
Základní škola Pačejov

V pondělí 1.září byl zahájen další školní rok.
Při  společném  setkání   jsme  přivítali  12
nových  prvňáčků,  kteří  budou  letos  spojeni
s žáky 2.ročníku, dále budou spojeni do jedné
třídy i žáci 4. a 5.ročníku. Samostatnou třídu
tvoří  na 1.stupni jen žáci  3.ročníku.  Celkem
má škola v současné době 111 žáků v sedmi
třídách.  Škola  má  pro  tento  školní  rok  od
svého  zřizovatele  povolenu  výjimku  z počtu
žáků.

Učitelský  kolektiv  se  změnil.  Odešla  paní
učitelka  Monika  Beranová  a  na  její  místo
nastoupila  paní  učitelka  Johana  Šišpelová
Irová  z Radomyšle.  Na  škole  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  105  žáků,  70  prospělo
s vyznamenáním,  35  prospělo.  Chování  ve
škole  bylo  ohodnoceno  stupněm  „jedna“.
Povinnou školní docházku ukončilo 10 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.  Jsou  to  však  jen
drobnosti.  Škola  by  si  zasloužila  radikální
inovaci – ještě do konce září bude protaženo
ústřední topení do šaten v přízemí, v nejbližší
budoucnosti chceme vyměnit lina v některých
třídách,  zrekonstruovat  osvětlení,  pozornost
by  si  zasloužila  i  sociální  zařízení.  Obec
plánuje zateplení přístavby i změnu vytápění.
Uvidíme,  co bude realizováno.

A jaké akce jsou připraveny a proběhnou do
konce roku 2014?             
Žáci 4. a 5. ročníku absolvovali teorii i praxi k
dopravní výchově, proběhlo fotografování, 

plánováno je divadelní představení pro 1.st.v
Horažďovicích, beseda o bezpečném internetu,
navštíví nás v KD „Přemyslovci“, 2.st. pojede
na  film+besedu  „Nicholas  Winton  –  Síla
lidskosti“ a na vzdělávací pořad Planeta Země
do Horažďovic,  bude pokračovat  projekt  pro
žáky  9.ročníku  –  zajišťuje  SŠ  Oselce.
Připravíme  třídní  schůzky,  volby  do  školské
rady, předvánoční jarmark, žáci pozvou rodiče
a veřejnost  na vánoční koncerty, navštíví nás
čerti, žáci si připraví vánoční besídky. 

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  rodičům a občanům za pomoc, kterou
škole věnovali  během prázdnin i celého roku.
(Josef Hromádka, ředitel základní školy) 
                                        ***

Ze života mateřské školy

     Naše školka v září ožila nástupem celkem
39  dětí  /17  mladších,  22  starších/,  noví
svěřenci se docela dobře zadaptovali.  Během
léta byly vybíleny a vzorně uklizeny veškeré
prostory školní kuchyně, v pavilonech též čistě
vygruntováno  a  obec  nám zajistila  pokládku
nových chodníků. Máme velkou radost, budou
bezpečné.  

        Naše výchovně vzdělávací práce spočívá
v realizaci  dvouletého školního vzdělávacího
programu  s  názvem:  Dobrodružství  skřítka
Medovníčka,  na  jehož  základě  si  na  třídách
postupně,  jak  jde  čas,  vypracováváme  své
podrobné  plány.  Snažíme  se  děti  vzdělávat
lákavými a zajímavými činnostmi tak, aby se s
chutí  zapojovaly,  naučily  se  sebeobsluze  a
zanechávaly po sobě pořádek. Zvykáme si na
kolektiv a čeká nás spousta práce. Budeme žít
podzimem a vším, co k tomu patří. Těšíme se
na  první  divadlo  v Horažďovicích  -   Ferda
Mravenec.  Chceme  si  jít  opékat,  staráme  se
o králíka Růženku i naše záhonky. Představte
si,  že  jsme  si  i  vypěstovali  salátové  okurky,
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někdy před vycházkou si je nakrájíme a kdo
chce, pochutnává si.

     Nadále sbíráme plastová víčka z PET lahví
pro  Kubíčka  do  Bukovníka  /rodina  si  tak  i
drobnou částkou přivydělává na jeho pobyt v
lázních/,  sbíráme  drobný  elektroodpad  i
hliník.  Vše toto  nám  sem  mohou  naši
spoluobčané  přinášet.  Opět  letos  dětem
zajišťujeme  odběr  dotovaných  mléčných
výrobků.

     V naší jídelně se pro děti poctivě chystají
jídelníčky  tak,  aby  odpovídaly  správné
životosprávě  našich  svěřenců,  na  tácy  jsou
paní  kuchařkou  lákavě  připravované  různé
druhy ovoce  a  zeleniny,  pestrost  je  veliká  a
mají všeho dost.

    Přejeme si,  aby se v našich kolektivech
dětem líbilo a domů odcházely či odjížděly s
pocitem příjemně  stráveného  dne.   A příště
toho již bude o našem dění více.
( Věra Chlanová, ředitelka mateřské školy)

                                      ***

Z     činnosti o.s.    „Jaderný odpad – d  ěkujeme,  
nechceme!“
Po novele občanského zákoníku se nyní i naše
občanské  sdružení  stalo  spolkem,  ale  to  nic
nemění  na  jeho  poslání a  funkci.  Od  roku
2003  se  výkonný  výbor  tohoto  uskupení
schází  na  svých  pravidelných  schůzích,
vyhodnocuje situaci v souvislosti se záměrem
státu vybudovat na území ČR hlavní a záložní
hlubinné  úložiště  vyhořelého  vysoce
radioaktivního jaderného odpadu.
Spolupracujeme  zejména  s obecním  úřadem
v Maňovicích  na  pořádání  každoroční
protestní  akce  „Na  kole  a  pěšky  proti
hlubinnému úložišti“.  Letos  19.  července  se
tohoto pěšího pochodu a cykloakce zúčastnilo
asi 250 osob z okolí lokality „Březový potok“,
lokality, se kterou stát stále počítá jako jednou
ze  sedmi  posledních  možných  lokalit,  které
má  v ČR vytipované  pro  stavbu  hlubinného
úložiště.

Seznamujeme  členy našeho spolku  a  ostatní
občany, kteří mají zájem znát poslední vývoj
událostí  kolem  jaderného  úložiště  v ČR,  s
postoji  jednotlivých  obecních  úřadů,  které

jsou plánovaným úložištěm dotčeny a snažíme
se  přenášet  aktuality  z Pracovní  skupiny pro
“Dialog o HÚ” (Dialog o hlubinném úložišti),
kde  má  náš  spolek  zastoupení  (předsedou
spolku)  stejně  jako  dva zástupci  místních
samospráv  (starostou  Maňovic  a  starostou
Horažďovic).  Více  o  našem  spolku  lze
dohledat  v případě  zájmu  na  www.jodn.cz.
Pokud by Vás zajímaly podrobnější informace
o HÚ (hlubinném úložišti) jaderného odpadu i
o  jednání  Pracovní  skupiny  pro  “Dialog  o
HÚ”,  naleznete  vše  podstatné  na
www.surao.cz.

Jaká  je  momentální  situace  kolem
jaderného úložiště? 

Správa  úložišť  radioaktivního  odpadu
(SÚRAO) lokalitu Pačejov  – nádraží pro své
mediální  účely  přejmenovala  na  lokalitu
„Březový  potok“  (pro  informaci  Březový
potok  je  potok  tekoucí  z Opletánky  do
Blýskoty a dále pak směrem na Jetenovice).

Stát  prostřednictvím  státního  podniku
DIAMO  a  GEOMIN  požádal  o  stanovení
průzkumných  území  ve  všech  sedmi
vytipovaných  lokalitách  –  lokalitu  „Březový
potok“  nevyjímaje. Jedna  z posledních
legislativních  možností  jednotlivých  obcí,
kterých  se  stanovení  průzkumných  území
dotýká,  byla  v případě  jejich  nesouhlasu
s prováděním průzkumů DIAMO a GEOMIN
podat své námitky a připomínky příslušnému
úřadu Ministerstva životního prostředí (MŽP)
v Plzni.  Zejména  díky  iniciativě  starosty
Maňovic  se  podařilo  dosáhnout  společného
postupu  většiny  dotčených  obcí  a  využití
právní  pomoci  pro podání  jejich připomínek.
MŽP  nyní  vypořádává  připomínky  obecních
úřadů,  které  pro  lokalitu  „Březový  potok“
v právním  zastoupení  obcí  k stanovení
průzkumných  území  podal  Mgr.  Pavel
Doucha. Zastupitelstvo  obce  Pačejov  se
odmítlo  v roce  2014  finančně  podílet  na
právním  zastoupení  Mgr.  Pavla  Douchy  –
obnos  kromě  Pačejova  uhradily  všechny
okolní  úložištěm  dotčené  obce  lokality
„Březový potok“.

http://www.jodn.cz/
http://www.surao.cz/


Vzhledem k termínům a fázím, které si  SÚRAO
stanovila, je patrné, že roky  2014 až 2018 budou
pro výběr finální lokality klíčové. Vláda ČR bude
přihlížet  při  konečném  rozhodování  o  výběru
lokality  pro  umístění  jaderného  úložiště  na
doporučení SÚRAO.
Stát  bude  v tomto  období  zvyšovat  intenzitu
v jednáních se starosty a zastupitelstvy dotčených
obcí, bude argumentovat finančními příspěvky za
průzkum  dotčeným  obcím,  slibovat  snížení
nezaměstnanosti  v okolí  Pačejova,  pokud  by  se
úložiště  stavělo  a  poté  provozovalo  cca  dva
kilometry od Pačejova (mapky níže ukazují přesné
místo úložiště v lokalitě Březový potok).

Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek veřejně
prohlásil, že stát se bude chtít s dotčenými starosty
(resp.  zastupitelstvy  obcí)  na  konečném
rozhodnutí státu o stavbě  úložiště v dané lokalitě
dohodnout,  získat  jejich  souhlas.  Pokud  bude
dosaženo dohody,  slibuje  stát  obcím mimořádné
finanční  kompenzace,  které  by  údajně  měly
lokalitě nahradit újmy vzniklé při stavbě úložiště a
újmy za případný negativní vliv na turistický ruch
a pokles cen pozemků a nemovitostí v okolí místa
s úložištěm jaderného odpadu.

Setkávám se u piva v pačejovské hospodě
sice  zatím  jen  s  ojedinělými  názory  místních
občanů, že by možná nebylo  špatné přijmout dva
miliony korun od SÚRAO a opravit si například
obecní silnice, do budoucna zajistit práci lidem při
stavbě úložiště, atp.
Můj názor na tyto a podobné otázky a úvahy je
ten,  že  si  výhradně  sami  občané  v Pačejově
rozhodnou,  čemu  dají  přednost.  Ono  to  s těmi
pracovními místy pro místní obyvatele nemusí být
tak růžové, jak SÚRAO slibuje, možná se pletu a
velké  nadnárodní  stavební  firmy,  které  si  brousí
zuby na státní zakázky kolem 100 miliard korun
při  stavbě  úložiště,  opravdu zaměstnají  20  nebo
více  místních  dělníků  na  stavbě.  Ale  dokáže  si
takový místní občan, který případně uvažuje pro
obec  přijmout  „výhody“  a  „drobné“  peníze  od
státu za souhlas s úložištěm za humny, obhájit svůj
postoj  například  před  svými  vnoučaty,  která  až
dospějí, se ho mohou a asi budou ptát, proč jste
tenkrát takto rozhodli?
Nebylo  by  to  jednoduché  vysvětlování  už  jen
proto, že by takové rozhodnutí nešlo nikdy vrátit.

A  argumentace,  že  jsme  si  tenkrát  opravili  za
peníze od SÚRAO rozbitou silnici  nebo jakkoliv
jinak zvelebili  obecní  majetek? Ta u mnoha lidí,
kteří u takových rozhodnutí nemohli být a budou
dospělí třeba až za 50 let, nemusí obstát. Cena, za
kterou by takové zvelebování obce teoreticky bylo
možné,  by  dle  mého  názoru  byla  velmi,  velmi
vysoká, pokud hlubinné úložiště jaderného odpadu
se  svými  dopady  bude  provozováno  v těsné
blízkosti domovů lidí, kteří budou chtít nadále  žít
v lokalitě „Březový potok“.

Jak  už  jsem  se  zmínil  výše,  žádné
občanské sdružení, spolek, zastupitel obce,  nebo
samostatný  starosta  nerozhodne  v demokracii  za
Vás, místní občany, ať už je Váš názor jakýkoliv.
Ve veřejných záležitostech je v ČR prostřednictvím
přímé demokracie možné využít Zák.č.22/2004Sb.
o  místním  referendu  a  tzv.  “vůlí  lidu“  (nebo
chcete-li  výsledkem  platného  referenda)  máte
možnost  a  právo  jako  občané  zavázat  své
zastupitele obce v konkrétních úkonech, aby konali
tak,  jak chcete  Vy. V roce 2004 proběhlo v obci
Pačejov místní referendum k otázce, zda občané v
Pačejově  chtějí,  nebo nechtějí  úložiště  jaderného
odpadu - tedy o tom, jak mají zastupitelé obce hájit
zájmy občanů v této věci. 

Otázky v referendu byly následující:
1. Souhlasíte  s tím,  aby  bylo  na  území  obce

Pačejov  vybudováno  hlubinné  úložiště
vyhořelého  jaderného  paliva  a  vysoce
radioaktivních odpadů?

2. Požadujete,  aby  orgány  obce  Pačejov  při
výkonu samostatné působnosti  obce využily
všech  zákonných  prostředků,  aby  zabránily
stavbě  hlubinného  úložiště  vyhořelého
jaderného  paliva  a  vysoce  radioaktivních
odpadů  na  území  obce  Pačejov,  zejména
z titulu  schvalovatele  územního  plánu,
účastníka  správních  řízení  a  vlastníka
nemovitostí?

V roce 2004 jste v platném referendu rozhodli,  že
na první otázku odpovíte NE a na druhou otázku
ANO.  Zavázali  jste  tím  tak  všechna  budoucí
zastupitelstva  obce  Pačejov  k  tomu,  že
v problematice  kolem  hlubinného  úložiště  musí
respektovat a naplňovat Vaše rozhodnutí stanovené
výsledkem referenda.



Blíží  se  komunální  volby  do  obecních
zastupitelstev,  11.  října  2014  bude  známo  15
zastupitelů, které si  voliči zvolí právě na období
let 2014 až 2018, kdy se bude rozhodovat o místě,
kde bude v ČR úložiště jaderného odpadu. Zvolme
si  takové zastupitele  obce,  u  kterých věříme,  že
budou hájit stanoviska, jaká k problematice kolem
úložiště  jaderného  odpadu  zastáváme,  ať  jsme
proti, nebo pro úložiště v Pačejově.

Připomínám jen,  že pokud by někteří z Vás přeci
jen  chtěli,  aby  v  Pačejově  zastupitelé
nerespektovali výsledky platného referenda z roku
2004,  museli  byste  si  zorganizovat  nové
referendum k této  problematice  a  občané by tak
mohli znovu (po více než deseti letech)  říci svůj
názor. Byl  by jejich názor opačný? Já věřím,  že
stejný jako v roce 2004, ale kdo ví …?
Závěrem  musím  ještě  jednou  konstatovat,  že
rozhodování o tom, zda úložiště jaderného odpadu
v katastru obce Pačejov chcete, nebo nechcete, je
jen  na  Vás,  občanech,  a  Vašich  rozhodnutích  a
postojích. Zastupitelé jsou už z názvu tohoto slova
Vámi  zvolení  lidé,  kteří  někoho  zastupují  a
v případě zastupitelů obce zastupují Vás, občany.
A  pokud  jednou  již  v Pačejově  k problematice
jaderného  odpadu  bylo  uspořádáno  platné
referendum,  jeho  závaznost  pro  zastupitelstvo
obce  změní  jen  jiný  výsledek  obdobného
referenda.
(František Kába, předseda spolku JODN)
                              ***

Tenisový klub Pačejov

„Tenisový klub Pačejov“ (IČ – 22880925) má
za  sebou  již  tříletou  historii.  Jako  občanské
sdružení  bylo  na  Ministerstvu  vnitra  ČR
zaregistrováno  27.  7.  2011  a  v  souladu
s novým  občanským  zákoníkem  jsme  dle  §
3045  v současné  době  spolkem  (jiná  právní
subjektivita).
Spolek „Tenisový klub Pačejov“ sdružuje 32
členek a členů. Stanovy, informace o složení
výkonného  výboru  a  další  zajímavosti  si
můžete  v případě  Vašeho zájmu dohledat  na
http://tenis.pacejov.eu/.

I  letos  jsme  uspořádali  pro  naše  členy,
příznivce  tenisového  klubu  a  občany  obce
Pačejov tenisový turnaj čtyřher ve sportovním
areálu  města  Plánice.  Na  třech  kurtech
s umělým povrchem svedlo napínavé souboje
celkem 16 tenistů  (viz.foto  výše).  Byl  to  již
čtvrtý ročník a chceme, aby se tento turnaj stal
každoroční  tradicí  s tím,  že  se  snad  jednou
uskuteční i na antukovém kurtu v Pačejově.
Náš spolek „TK Pačejov“ vznikl v roce 2011
právě po prvním ročníku turnaje v Plánici, kde
si  parta,  která  opravdu  hraje  tenis  jen
amatérsky, řekla, že by bylo dobré pro rozvoj
tenisu  v Pačejově  založit  místní  občanské
sdružení.
Jako  občanské  sdružení  jsme  se  představili
vedení  obce  Pačejov  s tím,  že  jsme  schopni
pro  všechny  věkové  kategorie  zajistit  rozvoj
tenisu v obci, jak pro občany obce Pačejov, tak
i  pro  místní  chalupáře  i  ostatní  turisty  a
návštěvníky regionu v okolí Pačejova.

Organizujeme v místním kulturním domě také
vánoční turnaj ve stolním tenisu v kategoriích:
děti,  mládež,  ženy,  muži  a  i  tento  turnaj  se
pomalu stává v Pačejově tradicí. Početná účast
dětí, dospělých i seniorů na této akci je pro nás
organizátory  vždy  milým  překvapením  a
chceme v této aktivitě i nadále pokračovat.
Zajišťujeme  kromě  letního  turnaje  v Plánici
každoročně i  jeden velký zimní turnaj  v hale
ve  Strakonicích  a  jsme  ochotni  se  věnovat
všem,  počínaje  mládeží  přes  dospělé  až  po
zájemce ve věku seniorů, pokud projeví zájem
a  budou  chtít  proniknout  s naší  pomocí  do
základů tenisové hry.

http://tenis.pacejov.eu/


Je samozřejmě paradoxem a raritou, že místní
tenisový klub nemá v regionu obce vyhovující
lokální tenisový kurt. Tato skutečnost je nám
často  s trochou  ironie  připomínána,  pokud
hrajeme  s kamarády  například  v tenisovém
klubu  v Horažďovicích,  ve  Strakonicích,
v Plánici,  v Oselcích,  Olšanech  atp.  Nám
nedělá problém sednout do aut a jet si zahrát
tenis  třeba  do  Oselec,  Horažďovic,  Plánice,
ale … Nezaslouží si obec s počtem obyvatel
jako  je  Pačejov  svůj  funkční  tenisový
antukový  kurt?  My  si  myslíme,  že  ano.
Setkáváme  se  i  s názorem,  že  už  je  kurt
vybudován  ve  Strážovicích.  Ano,  je
vybudován,  ale  slouží  svojí  velikostí  pouze
jako  kurt  na  nohejbal  a  jako  dětské  hřiště.
Prostor mezi oplocením a lajnami tenisového
hřiště  tu  opravdu neumožňuje bezpečně hrát
tenis. 

I  proto  je  cílem  našeho  spolku  od  svého
vzniku  mimo  jiné  usilovat  o  vybudování
funkčního  antukového  tenisového  kurtu  v
Pačejově.  Požádali  jsme  OÚ  Pačejov  o
opakované zvážení možnosti v Pačejově kurt
vybudovat, a jelikož ne všichni občané v obci
jsou  informováni,  v jakém  stavu  budování
kurtu  momentálně  je,  shrnu  zde  několik
důležitých faktů:

-V platném rozpočtu obce Pačejov na
rok  2014  je  na  stavbu  kurtu
zastupitelstvem  obce  schválena
konkrétní finanční částka.
-Obec Pačejov získala na stavbu kurtu
v dotačním  programu  PSOV
Plzeňského kraje 2014 částku 150 000
Kč.
-Na stavbu tenisového kurtu má obec
Pačejov jako stavebník/vlastník stavby
dle Zák. č.183/2006Sb. platné stavební
povolení.
-Pozemek  č.905/1,  na  kterém  bude
stavba kurtu probíhat, je pozemkem ve
vlastnictví obce Pačejov.
-Obec  Pačejov  dle  platné  legislativy

vyhlásila  výběrové  řízení  na
zhotovitele  tenisového  kurtu,  veškeré
informace  (dokumentace
k výběrovému  řízení,  rozpočet,
požadavky  na  zhotovitele,  kritéria
soutěže,  výsledky  výběrového  řízení)
jsou   k dispozici  veřejnosti  na:
http://www.pacejov.cz/.
-Vybudovaný  kurt  bude  vlastnictvím
obce Pačejov.

Členové  a  příznivci  TK  Pačejov  ve  svém
volném čase, bez nároku na odměnu, pomáhají
OÚ Pačejov v rámci četné brigádnické činnosti
s přípravou  stavby  tenisového  kurtu  v areálu
fotbalového  hřiště  TJ  Sokol  Pačejov  u
Blýskoty.

Věříme,  že  stavba  antukového  tenisového
kurtu  bude  nakonec  úspěšně  dokončena  a
vedle  fotbalového  hřiště,  na  kterém  dnes
fotbalisté  Pačejova  hrají  I.  A třídu  a  dokáží
přilákat  velké  množství  fanoušků  a  občanů
Pačejova,  i  tenisový  kurt  přinese  mnohým
radost ze sportu a využití volného času.
(Za  TK Pačejov  –  František  Kába,  člen  TK
Pačejov)
                                     ***

Zpráva TJ Sokol Pačejov
  
Fotbalové  soutěže  se  rozběhly  v druhé  polovině
srpna  a  v současné  době  jsou  v plném  proudu.
Pačejovští  fotbalisté  bojují  celkem  na  čtyřech
frontách.  Začněme  od  těch  nejmladších  –  starší
přípravky.  Zde  došlo  k radikální  obměně  kádru
týmu  i  jeho  vedení.  Oddíl  převzali  Marek
Vondryska,  Jirka  Uhlík,  Jirka  Moravec,  Radek
Křevký   a  hlavně  naše  Markétka  Pitulová.
Začínáme především s malými dětmi, o trénování
je  velký  zájem.  Začaly  k nám  dojíždět  děti
z Břežan,  na  hřišti  máme  vždy  v pondělí  a  ve
čtvrtek spolu s mladšími žáky více než 20 mladých
fotbalistů.  Starší  přípravka  má  za  sebou  už  dva
okresní  turnaje.  Na  tom  prvním  v Lubech  jsme
obsadili  2.místo,  na  druhém  turnaji,  který  jsme
pořádali jsme skončili na 3.místě. 
      Oddíl mladších žáků vedou Václav Růžička,
Jiří  Havlík a Josef Valeš. Máme k dispozici letos
velmi  silný kádr  doplněný hostováním tří  hráček

http://www.pacejov.cz/


prvoligové Viktorky Plzeň. Tým by měl bojovat o
nejvyšší  příčky,  titul  okresního  přeborníka  není
v nedohlednu. Oddíly starší přípravky a mladších
žáků  fungují  naprosto  bezvadně  a  samostatně.
Vedoucí spolu s rodiči komunikují a zajišťují vše
potřebné. 
      Tým mužů B nám zatím bohužel příliš radosti
nedělá a po pěti odehraných kolech  se pohybuje
ve spodních patrech tabulky IV.třídy.  Překvapení
to  samozřejmě  není,  protože  tým  netrénuje,
neabsolvoval  žádnou letní  přípravu a  k zápasům
se jen schází.   O tým se starají  především Pepa
Panuška  a  Kuba  Jírovec  a  často  se  ocitají
v nezáviděníhodné  situaci,  když  týden  co  týden
musí řešit, aby se k zápasu sešlo aspoň 11 hráčů.
Staří matadoři na vše nemohou stačit a spoléhat na
navyklou  pomoc  hráčů  áčka  nelze  vzhledem
k jejich  tréninkovému  a  zápasovému  vytížení
v 1.A  třídě.  Béčko  vždycky  k pačejovskému
fotbalu  patřilo,  ale  musí  se  jednat  o  oddíl
smysluplný  a  musí  zde  existovat  logická
kontinuita s týmem A. Teprve  budoucnost ukáže,
zda  nastane  nějaký  obrat  k lepšímu.  Odpověď
mohou dát jen hráči samotní. 
       Co nám na druhé straně dělá radost  jsou
výkony  našeho  áčka,  nováčka  1.A  třídy.
Opakovaně  připomínám,  že  hrajeme  téměř
výhradně s vlastními odchovanci, což je v soutěži
takové úrovně jev nevídaný. Velkým přínosem byl
příchod zkušeného trenéra Luboše Vašici /divizní
Klatovy,  Sušice,  Horažďovice/,  který  nastolil
v oddíle pevný řád, stanovil jasná pravidla, která
se  hráči  naučili  respektovat.  Právě on vtiskl  hře
svůj jasný rukopis. 1.A třída už vyžaduje výrazně
profesionálnější přístup nás všech. Realizační tým
áčka  dále  tvoří  Václav  Klásek  st.  –  vedoucí
družstva, Zdeněk Voska - asistent trenéra, Jaroslav
Buchta – zdravotník a Tomáš Cihlář – organizační
pracovník  a  předseda  TJ.  Letní  přestávka  bývá
vždy velmi krátká a my hráči měli málo času na
zvládnutí nového herního systému. Celý srpen se
trénovalo třikrát  v týdnu /pondělí,  středa,  pátek/,
vždy s velmi  dobrou účastí.  Přípravné zápasy se
nám příliš  nepovedly,  ale  vše  jsme  budovali  za
pochodu.  Po  těžkém  začátku  1.A třídy  jsme  si
dokázali,  že  tuto  soutěž  můžeme  hrát  a
neuvěřitelná  dvanáctibodová   šňůra  a  16
vstřelených  branek  z posledních  čtyř   kol  jsou
toho důkazem. Zde je stručná rekapitulace našich
dosavadních výsledků.

1.kolo     Staňkov :  Pačejov  1 : 1  /PK  2 : 4/
 - úspěšný start přinesl zisk dvou premiérových bodů 
v 1.A třídě

2.kolo     Senco Doubravka B  : Pačejov 4 : 0  / 0 : 0/
hráno na umělé trávě, za Senco B nastoupilo  několik 
hráčů divizního áčka a + dirigent Pavel Veigl – bývalý 

ligový hráč plzeňské Viktorky na soupeře jsme prostě 
neměli – poločas jsme ještě se štěstím drželi krok, ve 
druhém nás už štěstěna opustila

3.kolo      Pačejov :  Luby   0 : 3   /0 : 0/
velmi těžký los – po dvou zápasech na hřištích soupeře
jsme  v domácí  premiéře  přivítali   loňského  účastníka
krajského přeboru – Start VD  Luby krok jsme drželi až
do  70.minuty,  pak  jsme  během  10  minut  třikrát
inkasovali

4.kolo     Žihle  :  Pačejov   2 : 4   /2 : 3/
po  velmi  dobrém  výkonu  jsme  ze  Žihle  přivezli
premiérovou  tříbodovou  výhru  po  dvou  vysokých
porážkách nám výhra zvedla sebevědomí a přesvědčili
jsme se, že budou i soupeři tzv. „hratelní“

5.kolo     Pačejov  :  Lhota   4 : 1   /1 : 1/
v utkání  s ambiciózní  a  „bohatou“  Lhotou  jsme
potvrdili, že výhra ze Žihle nebyla náhodná hlavně ve
druhém  poločase  jsme  předváděli  výborný  fotbal  a
vyslali soupeřům signál, že se s námi musí počítat

6.kolo    Nýřany  :  Pačejov   0  :  4  /0 : 3/
spanilá  jízda  pokračovala  v pátek  v podvečer  i
v Nýřanech  soupeři  jsme  nedali  sebemenší  šanci,
připsali  si  třetí  výhru  za  sebou  a  pokaždé  se
čtyřbrankovým přídělem

7.kolo   Pačejov  :  Chodský Újezd   4 : 2  /2 : 0/
čtyřgólová  zápasová  norma  byla  naplněna  už  ve
48.minutě

     Makáme poctivě dál, držíme se při zemi, ke
každému zápasu přistupujeme s pokorou, 1.A třídu
si  užíváme.  Máme  radost  z toho,  že  fanoušci
s námi jezdí  i  na venkovní zápasy.  Nelitovali  ani
cesty  do  vzdálené  Žihle,  v Nýřanech  bylo
v ochozech kolem 20 našich příznivců. Hráči toto
velmi  silně  vnímají  a  touto  cestou  našim
fanouškům děkují. Máme před sebou ještě dlouhou
cestu s jediným cílem, udržet 1.A třídu v Pačejově
i pro příští sezónu. Nemusíme připomínat, že 1.A
třída  je  podstatně  náročnější  i  po  stránce
ekonomické  a  zajistit  dostatek  finančních
prostředků  je  úkol  více  než  náročný.  Děkujeme
touto  cestou  všem  stávajícím  i  těm  novým
sponzorům,  které  inspiroval  náš  postup  do  1.A
třídy ke konkrétní podpoře. Velmi si toho vážíme.
Přehled  všech  sponzorů  je  patrný  z reklamních
bannerů  v areálu  našeho  hřiště.  Doufáme,  že  i
Obecní úřad v Pačejově v budoucnu ocení fakt, že
děláme své obci více než dobrou reklamu. O všem
důležitém, co se v TJ Sokol Pačejov děje, můžete
být informováni na našich webových stránkách, o
které  vzorně  pečuje  Vašek  Hlůžek  ml.  až
z dalekého kalifornského San Diega.
(Mgr. Tomáš Cihlář, předseda TJ Sokol Pačejov)

***



Ze života skautů

V tomto  čísle  obecního  Zpravodaje  si  Vás
dovolujeme  informovat,  jak  skauti  z Pačejova
prožili  jarní  a  letní  měsíce.  Pro  přehlednost
uvádíme  jednotlivé  akce  pouze  v datech  bez
podrobného popisu.

*18.dubna vyšel „Pošumavský hlasatel po dvaceti
letech“,  který  jsme  vydali  ke  dvacátému  výročí
úmrtí  našeho  skautského  vedoucího  Jaromíra
Bendy – Rikitana
*21.dubna jsme  čistili  studánky  u  Maňovic  a
v Leštině a společně oslavili Velikonoce
*30.dubna jsme společně s dětmi postavili májku,
poseděli  u  táboráku  a  začátkem května  jsme  se
zúčastnili oslav osvobození

*8.května jsme  slavnostně  odemkli  naši
táborovou louku a probudili ji ze zimního spánku
*21.května proběhl na hřbitově u hrobu Rikitana
slavnostní  akt  s položením  kytice  a  zpíváním
Večerky
*30.května proběhla  schůze  střediskové  rady,
která  projednala  akce  na  další  období  a  hlavně
přípravu jubilejního tábora

*1.června jsme se  podíleli  na  zdárném průběhu
oslav Dne dětí na fotbalovém hřišti
*7.června jsme vyráběli podsady na stany pro náš
tábor
*6.-8.června se  naši  zástupci  zúčastnili
celostátního  skautského  Jamboree  v Miletíně  a
dva  naši  členové  obdrželi  vysoké  skautské
vyznamenání bronzovou Syrinx
*20.-22.června proběhlo  na  skautském  tábořišti
Vítání slunovratu a příprava na skautský tábor
*28.-29.června se uskutečnila stmelovací výprava
s dětmi před táborem na Prášily
*4.července se na tábořišti  U Stříbrného potoka
konalo  Setkání  skautských  generací,  tentokrát
těch,  kteří  skautovali  v letech  1968-70  a  1990-
2000 a mnohým se druhý den domů ani nechtělo
*5.-12.července se  konal  jubilejní  25.tábor
střediska po obnovení  činnosti  od roku 1990 za
účasti  40  dětí  a  ve  skautském  duchu.  V jeho
závěru složili 4 světlušky, 14 skautů a skautek a 4
dospělí  skautský slib
*19.července se  naši  zástupci  zúčastnili
protestního  pochodu  proti  „jaderné  zrůdě“  a
vyjádřili tak svůj nesouhlas s budováním úložiště
jaderného odpadu v celé ČR – skauti říkají NE!
*25.července se konala schůze střediskové rady
*2.srpna jsme  uspořádali  pouťovou  taneční
zábavu
*5.září se  uskutečnila  schůze  střediskové  rady,
která  projednala  hodnocení  tábora  s výtečným

výsledkem a přípravu akcí pro další období
*12.-13.září proběhl  již  tradiční  pochod  oddílu
roverů z Pačejova na tábořiště,  tentokrát  po trase
Pačejov-Nepomuk-Blatná vlakem a dále pěšky na
tábořiště u Stříbrného potoka
Vidíte, že skauti nespí a také půjdeme k     volbám.  
Doufáme, že půjdete všichni !
(ing. Jan Vavřička, ved.odd. oldskautů)

                                       ***
Informace z Automotoklubu Pačejov 

Poděkování ředitele
Nejprve  nám  dovolte  citaci  z prestižního
motoristického časopisu Rally, kde byl uveřejněn
článek o  letošním Rally  Agropa:  „V sezoně,  ve
které  hned  několik  pořadatelů  muselo  svoje
soutěže  odložit  či  zcela  zrušit  a  jiní  se  zase
potýkali  s nezájmem  posádek,  zapůsobil
pačejovský  sprint  jako  balzám.  Sešla  se  velmi
bohatá  konkurence  posílená  o  posádky
připravující  se  na  Barum rally,  už  teplý  páteční
večer  se  na  horažďovickém  náměstí  odehrával
v atmosféře  letních  slavností  a  především vlastní
soutěž vyšla na jedničku. Až se prý za chválu od
posádek ředitel Rally Agropa v jejím cíli červenal
……“

Vážení přátelé,

s velkou radostí a uspokojením, bezprostředně po
skončeném  jubilejním  ročníku,  se  mi  píší  tyto
řádky.  Výsledek  snad  už  ani  nemůže  být  lepší.
Letošní rally se nám vydařila po všech stránkách.
Po  sportovní,  bezpečnostní,  organizační.  I  to
počasí  nám přálo a taky jsme měli  určitě notnou
dávku štěstí,  bez kterého se dá těžko něco dělat.
Faktem je, že jsme mu šli naproti a snažili jsme se
nic nenechat náhodě. Štěstí přeje připravenému.

Přijelo velké množství posádek, za což děkujeme,
a  přesto  jsme  dodrželi  časový  harmonogram
soutěže.  Boj  na  špici  byl  napínavý  od  prvních
kilometrů až do konce poslední RZ. Předstartovní
show  měla  spád  a  vyvrcholila,  již  tradičně,
nádherným  ohňostrojem.  Na  cílové  rampě  jsme
předali  desítky  krásných  pohárů  těm  nejlepším.
Prakticky  nevznikly  žádné  škody  na  majetku
třetích osob ani zranění. Šťastný každý pořadatel,
který může vyslovit takový závěr.

Měli  jsme  problémy a  starosti.  Hlavně  v oblasti
finančního zajištění soutěže, neboť někteří minulí
velcí  sponzoři  odstoupili,  ale  podařilo  se,  hlavně
díky  pochopení  firem  a  podnikatelů  v našem
regionu,  rally finančně zajistit.  Velké poděkování
patří  Plzeňskému  kraji  a  panu  hejtmanovi,  kraji
Jihočeskému a mnoha dalším.
Chci poděkovat orgánům a úřadům v povolovacím
procesu za vstřícnost, všem starostům, starostkám



a  zastupitelstvům dotčených  obcí  za  pochopení,
podporu a spolupráci, stovkám pořadatelů na trati
za výborný výkon a službu a řediteli a.s. Agropa  a
zároveň předsedovi organizačního ředitelství Ing.
Kyliánovi za velké pochopení a podporu.

V neposlední  řadě  mnohokrát  děkuji  svým
nejbližším  spolupracovníkům  a  kolegům  a
kolegyním  z Automotoklubu  a  organizačního
výboru za celoroční nasazení, trpělivost a úsilí se
kterým společně se mnou celou rally připravovali.
Výsledek  naší  práce  je  výborný  a  je  pro  nás
velkým závazkem do budoucna.

Ještě jednou všem z celého srdce děkuji!
(Ing. Pavel Štípek, ředitel rally)

***
Sběr nebezpečného odpadu

Sběr  nebezpečného  a  objemného  odpadu
(elektrospořebičů,  koberců,  matrací,  starého
nábytku,  obalů  od  barev  a  ředidel,  pneumatik
apod.) organizuje obecní úřad dvakrát ročně, vždy
na  jaře  a  na  podzim.  Odvoz  objemného  a
nebezpečného  odpadu  obec  hradí  z  rozpočtu.
Odvoz  elektroodpadu  je  prováděn  svozovou
firmou zatím zdarma a šetří  se tím obci  nemalé
finanční prostředky
Již  delší  dobu  se  stává,  že  občané  vyváží
nepotřebný  odpad  na  určené  místo  několik  dní
před datem sběru tohoto odpadu. Do našich obcí
přijíždějí  skupiny  cizích  občanů,  rozebírají
odložený  elektroodpad  a  vybírají  z  něj  cennější
části, které mohou zpeněžit. A bohužel také mají
možnost  si  zde  tipovat  místa  pro  své  další
návštěvy.

Prosíme  proto  občany,  aby  dodržovali
zveřejněnou  dobu  sběru  tohoto  odpadu  a
nepotřebný  objemný,  nebezpečný  odpad  a
elektroodpad  odváželi  na  určená  místa  až  v
oznámených  dnech  a  hodinách.  Podzimní
termín  sběru  nebezpečného  a  objemného
odpadu bude zveřejněn. 
(Obecní úřad Pačejov)

          ***
Informace z jednání zastupitelstva obce:
Zasedání  dne 26.6.2014:
-  zastupitelstvo  obce  Pačejov  projednalo   dle
zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích  §  84  odst.  2
písmeno   c)  a  dle  zákona  č.  250/2000  Sb.,  o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů § 17
odst. 7, Závěrečný účet obce Pačejov za rok 2013
a  vyjadřuje  souhlas  s  celoročním hospodařením
obce Pačejov za rok 2013 bez výhrad.
Bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Pačejov za rok 2013
zpracovanou firmou ADU.CZ s.r.o. Malenice .

Zastupitelstvo  obce  Pačejov  schvaluje  účetní
závěrku  obce  Pačejov  za  účetní  období  2013
sestavenou  k  rozvahovému  dni  31.12.2013  v
souladu s ustanovením § 84 odst.2 písm. b) zákona
o  obcích  (obecní  zřízení)  ve  znění  pozdějších
předpisů. 

ZO dále schválilo: 
-  Přezkoumání  hospodaření  obce  za  rok  2014
provede nezávislá auditorská  společnost
- Převod pozemku parc.č.  2671/1 – trvalý travní
porost  části o výměře cca 260 m2 (Boudy) v k.ú.
Strážovice  u  Pačejova,  kupující  rodina  Šimkova.
Kupující ponesou veškeré náklady
- Smlouvu o zajištění zpětného odběru odpadů s fa
EKO KOM
- SOD č. 143/2014 s fa Aquašumava na projektové
práce na akci „Pačejov nádraží , úpravy vodovodu“
-  změnu rozpočtu č.  3/2014
- výběrovou komisi pro zateplení základní školy a
mateřské školy
Bližší  informace  na  webových  stránkách  obce:
www.pacejov.cz
( ing. Jana Cihlářová, místostarostka)

***
                        Obecní úřad Pačejov  
                pořádá dne 17.10 a 18.10.2014
humanitární  sbírku obnošeného oblečení, lůžkovin. 
Bližší informace na :  www. pacejov.cz

                                           ***

              Junák, středisko Jestřáb Pačejov 
                                     pořádá 
                      v pondělí dne 27.října 2014 
        na počest státního svátku Dne české státnosti 
              lampiónový průvod a táborový oheň
       Sraz v 17,00 hodin před Obecním úřadem.
         Srdečně zveme děti i rodiče,buřty s sebou!

                                ***
Junák, středisko Jestřáb Pačejov

pořádá 
v neděli 30.listopadu 2014

Mikulášskou nadílku a 
rozsvícení vánočního stromku se zpíváním koled

Začátek v 15,00 hodin v kulturním domě
Občerstvení zajištěno.

              ***
       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
15.12.2014.  Příspěvky  jsou  vydány  bez   úpravy  redakční
radou.  Povoleno  MK  ČR  E  18269.   Za  věcnou  správnost
odpovídají  autoři  jednotlivých  článků.  Redakční  rada  si
vyhrazuje právo na pravopisné korekce.       

                                               ***     
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