  Jestřáb   funguje  a  také  o  tom,  že
v roce 2015 nás čekají oslavy 70 let skautingu
v Pačejově. Na závěr zaznívá pokřik střediska:

„Leť jestřábe dál a výš, k junáckým leť vatrám,
chránit že chcem rodnou zem, od Šumavy k Tatrám!“

Následuje  společné  focení  a  všichni  se
přemisťují do stanu, za tím účelem postaveném,

kde  podáváme  pohoštění.  Roveři  a  rangers
roznáší  jídlo,  pití,  nabízejí  kávu  a  buchty.  A
hlavně se povídá a vypráví. Někteří se řadu let
neviděli  a  mají  si  co  říci,  zavzpomínat  a
vyprávět.  Ukazují  se fotky z poválečných let.  A
k tomu jim ještě dávám prohlídnout střediskové
Kroniky  a  knihu  „Historie  skautského  hnutí
v Pačejově“.  Hodiny  letí  jako  voda  a  ta  si  ve
Stříbrném  potoce  krásně  pobublává.  Je  čas
k návratu, aby někteří stihli další vlakové spoje.
Loučíme se,  všichni  vypadají  velice  spokojeně.
Autobus odjíždí, my máváme a je v nás pocit ze
snad dobře odvedené práce……
( zapsal  Tom -  Jan Vavřička)

       ***

Pamětní kámen 

                 Vzpomínkový akt k 95. výročí  
                   ukončení 1. světové války 
          a ke vzniku Československé republiky
         se uskuteční  28.10.2013 v Pačejově vsi  
                               od 14,00 hod.

***

  Obec Pačejov ve spolupráci s Diakonií Broumov 
                pořádá dne 1.11 a  2.11. 2013 
                Humanitární sbírku  šatstva 

                ***
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