Jaderný odpad?

Děkujeme, nechceme!

ročníkročník
X.* vyšlo
30.3.2016
*číslo*1/2016
X.* vyšlo
30.3.2016
číslo 1/2016

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

ročník
10.*
vyšlo
30.
6. 2016
* číslo
2/2016
ročník
X.
* vyšlo
*číslo
1/2016
ročník
X.*30.3.2016
vyšlo
30.3.2016
*číslo 1/2016
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Co je u nás nového aneb starosti starosty
A je tady léto. Budiž pozdraveno! Jen známka
toho, jak to všechno letí. Nedávno jste obdrželi
minulé číslo Zpravodaje a už tady je další. To
minulé vyvolalo mnoho diskuzí a otázek, protože
obsahoval témata, která lidi zajímají a mnoho
občanů se mne na leccos ptalo a dokonce se
objevilo několik názorů, že by bylo fajn, kdyby
Zpravodaj vycházel každý měsíc. To ale zatím
není technicky, časově a finančně možné a perioda
čtvrtletní se zdá optimální.

Starostové obcí z lokality Březový potok vyjadřují jednotu v boji
Už jsme si zvykli, že začínáme ohlédnutím za
uplynulým tříměsíčním obdobím. V dubnu byl
nejdůležitější akcí bezesporu „Den proti úložišti“.
Ten se konal letos v naší režii a centrum akce bylo
na nádraží, v našem kulturním domě. Celé
odpoledne se velmi vydařilo a za spolupráce všech
obcí z lokality Březový potok a zájmových spolků
se povedlo dát najevo náš nesouhlas s uvažovaným
záměrem, o čemž svědčí více než 1 100 podpisů
na petici proti úložišti. Po dlouhé době měla tato
akce i politickou podporu, což dokládá účast
poslance, senátorky i předsedy krajské organizace
jedné ze stran. Boj proti úložišti pokračoval i
v květnu a to mojí účastí v televizním pořadu
„Máte slovo“. Většina z vás asi tento pořad
sleduje, protože pokrývá zajímavá témata, a tak
víte, že se jedná o pořad, který je vysílán naživo,
trvá jednu hodinu a má sledovanost až milion

diváků. Toho, že do pořadu byl pozván zástupce
Pačejova a lokality Březový potok se statutem
hosta, si velmi vážím zvláště proto, že problém se
dotýká asi 43 obcí a mohli tedy pozvat někoho
jiného. Za 60 minut se vystřídalo asi 14 řečníků a
k tomu prostor pro moderátorku pořadu, takže na
jednoho vychází tři čtyři minutky. V takto krátkém
čase vystihnout a sdělit divákům to podstatné, je
docela těžké. Myslím a podle reakcí lidí, se
kterými jsem o tom mluvil (a nebylo jich málo), že
jsem lokalitu zastoupil dobře a to podstatné jsem
řekl. I když chápu, že ne všem se to muselo líbit,
ale měli by si uvědomit, že až předvedou nějaký
výkon v živém vysílání televize, tak ať kritizují.
Samozřejmě, že jsou za tím jiné důvody. Úplně
mne dojal jeden podnapilý občan, který mě za to
v hospodě kritizoval a přitom sám nedá
dohromady pět souvislých vět. No jo, co se dá
dělat....
Další akcí byly oslavy osvobození, letos
s novinkou, že kolona historických bojových
vozidel projela všemi vesnicemi naší obce a
vzniklo mnoho krásných fotografií z nových míst.
Počasí i Švitorka udělala pravou májovou náladu a
před nově opravenou hospodou na nádraží
panovala skvělá atmosféra. Hned v sobotu po té
proběhly dvě akce, a sice „Májové posezení“ na
pačejovské návsi s odpoledním programem a
pouťový turnaj v nohejbale a posezení na návsi
strážovické. Je to moc fajn pocit, když se v našich
vesnicích dodržují tradice.

Kolona bojových vozidel projíždí Velešicemi

Začátkem června připravila kulturní komise ve
spolupráci se zájmovými spolky moc pěknou
oslavu Dne dětí, tentokrát ve stylu indiánského
léta. Nádherný program, vysoká účast dětí i
dospělých a výborná nálada provázely celé
odpoledne. Všem, kteří se jakýmkoliv způsobem
zapojili do přípravy a organizace výše uvedených
akcí, bych chtěl opravdu upřímně poděkovat.
Radost mně docela udělala i družstva hasičů,
včetně dětských, ze všech našich vesnic za účast a
umístění v jejich soutěžích. I jim bych chtěl velice
poděkovat.

Indiáni na Dni dětí

V posledním čísle Zpravodaje jsem se zmínil o
uvažované stavbě rozhledny na vrchu Slavník.
Lidé se snaží tyto stavby stavět již 200 let a mají
k tomu celou řada důvodů. V naší republice jich
vyrostlo více než 370 a první byla v roce 1825 na
Kleti. Ten chlapec z Plzně skutečně organizuje
petici proti a pár podpisů se mu podařilo sehnat. A
tak je dobře, že víme, kdo na kterém břehu stojí.
Pokud bychom si rozebrali, kdo to podepsal, tak se
obávám, že skutečných odpůrců rozhledny jako
takové, je minimum, většina je bohužel vedena
jinými důvody. Víte, demokracie v pojetí těchto
lidí je zvláštní. I kdyby jich bylo pár procent z
počtu obyvatel, tak to přeci neznamená, že to
zabalíme. To je stejné, jako když znám jednoho
člověka, který by tu chtěl úložiště jaderného
odpadu a já tedy kvůli tomu budu podporovat, aby
to tady postavili?

Vítání občánků na Obecním úřadě

My, starostové obcí v okolí Slavníku, zastupitelé
obcí, sdružení Prácheňsko i Horažďovicko a další,
hledáme cesty, jak náš region zatraktivnit, co zde
udělat, abychom přilákali návštěvníky, kteří by
měli důvod náš region navštívit a utratit tady
nějaké peníze, podpořit místní podnikatele a
případně vytvořit nějaká pracovní místa a tito
„moudří“ odpůrci, vedeni naprosto soukromými
zájmy, vám hází klacky pod nohy. Dnes je v
republice taková situace, že Praha a krajská města
jsou jedna úroveň a ten zbytek je druhá úroveň,
která v jejich pojetí má sloužit pouze jako servis
pro jejich odpočinek. A vadí jim v podstatě
všechno. Radary, veřejné osvětlení, místní rozhlas,
stavební ruch, atd., prostě všechno. Že nám tady
ruší vlakové a autobusové spoje, pošty, úřady v
dostupnosti vesnic a další, to nikomu nevadí. Obce
a starostové – starejte se. Dáme vám autobusy,
sežeňte si řidiče a provozujte dopravu, zaplaťte
milion dvě stě tisíc, přidáme vám vlakové spoje,
jestli chcete poštu, zapojte se do projektu „Pošta
partner“, dodejte si svého zaměstnance a
provozujte si poštu, a tak bych mohl pokračovat.
Proto sem zvu poslance a ministry, aby znali náš
region, jeho problémy, prostě o nás věděli a snažili
se nám pomoci. A teď si představte těch pár
křiklounů, kteří jsou vidět a slyšet, tady otravují
život a snaží se vše překazit. Proti všem! A ti
slušní mlčí. Škoda! Vidím a slyším stejné tváře,
které předtím s půllitrem v ruce vykřikovali, že se
tady nic nedělá a teď, když se něco začalo dělat,
tak zase s půllitrem v ruce vykřikují, že si stavím
pomníčky. Co na tuhle ubohost říci? Radši nic, je
to zbytečné.
Ale pojďme dál. V uplynulém období také
proběhla setkání s občany v jednotlivých obcích.
Jejich cílem bylo vyslechnout náměty a
připomínky občanů a podle toho, jsou-li
smysluplné, dále postupovat. Musím říci, že proti
loňsku byla menší účast (to je škoda) a také daleko
méně připomínek (to je dobře). Jen nevím, jestli je
většina spokojenější a nebo se zvýšil nezájem o
věci veřejné. Také jste si zřejmě všimli, že nastala
změna u hřbitova z hlediska hřbitovního odpadu.
Velký kovový kontejner se již nepoužívá, přibyly
nové plastové černomodré kontejnery, které se
vyváží každých 14 dní. Přesto, že na to upozorňují
tabule, stále někteří odhazují odpad na dno
plechového kontejneru, který je obrácen dnem
vzhůru, a všude jinde. Je to opravdu tak těžké
pochopit? Nebo má někdo radost, že přidělává
práci druhým? Vím, že ne všichni jsou zdejší, ale
napsat to musím. Dovolte mi pár vět k
problematice sečení trávy v obcích. Četa našich
pracovníků se snaží postupně tuto činnost provádět
v jednotlivých vesnicích, někdy stíháme lépe,
někdy hůře, ale snažíme se a chce to trpělivost,

zvláště v tomto období, kdy prší, je teplo a tráva
prostě roste před očima. Dostali jsme na úřad mail
od jednoho občana jména a příjmení R.G. (zde
neexistujícího) s dotazem, kdy budeme sekat trávu
u baráků a pangejty. Nebudeme. Pangejty jsou
většinou Správy a údržby silnic a většina našich
občanů si dlouhá léta okolí baráku udržuje
naprosto v pohodě a bez problémů. A ti, kteří tak
nečiní, mají smůlu. Poznáte je snadno. Stačí se
projít po našich vesnicích. Maximálně posečeme
tam, kde opravdu jak je rok dlouhý nikdo není.

Už jsem vás informoval, že v příštím roce bude
naše obec slavit 790. výročí první zmínky o obci.
Již dnes probíhají první přípravy na tyto oslavy.
Proto jsem požádal i pana faráře, zda by mohla
farnost přispět k oslavám tím, že kostel bude mít
nově natřenou fasádu. Součástí tohoto čísla
Zpravodaje je i jeho žádost, prosba, výzva našim
občanům, aby tuto akci – opravu fasády finančně
podpořili. Seznamte se prosím s touto výzvou a
pokud jen trochu můžete, pomozte. Děkuji vám.
Tak a závěrem mi dovolte pozvat vás na dvě akce
o prázdninách. Ta první je pochod proti úložišti,
který se koná 23, července se startem před
kulturním domem a cílem v Maňovicích na Dračí
louce a ta druhá pozvánka je na pouťové oslavy,
jejichž program je také součástí tohoto čísla.
V neděli o pouti, při mši svaté, budou vysvěceny
obecní symboly – vlajka a znak. A u toho stojí za
to být. Víckrát to nebude. Přeji vám krásné léto a
hezkou dovolenou.
Váš starosta
***

Jak se žilo v mateřince?
Mladí hasiči na startu soutěže

Musím se také zmínit o jedné věci, která je docela
čerstvá. Obec vypsala výběrové řízení na zakázku
„Výměna oken a oprava fasády na základní škole“
a oslovila celkem pět firem, z toho tři místní.
Dostali jsme tři nabídky, které posuzovala
výběrová komise jmenovaná radou obce.
Podotýkám, že já jako starosta nejsem členem této
komise, ani nechci být a podepisuji pouze její
rozhodnutí. O to víc mne mrzí, že podnikatel,
který nedokáže splnit zadávací podmínky a jeho
nabídka je tudíž právoplatně nehodnocena, mne
telefonicky nadává, vyhrožuje a vyčítá „nos mezi
očima“ za problém, který si sám způsobil a
samozřejmě chodí a pomlouvá, kde může. To
jenom abyste věděli, že i takové starosti má
starosta. Může prostě úplně za všechno.

Posezení o pouti ve Strážovicích

Po velikonoční době až do konce června nám čas
rychle utíkal v plné práci a hře. Na obou třídách
/máme celkem 37 dětí / jsme se věnovali jarnímu
období,
dopravě,
ekologii,
májovému
a
čarodějnickému času, sportování, loučení se školkou
a těšením na léto. Vedeme děti k bezpečnosti v
dopravním ruchu, jak správně chodit, přecházet
vozovku, proč je nutné se rozhlížet, co by se stalo,
kdyby... Řešíme různé situace a děti o nich musejí
přemýšlet. I ty nejmenší vědí, co je to Země, že má
též někdy svátek, snažíme se po sobě uklízet a v
přírodě po sobě nezanechávat nepořádek. Vědí, co
tam nepatří, a samy na to v našem okolí upozorňují.
Hliník nám pomáhají sbírat někdy i celé rodiny
našich dětí, nosí jej i občané z okolí. Koncem května
byl z našeho zařízení odvezen do Horažďovic, kde se
přidal k ostatnímu sběru z horažďovických škol a
odjel do sběrny u Chrástu za Plzní. Od nás náklad
vážil 830 kg. Víčka z pet lahví putovala na jinou
stranu – do Bukovníka směrem k Šumavě, těch bylo
5 velikých pytlů. Děti ze třídy Motýlků vystoupily na
májové oslavě na návsi v Pačejově, ukázaly, že jsou
šikovné. Na třídách se zdobily májky, chystaly a
malovaly čarodějnice, bylo veselo. I ti naši nejmenší
dovedou namalovat, vyrobit krásné věci a jejich
výtvory zdobí jejich pavilónový prostor. Když měly
maminky svátek, též je všichni překvapili drobnými
dárečky. Povedl se nám výlet do Švihova na vodní
hrad, i když zpočátku pršelo. Absolvovali jsme
objednané dílničky, kde si každý mohl vyrobit dle
své volby: kočku, psa, ovečku či žirafu. Následovala
dětská prohlídka hradu, viděli jsme, kde spala
princezna, čím se střílelo, bojovalo, každý si mohl
potěžkat i meč. Sledovala se pohádka „O ulhané

princezně“, byla poučná. Všichni se velice těšili na
nákup v suvenýrech a tak ten, kdo snědl moc dobrý
kuřecí řízek od naší paní kuchařky, mohl jít vybírat.
A co se nejvíce nakupovalo? Autíčka, prstýnky,
dinosauříci, korálky náramky, panenky. Radost a
spokojenost byla velká, děti hodňoučké. Dětský den
se slavil sportováním v přírodě a zmrzlinkou v ZKD,
nejvíce dětiček si vybralo jablíčkovou. Též jsme
navštívili přírodvědnou stanici v Horažďovicích, kde
jim paní úměrně jejich věku vše vysvětlila a ukázala,
některá zvířátka si mohly děti pohladit či pochovat.
Letos nám odchází do 1. tř. ZŠ Pačejov celkem 9
dětí, s nimiž jsme se malou slavnostní chvilkou
rozloučili a předali drobné dárečky. Čas nám plyne v
dětských hrách a skotačení, užíváme si hodně pobyt
venku a je toho mnoho k pozorování. Také zdejší
lesy se nám moc mění, vznikají nové paseky, nově se
vysazuje, máme další místa na hraní. Nezapomínáme
ani na okolí Blýskoty, pouštěly se parníčky a jeden z
nich, když jsme odcházeli, již byl téměř uprostřed
rybníka. Necháme si v naší prostorné tělocvičně
vyměnit ještě původní lino a těšíme se, že nám
prostor zkrásní a bude bezpečný. Školičku máme
uzavřenou pro děti i pro vyvařování cizím
strávníkům od 18. 7. do 26. 8., během léta se
vygruntují naše prostory a připraví vše, co je třeba,
aby se mohl od září rozjet nový školní rok. Přejeme
našim předškoláčkům úspěšné vykročení do další
životní etapy, úplně všem i vám čtenářům
Zpravodaje příjemně prožitý prázdninový letní čas.
(Věra Chlanová, ředitelka MŠ)

***

Z bohatého života pačejovské školy
Den Země v podání žáků ZŠ
Den Země bývá každoročně koncem dubna už
tradiční oslavou naší matky planety, připomínkou,
že naše Země, i když je veliká, nesnese všechno.

Úklid obcí v rámci Dne Země

V tento den jsou na mnoha místech pořádány
nejrůznější akce zaměřené na ochranu životního
prostředí a Země. ZŠ Pačejov se snaží už řadu let
pomáhat aktivně – tedy úklidem v našich obcích.
Ano, možná by bylo pohodlnější si tento den
připomenout
třeba
promítáním
filmů

s ekologickou tematikou, besedami
nebo
vycházkami do přírody.
Pačejovští žáci se svými učiteli místo toho uklízejí
nepořádek, který během roku nadělají někteří naši
spoluobčané nebo častokrát i řidiči projíždějící
našimi obcemi. Za tuto jejich iniciativu jim
vyjádřil poděkování starosta obce Pačejov i další
starostové obcí z lokality „Březový potok“,
v neposlední řadě však
hlavně sama matka
příroda.
Učitelé a žáci se zapojili do Dne proti úložišti
Obce z lokality „Březový potok“ zorganizovaly v
rámci celorepublikové kampaně DEN PROTI
ÚLOŽIŠTI. Centrem této protestní akce byl letos
Pačejov. Hlavním bodem programu se stal
manifestační štafetový běh o délce 24,9 km, který
vedl po hranicích dotčené oblasti. Celá akce začala
přesně v poledne varovným zvoněním zvonů. Ve
12:30 starosta obce Pačejov odstartoval štafetový
běh, do něhož se aktivně zapojila i řada žáků
pačejovské školy spolu s některými učiteli. Trasa
byla rozdělena do 36 úseků. Celkem se
štafetového běhu zúčastnilo 152 běžců různých
věkových kategorií + 6 maminek s dětmi v
kočárcích a dokonce i 3 psi! Poslední úsek běželi
starostové obcí z lokality Březový potok, ke
kterým se přidali i senátorka Mgr. Dagmar
Terelmešová a poslanec Mgr.Igor Jakubčík. V sále
KD Pačejov pak starosta Chanovic Petr Klásek
předal Ing.Janu Vavřičkovi štafetový kolík s
protestní nótou, kterou si účastníci štafety
předávali. Starostové obcí rozhodně demonstrovali
před zaplněným sálem k otázce hlubinného
jaderného odpadu svůj jednotný odmítavý postoj.
Petiční listiny na podporu Dne proti úložišti
podepsalo 1100 osob! Program následně
pokračoval vystoupením pěveckých sborů
Velkobor a pěveckého sboru Základní školy
Pačejov pod vedením Mgr. Marie Hlůžkové. Celá
akce se nesla v pohodové atmosféře a všichni
účastníci si ji beze zbytku užili.
Pačejovští školáci navštívili Anglii
Ve dnech 3.-8.května navštívilo 11 žáků Základní
školy Pačejov pod vedením paní učitelky Aleny
Tyrpeklové Anglii. Zájezd pořádala cestovní
kancelář CK K-tour. Hlavním cílem akce bylo
jednak poznání této ostrovní země, jednak
praktické vyzkoušení znalostí anglického jazyka.
Cestu absolvovali patrovým autobusem přes
Německo, Belgii a Francii a samozřejmě
Eurotunelem přes kanál La Manche. Účastníci
zájezdu postupně navštívili Londýn, Stratford
upon Avon /rodiště W.Shakespeara/, krásný hrad
Warwick, katedrálu v Salisbury, Stonehenge,
lázeňské město, Bath, Winsdor a spoustu dalších

zajímavých míst. Ubytování bylo zajištěno
v anglických rodinách, což všem alespoň částečně
umožnilo seznámit se s anglickým životním
stylem. Výlet se vydařil a určitě splnil své poslání.

Komplex kamenných kruhů ve Stonehenge nedaleko Salisbury

Školní akademie
Zcela zaplněný sál pačejovského kulturního domu
byl svědkem dlouho očekávané tradiční školní
akademie, kterou připravili učitelé a žáci pačejovské
základní školy. Bezmála dvouapůlhodinový program
splnil očekávání a diváci si určitě přišli na své. Pestrý
sled jednotlivých vystoupení měl spád a návštěvníci
mohli zhlédnout mimo jiné "večerníčky" v podání
těch nejmenších, řadu tanečních, pěveckých i
komických čísel. Zaujalo i vystoupení dětského
pěveckého sboru, hudební scénky z pohádek, páteční
chvilka poezie aneb satira na reklamu, v závěru pak
symbolické společné vystoupení prvňáků a
deváťáků. Atmosféru staré pražské hospůdky navodil
živý klip skupiny Šlapeto. Pořad vyšperkovalo i
vystoupení
skutečných
hvězd
světového
"šoubyznysu" - skupiny Beatles Juniors Revival či
diskotékové hvězdy 80.let - Africa Simona.

přípravou a samotnou realizací takového jednoho
večera. Akce podobného obsahu i rozsahu totiž
dělá jen málo škol.
Za kulturou do Prahy
Jen dva dny po skončení slavnostní školní akademie
připravila Základní škola Pačejov pro veřejnost další
kulturní akci. Neděle 15.května patřila návštěvě
zbrusu nového rodinného muzikálu Ať žijí duchové,
nastudovaného
na
motivy
legendárního
stejnojmenného filmu. Početnou skupinu "účastníků
zájezdu" tvořili žáci pačejovské školy všech
věkových kategorií, jejich rodiče a rovněž i někteří
učitelé a zaměstnanci ZŠ. Představení se konalo ve
velkém sále Kongresového centra na Vyšehradě, a
tak byl program obohacen o návštěvu nedalekého
Vyšehradského hřbitova a jeho součásti - pantheonu
Slavín - společného místa odpočinku vynikajících
českých osobností. Po krátké procházce po
vyšehradských terasách, odkud je krásný výhled na
údolí Vltavy a panorama Prahy, zamířili všichni do
Kongresového centra. Samotné představení bylo
herecky velmi dobře obsazeno a ožily v něm
všechny známé postavy filmu natočeného před 40
lety, zazněly známé písničky a autoři muzikálu do něj
navíc vkomponovali další oblíbené skladby Jaroslava
Uhlíře a Zdeňka Svěráka. Představení bylo velice
příjemné a pohodové a v chladném pražském počasí
určitě všechny zahřálo.

U hrobu K.H.Máchy na vyšehradském Slavíně

Skupina Beatles Juniors Revival na školní akademii

Celým večerem takřka profesionálně provázeli
Gábina Bělochová a Vojta Klečka. Je jen škoda,
že pačejovský kulturní dům nemá dvojnásobnou
kapacitu.
Poděkování a uznání patří především všem
učitelům, kteří se o realizaci pačejovské školní
akademie zasloužili. Jen málokdo si totiž dovede
představit, kolik práce, času, úsilí a energie stojí za

Školní výlety
Blížící se konec školního roku bývá tradičně ve
znamení školních výletů, na které se vždy těší nejen
děti, ale i jejich učitelé. Nejinak tomu bylo i letos. Ti
nejmenší – prvňáci vyrazili na Svatobor u Sušice,
druháci a třeťáci na Hlubokou. Čtvrťáci zamířili na
Lipno a do jeho okolí. Mimo jiné na ně čekala i
tamější stezka v korunách stromů. Žáci 5.,6.,7. a
8.ročníku absolvovali společný dvoudenní výlet,
během něhož poznávali krásy Vysočiny. Postupně
navštívili zámek Červená Lhota, město Telč, přírodní
památku Michova skála, jihlavskou zoologickou
zahradu, Chýnovské jeskyně a na závěr město Tábor.
Nejstarší deváťáci pak zamířili na Šumavu. Jejich
základnu tvořila Bokova chata na Nových Hutích,
odkud vyráželi na cesty především v okolí Kvildy.

Projektový den k 700.výročí narození Karla IV.
700.výročí narození krále Karla IV. si připomněli
žáci
Základní
školy
Pačejov
celodenním
projektovým dnem. Učitelé ZŠ pod odborným
vedením učitelky dějepisu paní Hany Zajícové
připravili pro děti řadu stanovišť, na nichž členové
jednotlivých družstev formou soutěže nejen plnili
rozmanité úkoly související s dobou Karla IV., ale na
vlastní kůži si mohli vyzkoušet například
středověkou zbroj či módu. Součástí projektu bylo i
vystoupení skupiny historického šermu "Rytíři Žichovice". Zde zdaleka nešlo jen o ukázku
rytířských soubojů, ale členové skupiny dětem
detailně předvedli a popsali jednotlivé části
středověkého oblečení, zbroje i výzbroje a seznámili
je s mnoha zajímavostmi souvisejícími se životem
ve středověku.
Návštěva Parlamentu České republiky

Poslední týden školního roku 2015/16 si žáci
2.stupně pačejovské školy zpestřili exkurzí v rámci
výuky občanské výchovy. Ve spolupráci s panem
poslancem Mgr.Igorem Jakubčíkem a paní
senátorkou Mgr.Bc. Dagmar Terelmešovou se
podařilo na úterý 28.června zajistit prohlídku obou
komor Parlamentu České republiky – Poslanecké
sněmovny a Senátu. Kromě oficiálního progamu
prohlídky měli žáci možnost nahlédnout i do
zákulisí našich poslanců a senátorů – jejich
kanceláří, prostor poslaneckých klubů nebo i do
krásných přilehlých zahrad. Z balkonu poslanecké
sněmovny dokonce mohli přímo sledovat zasedání
dolní komory našeho parlamentu.
(Mgr. Tomáš Cihlář)
***

soutěžily v disciplínách: požární útok CTIF s
překážkami, klasický požární útok, štafetový běh na
4x60 m a štafetový běh požárních dvojic. Pačejovská
družstva se umístila celkově na 15. a na 32. místě z
39 družstev. Současně zde byly vyhlášeny i výsledky
okresního kola výtvarné soutěže "Požární ochrana
očima dětí". V kategorii M2 (předškolní) obsadil Jan
Lávička krásné 1. místo. V kategorii ZŠ 1 se umístila
na 2. místě Michaela Kracíková. Kategorii ZŠ 3
celou ovládli mladí hasiči z Pačejova. 1. místo získal
Vojtěch Klečka, 2. místo Gabriela Bělochová a 3.
místo obsadila Michaela Studničková.
Dne
11.června se vítězové kategorií Jan Lávička a Vojtěch
Klečka zúčastnili slavnostního
krajského
vyhodnocení soutěže PO očima dětí v Rokycanech.
V kategorii předškoláků získal 3.místo Jan Lávička a
Vojtěch Klečka 2.místo v kategorii ZŠ 3. Mezi všemi
soutěžemi se našel také čas i na zábavu v podobě
míčových her, zajeli jsme si také na bazén do
Horažďovic. Letos si samy děti připravily stanoviště
na pačejovském "Dni dětí", pořádaném komisí
kultury a sportu.

Mladí hasiči SDH Pačejov
Jarní schůzky mladých hasičů jsme zahájili 13.března
v prostorách hasičské zbrojnice, kde se uskutečnila
další jarní tvořivá dílna. Po skončení zimní soutěže
začala příprava na jarní soutěž trojic, která se konala
2.dubna v Nýrsku. Pačejovští vybojovali 139,5 bodu
a obsadili tak celkově 3. místo. Dne 23.dubna jsme
se zúčastnili
štafetového běhu v rámci
celorepublikové kampaně "Den proti úložišti
jaderného odpadu". V podvečer následovala oslava
Dne matek, kterou pořádal
SDH Pačejov ve
společenské místnosti hasičské zbrojnice. Mladí
hasiči si připravili pod vedením Kateřiny Bělochové
pásmo písniček a lidových říkadel. Každá maminka
či babička dostala po vystoupení malý dárek - dětmi
ručně vyrobené náušnice. Dalším překvapením bylo
kosmetické líčení a poradenství zdarma od vizážistek
z „Mary Kay“. Poté následovala volná zábava s
občerstvením a živou hudbou, to vše v režii Milana
Bělocha. V sobotu 21.května se na Malém Boru
konal závěrečný sraz soutěže "Plamen" pořádaný
Okresním sdružením hasičů Klatovy. Děti zde

A co čeká mladé hasiče koncem školního roku? V
sobotu 19.června se uskuteční tenisový turnaj a
poslední víkend, pokud bude počasí přát, se
rozloučíme společným posezením u ohně, kde si
naposledy zasoutěžíme a zajezdíme na koni. Všichni
vedoucí tímto děkují dětem za celoroční týmovou
spolupráci, rodičům a OÚ Pačejov za podporu.
( za MH Klára Klečková, Milan Běloch, Radek a
Martina Jungerovi)
***

Členové Automotoklubu Pačejov připravují
již XXXVII. ročník EPLcond Rally AGROPA
Pačejovská rally opět ponese jména dvou hlavních
partnerů - společností EPLCond a Agropa a.s. V těchto
dnech pořadatelé zveřejnili zvláštní ustanovení rally, ze
kterých se každý zájemce o start, ale i divák dozví
základní informace k letošnímu ročníku. Poprvé mohou
soutěžní posádky využít elektronickou přihlášku na
tento podnik. Trať má konečnou podobu, pracuje se na
materiálním a pořadatelském zajištění akce. Připravuje
se také nespočet školení pro pořadatele a bezpečnostní

činovníky, dolaďují se sponzorské smlouvy. Podnik se v
letošním roce pojede jako MČR v rally historických
automobilů, dále je součástí Rallysprint série a tzv.
Poháru 2+. Znamená to, že diváci uvidí široké spektrum
závodních vozů od Trabanta až po supermoderní
speciály nebo vozidla nejvyšší světové kategorie WRC.
Na pátek 29. července je opět připravena oblíbená
předstartovní show s ohňostrojem. V loňském roce se
tato akce konala v nových prostorách u kina Otava v
Horažďovicích. Nová varianta se osvědčila a bude
použita i pro letošní rok. Věřme, že letos se diváci
dočkají i zmíněného ohňostroje, který musel být v
loňském roce zrušen kvůli extrémnímu suchu. Také
startovní a cílová rampa zůstává u kina Otava v
Horažďovicích.
V sobotu 30. července už se bude bojovat na
osvědčených rychlostních zkouškách. Ty se již několik
let těší velké oblibě posádek. Přesto některé z nich opět
doznaly změn. Stavitelé trati se
snaží základní koncepci soutěže ponechat v osvědčené
podobě. Do každého ročníku se však daří zařadit
několik změn pro zpestření. Podobě trati se bude
věnovat další tisková informace. Zatím můžeme
prozradit, že diváci se mohou kromě osvědčených
úseků těšit na úplně nový průjezd obcí Třebohostice.

Na oficiálních stránkách www.rallyagropa.cz jsou k
dizpozici zvláštní ustanovení rally i elektronická
přihláška.
(Miroslav Žitník ml., zpravodaj rally)
***

Co nového v Sokole
Závěr soutěžního ročníku 2015/16 byl letos doslova
hektický na všech frontách. Výjimkou byl snad jen
oddíl mladší přípravky, který neměl prakticky žádné
problémy a do budoucna by nám mohl dělat radost.
Sešla se zde velice početná základna, nejmladší
fotbalové naděje pravidelně a poctivě pod vedením
svých hlavních trenérů Jirky Uhlíka a Marka Vondrysky
trénují, na většině turnajů obsazoval Pačejov čelní
příčky, do činnosti se ochotně zapojuje i řada rodičů.
Na příští sezónu jsme přihlásili tudíž mladší a nově i
starší přípravku.
Oddíl mladších žáků, který v roce 2014/15 získal titul
přeborníků okresu Klatovy, se letos potýkal s hráčskou
obměnou, kdy řada hráčů z věkových důvodů skončila.
Přesto svěřenci trenérů Libora Smolíka a Jirky Havlíka
odvedli dobrou práci a konečné 5.místo v tabulce je
určitě úspěchem. Bohužel bylo i labutí písní pro
dlouhodobě úspěšný oddíl našich mladších žáků.
Slabou hráčskou základnu jsme museli kompenzovat
hostování některých hráčů z FK Nepomuk a hlavně pak
formou sdruženého startu mezi oddíly Sokola Pačejov a
Sokola Hradešice. Tato oboustranně výhodná
spolupráce existovala řadu let. Naši žáci tak pomáhali
Hradešicím v kategorii žáků a naopak hradešičtí mladší
žáci pomáhali nám. S touto formou spolupráce jsme
samozřejmě počítali i pro nový soutěžní ročník. S čím
jsme však nepočítali je to, že si Hradešice najdou jiného
partnera, s nímž uzavřeli novou smlouvu o sdruženém
startu. O tomto záměru jsme se dozvěděli na poslední
chvíli a už zde nebyl prostor uzavřít smlouvu

s některým jiným oddílem u okolí. Zkusili jsme jednat
na poslední chvíli ještě s Plánicí a Chanovicemi, ale
bez úspěchu. Proto jsme oddíl mladších žáků do
soutěžního ročníku 2015/16 nemohli přihlásit. Určitě je
to velká škoda. Současně Hradešice projevily zájem o
některé naše kmenové hráče a ve smyslu nového
přestupního řádu podaly tzv. „volný přestup“…
Oddíl mužů B hrající IV.třídu se rovněž letos potýkal
s nedostatkem hráčů a výsledky nebyly tudíž nejlepší a
v konečné tabulce jsme obsadili spodní patro. Přesto je
třeba vyslovit uznání všem těm, kteří chod tohoto
oddílu zajišťovali. Dlouho jsme zvažovali, zda béčko
do nového soutěžního ročníku přihlásíme. Vše záviselo
i na tom, zda se áčku podaří zachránit 1.A třídu a zda i
tento oddíl do soutěže přihlásíme. Po mnohých
debatách jsme nakonec béčko do soutěže přihlásili a
uvidíme, zda si povede lépe než letos.
Oddíl mužů A hrál letos druhým rokem druhou nejvyšší
krajskou soutěž – 1.A třídu. Obecně platí, že druhý rok
bývá těžší než ten první a to se plně potvrdilo. Podzim
se nám příliš nevyvedl a získali jsme v 15 kolech
celkem 18 bodů. Samotná 1.A třída je velice náročná
soutěž. Hraje ji 16 týmů a z tohoto počtu je hned 6
ohrožených sestupem. Tři sestupují přímo /14. až
16.místo/ a další tři týmy /11. až 13.místo/ čeká
nepopulární a nevyzpytatelná baráž s týmy, které se ve
třech skupinách 1.B třídy umístily na druhých místech.
Pačejov si na jaře vedl mnohem lépe než na podzim, ale
body sbíraly i naši soupeři. Dlouho jsme tak byli i
v ohrožení přímého sestupu. Kritickým momentem jara
byla poslední minuta důležitého domácího zápasu
27.kola
s Kralovicemi.
Inkasovali
jsme
v ní
vyrovnávací branku a zdálo se, že nás v tom dobrém
případě baráž nemůže minout. Před námi byla tři
poslední kola a těžký los. V zápase 28.kola jsme hráli
v Mochtíně, který bojoval rovněž o vše. Zaslouženou
výhrou 2 : 0 odvrátili svěřenci trenérů Vašici a Vosky
hrozbu přímého sestupu. V předposledním kole jsme na
domácí půdě přivítali ambiciózní Nepomuk, který
bojoval o účast v baráži o krajský přebor. I toto utkání
jsme zvládli a výhrou 3 : 1 jsme se vrátili do hry. Náš
osud ve stejném kole měla v rukou sestupem ohrožená
Kdyně, která musela porazit velmi dobré Kralovice. I
zde nám štěstěna zůstala nakloněna a najednou jsme
měli opět vše ve svých rukou. Zbývalo udělat poslední
krok v podobě výhry v Rakové. Poslední krok bývá
často tím nejtěžším. V zápase plném zvratů, kdy nám
domácí opravdu nic nedarovali a vyrovnávací brankou
10 minut před koncem zápasu nás nasměrovali do
baráže, jsme bojovali až do konce a odměnou byla
vítězná branka, která znamenala, že 1.A třída zůstane
zachována v Pačejově i v příštím roce. V konečné
tabulce 1.A třídy jsme obsadili 9.místo se ziskem 44
bodů /na jaře 26 bodů!/. O vyrovnanosti a náročnosti
soutěže svědčí i fakt, že na 100% záchranu nestačilo na
11.místě Žihli ani 43 bodů! Pozitivním jevem byla i
skutečnost, že do Rakové dorazilo i mnoho našich
fanoušků a že během zápasu byli i slyšet. Moc to
pomohlo a hráči touto cestou ještě jednou děkují. Chce
se věřit, že tento úspěch všechny hráče a vedení ještě
více stmelí a bude tím správným impulzem k tomu, aby
se i v dalším soutěžním ročníku 2016/17 v Pačejově
1.A třída hrála. Je to pro nás všechny zavazující,

protože tato soutěž do Pačejova patří. Vykopali jsme si
ji sami a poctivě a nemůžeme ji jen tak pro nic za nic
„odpískat“. Je pravdou, že v nových legislativních
podmínkách nastavených od letoška FAČRem to bude
hodně těžké a že bude záležet na úplně každém z nás,
na našem přístupu, na našem vztahu ke klubu, na naší
zodpovědnosti. Nevěřím tomu, že by někomu z nás
bylo lhostejné, zda se v Pačejově bude nebo nebude
krajská soutěž hrát, že by někomu z hráčů bylo jedno,
kde bude fotbal v budoucnu hrát. Největší naší zbraní
byla totiž síla kolektivu a ta tady existuje. Nikdo z nás
jistě nepochybuje, že tento kádr zůstane nadále
pohromadě. Jinou možnost nemáme. Samozřejmě dojde
k jeho posílení, na čemž se usilovně pracuje. Do
nového soutěžního ročníku je třeba rozhodně zlepšit
střelbu pokutových kopů. Byli jsme totiž v soutěži
doslova raritou. Penalty o druhý bonusový kop jsme
kopali po nerozhodných výsledcích hned devětkrát, ale
uspěli jsme jen jednou! Kdybychom jen 5x uspěli,
nemuseli jsme mít záchranářské starosti. Ale v životě a
tudíž ani ve fotbale žádné kdyby neexistuje.
(Mgr. Tomáš Cihlář, předseda TJ Sokol Pačejov)

***

Oslovení veřejnosti s prosbou o pomoc
Vážení čtenáři obecních pačejovských novin. Po
předběžném projednání s panem starostou Ing. Janem
Vavřičkou dovoluji si Vás oslovit. Nejdříve slušně
pozdravit a potom nesměle Vás poprosit. O co? O
peníze. Uznávám, že to není zrovna moc slušné, takto
to nezaobaleně napsat. Ale bylo mi doporučeno, abych
to napsal krátce a bez dlouhého úvodu. Přesto bych to
ale řekl asi trochu zaobaleněji - tedy, že bych si dovolil
poprosit o finanční pomoc. No tak to už zní přece
jenom trochu slušněji a lépe, i když je to vlastně stejné.
Ten, kdo zásadně nikomu a na nic nedává, tak ten už
nemusí číst dál a může přejít na jiný a jistě zajímavější
článek v těchto či jiných novinách.
Dál takto písemně mluvím k těm, kdo se rozhodují –
zda někomu a na něco dají – podle toho, komu a na co.
Takže komu ? Pačejovské farnosti. A na co ? Na opravu
vnějšího pláště kostela, tedy jinak řečeno fasády.
Přesněji řečeno na obnovu nátěru fasády farního kostela
Panny Marie v Pačejově. Pokud snad někoho pobouřila
moje troufalost, že si dovoluji něco od občanů chtít po
tom všem, kdy se církev „obohatila“ tím, že dostala
zpět od státu část svého majetku, tak bych na uklidnění
a upřesnění si dovolil podotknout, že s tím obohacením
„na úkor státu“ to nebylo zas až tak moc hrozné,
obzvlášť ne v pačejovské farnosti. Po veškerém
„obohacení“ této farnosti navrácenými pozemky
pachtovné ze všech pozemků – a není jich zas tak
mnoho – to si každý může snadno ověřit – tak roční
pachtovné z těchto pozemků činí v současnosti
necelých sedm tisíc.
Počet lidí takzvaně „do tohoto kostela chodících“, a
tedy na kostel alespoň něco pravidelně přispívajících
není zas tak mnoho, ba spíše je jich dosti málo. Takže
po finanční stránce na tom pačejovská farnost není
nijak zvlášť moc dobře. Její běžné příjmy z darů a
pachtovného pokryjí tak zhruba náklady na běžný
provoz kostela, případně v lepším případě jen na drobné

nutné opravy. Stav účtu u České spořitelny se pohybuje
kolem dvaceti tisíc – na případné mimořádné výdaje.
Náklady na obnovu fasády jsou odhadovány ve výši
kolem sta tisíc. Z toho nejnákladnější bude jistě oprava
značně vysoké věže.
V dopisu od Obce Pačejov, jímž jsem byl seznámen
s plánovanými oslavami 790. výročí obce Pačejov,
bylo vysloveno i přání uvést vnější vzhled kostela do
stavu, který by odpovídal důstojnosti těchto oslav.
Pačejovský kostel, jako jeden z mála zde v okolí, není
památkově chráněný. A stejně tak, vzhledem k tomu, že
se nejedná o „záchranu kostela“, ale „pouze“ jeho
vzhledové vylepšení, nemohu čekat příspěvek ani od
státních a ani od církevních orgánů. V tomto případě
platí: Pomoz si sám a dělej jen to, na co máš, případně
na co se ti podaří sehnat peníze. A tak je sháním i tímto
způsobem. Poněvadž samotná pačejovská farnost toho
moc nemá, tak si dovoluji oslovit širší veřejnost
s prosbou o případnou finanční pomoc na pokrytí
nákladů na vylepšení vnějšího vzhledu pačejovského
kostela. A protože je to zcela jistě jedno z dominantních
míst Pačejova, ba celého Pačejovska, mohl by být
dobrý - lepší vnější vzhled tohoto kostela i zájmem
veřejným.
Tak tolik jsem si dovolil napsat a současně poprosit ty,
kteří by mohli a byli ochotni nějakým darovaným
finančním příspěvkem pomoci – a to jistě dobré věci.
Závěrem všechny pěkně zdravím, přeji vše dobré a na
případnou pomoc se těším a za ni předem děkuji.

Číslo účtu farnosti Pačejov: 3594970349/0800,
variabilní symbol: 313
Adresa: Římskokatolická farnost Pačejov, Velký Bor
1, 341 01 Horažďovice.
Telefon: 376 514 224 * Mobil: 725 848 996 *
E-mail: busta.st@centrum.cz
Hotově možno přispět: na faře ve Velkém Boru,
v kostele v Pačejově, příp. na OÚ Pačejov
Potvrzení o daru bude na požádání vystaveno.
Veřejnost bude průběžně informována.
(P. Stanislav Bušta, administrátor farnosti Pačejov)
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