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„Nejlepší z nejlepších“ 2018 převzali ocenění
od starosty obce na spolkovém plesu.

Zpravodaj obce Pačejov
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Nikdo z občanů nemůže říci, že nemá možnost se
pobavit a vyrazit za kulturou. Kdo chtěl, měl
možnost a určitě byl spokojený.
Jsou tu svátky jara. Jedny z nejkrásnějších
svátků v roce. Tak si je pěkně užijte.
Čtvrt roku uteklo zase jako
voda, zima nás letos trochu
potrápila, zvláště v únoru a
začátkem března, ale ještě
více v tomto období zlobily
chřipky, jejichž průběh byl
letos velice těžký a dlouhý.
Pozitivní je, že se blíží jaro a letos jej asi všichni
vyhlížíme a nemůžeme se už dočkat.
Ten čtvrt roku od vánoc byl ve znamení několika
akcí, o nichž bych se rád zmínil. Rok byl zahájen
začátkem ledna Tříkrálovým koncertem v kostele
Panny Marie Sněžné v Pačejově, kde vystoupil
dětský pěvecký sbor ZŠ Pačejov a pěvecký spolek
Prácheň. Hned další den probíhala Tříkrálová
sbírka a já bych chtěl tímto všem poděkovat –
těm, co obcházeli jednotlivá stavení i vám všem,
kteří jste přispěli. Letos se vybralo více než dvacet

Obětaví tři králové s doprovodem v Pačejově
tisíc korun a to je zase o něco více než loni. Celé
toto období bylo také časem konání výročních
schůzí našich zájmových spolků. Zúčastnili jsme
se s panem místostarostou všech, které proběhly a
kam jsme byli pozváni a můžeme říci, že jejich
úroveň byla velice dobrá a má stoupající kvalitu.
Tradice klubových večerů pokračovala tentokrát
v nově opraveném klubu v suterénu KD a křeslo
pro hosta obsadil režisér, autor večerníčků a také
politik senátor Václav Chaloupek. Jeho vyprávění
bylo velmi poutavé a kdo přišel – nelitoval.
Tradiční pěknou staročeskou akcí byl masopustní
průvod ve Velešicích a Týřovicích. Letos to byl již
54. ročník a zúčastnilo se jej více než

Letošní průvod masek ve Velešicích

60 masek. V hodnoceném období jsme také
zaznamenali příznivou zprávu, neboť náš
automotoklub získal na pět let významného
partnera a sponzora společnost INVELT, která by
mohla být garantem pokračování téměř
čtyřicetileté tradice rally v Pačejově a zároveň i
kvalitativního posunu mezi pořadateli rally
v republice. Letošní plesová sezóna v Pačejově
byla o něco bohatší než ty minulé. V našem
kulturním domě se konal již 18. okresní ples hasičů
a dva týdny na to tradiční spolkový ples.
Oba měly vysokou společenskou úroveň a výborný
průběh. Snad jen , dovolte mi malou glosu. Páni
fotbalisté, válečný pokřik „Pačejovský ku../píp/ to
jsme my ...“ se hodí spíše do kabin na hřišti než na
reprezentativní společenský ples. To by vám jistě
poradil i legendární Gut Jarkovský. Chce se mi
věřit, že své kolektivní nadšení a elán přenesete do
jarních bojů na zeleném trávníku. A ještě jedna
poznámka k plesu - jak je možné, že je vždy tak
velký nepořádek na dámských WC?
Další, třetí ples, byla zkouška. Připravili jsme za
pomoci spolku Šikbaby, žen z Pačejova, koncem
března babský bál, takovou pohodovou uvolněnou
akci na závěr plesové sezóny.

Plný parket na Spolkovém plesu

V minulém čísle Zpravodaje jsem vám slíbil, že
vás budu v tomto čísle informovat o tom, jaké
akce stavební a investiční připravujeme na letošní
rok. V první řadě se nám podařilo získat dotace na
obnovu aut pro hasiče z Pačejova a tak na jaře
obdrží nově generálkovanou Tatru a někdy na
podzim nový dopravní automobil, který nahradí
starou Avii. Zahájili jsme opravu rybníka na návsi
ve Strážovicích, je již vyhrnutý a na skládku
odvezený sediment ze dna a na jaře budou
pokračovat práce zděním nových opěrných zdí,
nové výpustné zařízení a akce bude dokončena do
konce srpna. Hned po jaru bude opravena fasáda
na bývalé škole ve Strážovicích a tím pádem tato
vesnice bude z hlediska obecního majetku
v naprostém pořádku.

Takhle vypadá pořádek kolem kontejnerů

Zahájení hasičského okresního plesu

Na nádraží počítáme s nátěrem fasády na
kulturním domě a s opravou komunikace mezi KD
a hřištěm. Bude nás čekat i oprava skladu ČD
proti prodejně Jednoty, který kupujeme od
Českých drah. V Pačejově vsi plánujeme opravu
dvou cest – ke kostelu a do starých zahrad.
Požádali jsme o dotace na tyto cesty a záleží, jak
to dopadne.
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Také budeme žádat o dotaci na odbahnění rybníčku
v Pačejově, máme připravenou dokumentaci, bez
které to nejde a počkáme, jestli budeme úspěšní.
V základní škole připravujeme na prázdniny
rekonstrukci sociálních zařízení. Financovat to
budeme z vlastních prostředků a bude to stát cca
půl milionu korun. Ve Velešicích připravujeme
projekt na rekonstrukci rybníka na Pasekách a
v Týřovicích jsme jakž takž hotovi. Na jaře
opravíme ve všech vsích komunikace po zimě a na
nádraží, ve vsi, ve Velešicích a v Týřovicích
připravujeme vybudování nových stanovišť pro
kontejnery na tříděný odpad. Mimochodem, stav
nepořádku kolem těchto kontejnerů je žalostný,
což dokládá fotografie z období mezi svátky na
nádraží. Hrůza. Někteří lidé si myslí, že to bude
někdo po nich uklízet. Nebude! Musíme také na
nádraží a ve Velešicích změnit jejich umístění,
protože hlavně na nádraží u mostu nám vyhazují
odpad lidé, kteří nejsou z Pačejova.

Václav Chaloupek v křesle pro hosta

Projektujeme také nový rybník, spíše nádrž na
zachycení vody v přírodě, v lokalitě Na prachárně,
kde by měla vzniknout více než hektarová vodní
plocha, s největší hloubkou 180 cm. Když půjde
vše dobře, tak příští zimu se může odlesňovat a
příští jaro začít se stavbou. Vznikne tím i zároveň
nová lokalita, dosud absolutně nepřístupná, kam
budou moci chodit naši občané na procházky a
rekreovat se. Samozřejmě jsem již slyšel názor
nějakého pašáka, že chceme zlikvidovat jediný
mokřad a který blbec to vymyslel. Tak ten blbec
jsem byl JÁ. Ale třeba nové zastupitelstvo
s novým starostou, kteří budou zvoleni na podzim,
to nebudou realizovat, tak abych mu dal nějakou
naději. Také jsme podali žádost o dotaci na úpravu
hřbitova, kde chceme obnovit chodníky a cesty,
aby se zlepšil přístup po páteřních komunikacích
k cestám k jednotlivým hrobům. Pokud uspějeme,
tak bude čas na realizaci až do příštího roku.
Po té, co funguje automatická chlorace, podali
jsme také žádost na zlepšení vodohospodářské
infrastruktury, posílení hlavního řadu, osazení
automatické tlakové stanice a telemetrické stanice,

Zpravodaj obce Pačejov
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která by přenášela informace o stavu tlaku,
množství vody apod. na dálku do určených
počítačů či telefonů. Máme také dokončenou
studii
na propojení vodovodu Pačejov nádraží a
Strážovice. To by mělo několik výhod - propojení
zdrojů vody, vyrovnání tlaků,
fungování
vodovodu i při výpadku elektřiny v jedné z vesnic
a další.

Petr Jablonský a Hana Šimková na spolkovém plese

Když jsme u toho, tak letošní zima nás prověřila.
Nejen, že začal téci kotel, který vytápí zdravotní
středisko, ale měli jsme několik poruch na vedení
vodovodu, Nejhorší byla v části Olšany nádraží,
které zásobujeme vodou my z Pačejova nádraží,
kde prasklo potrubí v zemi a než se to zjistilo, tak
byl vodojem prázdný a obě vesnice bez vody.
Sehnal jsem firmu a v podvečer se pustili do
opravy. Moc se jim nechtělo.

Z výroční schůze strážovických hasičů

Dojel jsem koupit svačinu, čaj a rum do něj a
sousedé nám jej vařili. V mrazu a sněhu bylo
večer opraveno. Bylo dost lidí, kteří poděkovali za
rychlou opravu v těch těžkých podmínkách. Jeden
spokojený nebyl.
A nyní jak to vypadá s kanalizací v obci. Dnes pro
vás mám samé dobré zprávy, ale postupně.
V Pačejově

nádraží

díky

odboru

životního

prostředí, který si vyžádal další doklady a
doplnění, jsme využili tento čas na doprojektování
jedné stoky, abychom zkrátili přípojky pro občany.
Narazili jsme ale na problém s jedním vlastníkem
pozemku, který si stanovil podmínku zajištění
přístupu na jeho pozemek, s čím však obec nemá
v podstatě nic společného. Přesto se mně podařilo
díky vstřícnosti druhých občanů tuto podmínku
zajistit, vypracovat příslušné smlouvy a souhlasy
všech již máme a povolovací proces běží dál.
V části Pačejov, Velešice, Týřovice jsem
v minulém čísle naznačil určité problémy s tím
jedním vlastníkem, kvůli kterému se to zastavilo.
Prostě jsme se za 18 měsíců nebyli schopni
domluvit, neboť jeho požadavky na výši finanční
náhrady byly prostě neakceptovatelné. V té
souvislosti jsem zaslechl názor dalšího pašáka, že
když nejsem schopen se domluvit, tak ať toho
nechám. Rád si od těchto lidí nechám poradit a
můžou nastoupit do role vyjednávačů, když jsou
tak dobří. Jen k tomu poznamenám, že obec to
připravuje pro všechny lidi a vyjednat pro ni
nevýhodné podmínky dokonce na její úkor, to by
uměl snad každý. Naštěstí se nám však podařilo
s projektantem najít náhradní trasu a díky
vstřícnosti majitelů jiných pozemků celý problém
vyřešit a nebude to o moc dražší.
V této
souvislosti bych chtěl opravdu strašně moc
poděkovat všem majitelům pozemků, kteří
vydali svůj souhlas s trasou kanalizace přes
pozemky v jejich vlastnictví a to všech
vesnicích. Tito lidé pochopili celkovou situaci a
udělali i něco pro ty druhé, aniž měli neúměrné
požadavky.
Dnes by měla býti kanalizace již samozřejmostí a
je velká škoda, že za uplynulých 25 let nebyl
připraven žádný realizační projekt, vyjma dvou
možná zbytečných studií. Dnes bychom mohli býti
dále. Důležité ale je, že může začít povolovací
projekt i na tuto část kanalizace. Další dobrou
zprávou je, že se začíná pracovat na projektu
kanalizace pro Strážovice. Půjde-li to dobře
s vlastníky pozemků, tak letos by měla být hotová
dokumentace pro územní rozhodnutí.
S končící zimou pár slov k zimní údržbě. Ta nás
letos stále cca 70 tisíc Kč. Protahování a posyp.
Donesla se ke mně kritika na posyp. Snažíme se,
aby bylo posypáno, aby nikdo neupadl a nikomu se
nic nestalo. Údajně je sypáno velkou drtí ??? Ta
menší drť zase sjede na sněhu a ledu ke straně a je
to jako když posypáno není. Tak nevím. Když
neposypeme a někomu se něco stane, tak to bude
špatně a když sypeme, tak je to taky špatně. Čert
aby se v tom vyznal, co je vlastně dobře.
A nyní u jiného soudku. Při probírání se mým
skautským archivem jsem objevil nového rodáka
z Pačejova. Je jím PhDr. Vladimír Šedivý, který se
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narodil roku 1888 v budově nádražní stanice č. p.
59 a v letech 1894-1896 navštěvoval zdejší
základní školu. Potom se rodina přestěhovala do
Domažlic.

Výroční schůze hasičů v Pačejově

Byl to významný jazykovědec, pedagog,
spisovatel, autor mnoha učebnic a slovníků, jeden
z našich největších znalců slovanských jazyků.
Požádal jsem pana místostarostu, aby sehnal co
nejvíce informací a příbuzné a připravujeme
slavnost, protože letos je 130 let od jeho narození.
A naše obec se díky těmto slavným rodákům
posouvá opět o stupínek výš. Buďme na ni hrdi a
na její rodáky též. V letošním roce si budeme
připomínat sté výročí vzniku naší samostatné
republiky. Na oslavu tohoto výročí připravujeme
oslavu v neděli 28. října, která by měla být
zakončena ohňostrojem. O podrobnostech vás
budeme informovat.
A nyní pro vás důležité informace. Na základě
provedené závěrky hospodaření bych vás chtěl
seznámit s tím, jak jsme v loňském roce
hospodařili s obecními finančními prostředky.
Hned na začátku musím konstatovat, že to byl rok
velice úspěšný . Posuďte sami.
Plánovali jsme příjmy ve výši 12 200 tis. Kč a
výdaje 15 372 tis. Kč, tedy saldo ve výši 3 172 tis.
Kč. Do těchto čísel nebyly započteny ( a ani
nemohly být) dotace, o které jsme žádali v
průběhu roku. Ve skutečnosti byly příjmy ve výši
20 133 tis. Kč a výdaje 18 150 tis. Kč, tudíž jsme
hospodařili se ziskem 1 983 tis. Kč.
Jak se hospodaření vyvíjelo v jednotlivých
kapitolách ? Z rozpočtového určení daní jsme
získali 10 074 tis. Kč, tj. o 2 134 tis. více.
Podařilo se nám získat celkem 3 839 tis. Kč na
dotacích. To není málo. Hospodaření v lesích bylo
i přes problémy se suchem a kůrovcem (a tím
pádem byly i horší ceny kulatiny) kladné a
dosáhly jsme zisk ve výši 476 tis. Kč. Snad poprvé
v historii, kdy obec provozuje vodovod, jsme
nebyli ztrátoví a dosáhli jsme mírného zisku.
Když jsem nastupoval do funkce starosty, tak obec
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doplácela cca 400 tis. Kč na provoz vodovodu
každý rok. Jak jsme toho dosáhli? K tomu vedlo
několik faktorů. Jednak se každoročně zvyšuje
počet odběratelů vody, tím pádem jsou vyšší
příjmy
a
náklady
se
rozmělňují,
na
vodohospodářské infrastruktuře stále něco
vylepšujeme a věnuje me se pravidelné údržbě,
čímž klesají náklady na provoz a samozřejmě ve
volebním období došlo dvakrát k mírné úpravě
ceny vodného, což k tomu také přispělo. Tak ale
má hospodaření správně vypadat.
Teď
musím
ještě
vzpomenout
jednu
nevypořádanou záležitost a to jsou odpady a jejich
likvidace. V průběhu roku docházelo ve firmě,
která nám tuto službu poskytuje, k neustálým
personálním změnám a prakticky třičtvrtě roku
nám, stejně jako i ostatním obcím, nic
nefakturovali. Až když jsem požádal po všech
možných urgencích jejich ředitele o nápravu stavu,
přišla faktura, ale tu jsme do současné doby již asi
pětkrát reklamovali, protože byla špatně vystavená
a samozřejmě jsme ji nezaplatili. Takže zbývá
zaplatit cca půl milionu korun a o to budou vyšší
náklady letos, až se to vyřeší.
Nyní k některým zajímavým položkám rozpočtu.
Školství bez investic nás stálo 1 850 tis. Kč, na
zdravotnictví jsme dopláceli díky opravám ve
středisku, které byly již potřebné, 83 tis. Kč.
Kulturní, společenské akce a zpravodaj nás stály
466 tis. Kč, neboť byly oslavy výročí obce, veřejné
osvětlení nás stálo 223 tis. Kč, spolkům jsme
přispěli na činnost 207 tis. Kč. Zvýšili jsme
majetek obce o nákupy pozemků celkem za 216
tis. Kč a provedli jsme investice a opravy majetku
celkem za 7 milionů 529 tis. Kč.
To nejdůležitější nakonec. K tomu všemu naše
obec ještě disponuje finanční rezervou na účtech v
bankách po celý rok ve výši 10 – 12 milionů
korun. To byl můj cíl, když jsem nastupoval do
funkce starosty, aby obec měla v rezervě jeden
roční rozpočet, neboť v té době „ neměla korunu“ a
já záviděl okolním obcím, které peníze měly.
No a jsme u závěru mého psaní. Ještě si dovolím
jedno upozornění. Koncem března končí lhůta pro
placení odpadů a poplatku ze psa a koncem dubna
vodného. Chtěl bych poděkovat všem, kteří poctivě
dodržují termín placení těchto poplatků a ty, kteří
tak neučinili bych chtěl požádat o zaplacení co
nejdříve. Obec bude za pozdní platby uplatňovat
penále. Děkuji.
Přeji vám krásné prožití velikonočních svátků a
ještě krásnější jaro.
Váš starosta
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Co nového u Motýlků a Broučků?
Vystoupeni pro seniory:
Před vánočními prázdninami jsme s našimi dětmi
připravily v klubu vystoupení, pásmo říkanek,
písniček na čertovské a vánoční téma pro seniory.
Děti společně se svými učitelkami pro seniory
připravily malé dárečky v podobě zápichu,
vyrobeného ze solného těsta a malého vánočního
stromečku, vyrobeného z borovicové šišky. Této
akce se zúčastnilo 31 dětí a v obecenstvu sedělo
kolem 30 seniorů. Je třeba poděkovat paní
Klečkové, která nám pomohla celou akci
zorganizovat, a již teď se těšíme, že do klubu
s dětmi zavítáme zase na jaře.
Vánoční veselí v MŠ:
Koncem roku jsme si pro rodiče a přátele školy
připravili velké překvapení. Společně jsme upekli
vánoční cukroví (vanilkové rohlíčky, šlehačkové
cukroví), udělali jednohubky a všechny pozvali
k nám do školy. S napětím jsme vyhlíželi, zda
všichni pozvaní přijdou a opravdu přišli. Motýlci i
Broučci předvedli, co se v naší škole od září
naučili. Po nich nás seznámila teta Majka (paní M.
Jakabová) s tradicemi, které se dodržují na
Vánoce na Slovensku. Uvařila výbornou
zelnicovou polévku, ke které upekla domácí chléb.
Polévka byla opravdu skvělá, nezbyla ani lžička,
zvláště tatínkové si na ní pochutnali. Přinesla také
domácí oplatky a med. Na této akci vystoupila i
paní Jiřina Vejvodová, která předvedla rodičům i
dětem malování horkým voskem (entaustiku).
Rodiče i děti si tuto techniku mohli vyzkoušet a
byl o ni veliký zájem. Proběhla zde i prodejní
výstava naušnic, které některé maminky samy
doma vyrábějí. Perličkou na závěr bylo společné
zpívání koled. Manželé Polenovi nás doprovodili
na kytary. Naučili jsme se nové písně, zazpívali si
a zahráli na hudební nástroje. Bylo moc hezké
vidět spokojené tváře dětí i rodičů.
Sněhové radovánky:
18. 12. napadl sníh a tak jsme se na něj vrhli s
velkým nadšením. Dělali jsme s ním různé
pokusy, malovali do něj, pozorovali, co dělá
v teple, občas ho ochutnali, stavěli sněhuláky,
sledovali a určovali stopy ve sněhu. Nejlepším
zážitkem pro nás byl sjezd na žíněnkách za
bujarého pokřiku ,,Žíněnka sviští na kluzišti,
jedem jak s tureckým medem“.
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Rytmická šou Petra Tomana:
Hned po Novém roce k nám zavítal hudebník Petr
Toman. Měl pro děti připravený hudební program.
Děti měly možnost si zazpívat do mikrofonu,
zatančit a hádat hudební hádanky. Všeobecně děti
z naší školy mají rády hudbu, tanec a tak co
nejvíce ve volných chvilkách zpíváme, tančíme
nebo jenom hudbu posloucháme.
Olympijské hry v naší MŠ:
V únoru u nás proběhly zimní olympijské hry a
vůbec nám nevadilo, že tou dobou venku nebyl
žádný sníh. Vyrobili jsme si společně velký
olympijský znak, olympijské pochodně, stavěli
domečky pro sportovce. Děti již poznají i naši
vlajku, složily si vlastní pokřik a pustily se do
soutěží. Všichni jsme lyžovali, jezdili na saních a
na lopatách, bruslili, hráli hokej - vše bez sněhu,
ale zato
s plným nasazením. Nikdo nebyl
poražený, všichni jsme byli vítězové. A správní
vítězové obdrželi medaile a vystoupili na stupně
vítězů.
Maškarní rejdění:
Konečně nastal ten den, kdy si děti do školy mohly
přinést své kostýmy, obléknout se do nich a strávit
v nich skoro celý den. Sešlo se u nás hodně
maškar. Princezny ve všech barvách, pirát, pavoučí
muži, berušky, šneček, tygřík, vodníci a jiné. Paní
učitelky si připravily pro děti soutěže, podle
masek, které samy oblékly. Telátko - soutěž v pití
mléka. Zajíček - pojídání ,,bobků“(křupek).
Vodníček - stavění domečků pro maškary.
Karkulka upekla něco dobrého na zub. I teta Majka
napekla sladké dobrůtky, aby se mohly děti po
velkých výkonech občerstvit. Tančilo se, až nás
nožky bolely a nechyběla teta Boženka s jejím
fotoaparátem, která si s námi také zatančila.
Vystoupení pana P. Samiece s akordeonem:
Naši školku také navštívil Pavel Samiec, se svým
hudebním nástrojem. Ukázal dětem, jak se na
akordeon hraje, zahrál známé dětské písně, ale i
francouzské písně. Děti si mohly nástroj osahat a
vyzkoušet, jak se na něj hraje. Děti určovaly, o
čem melodie jsou, zda jsou smutné či veselé a
proč. Moc se nám to všem líbilo, krásná muzika,
profesionální přístup, opravdové pohlazení po duši.
Našel se i prostor pro tanec a taková lambáda
v provedení pana Samiece, je zážitek, na který jen
tak všichni nezapomeneme.
Kouzelník Waldini:
Začátkem března k nám do školy zavítal i
kouzelník. Jmenoval se Waldini a opravdu uměl
čarovat. Předvedl nám karetní kouzlení, kouzlení
s kuličkou i prstýnkem a na závěr nám vykouzlil i
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živou holubičku. Kouzelník byl moc fajn, děti se
mohly do jednotlivých kouzel zapojit, vyzkoušet
si kouzelné načiní. Odměnou pro každé dítě byl
nafukovací balónek ve tvaru zvířátka nebo meče.
Myslím si, že ještě dnes některé děti přemýšlejí o
tom, kam se mohl ztratit prstýnek a jak vykouzlit
z papírové holubičky živou.
Máme nové kamarády:
Od února jsme poskytli dvě podkrovní místnosti
Junákům a jsme moc rádi, že je využívají ke svým
schůzkám. Doufáme, že do budoucna spolu
vymyslíme nějaký společný program.
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Strolenému, který provedl průřez kaštanu a lípy
stojící u vchodu do školní kuchyně. Vím, že průřez
byl radikální a některým občanům se zdá, že se tímto
průřezem strom znehodnotil. K tomuto řezu se
muselo přistoupit, protože se zjistilo, že část stromu
prokazatelně vykazovala hnilobu a hrozilo nebezpečí
zranění dětí, které se běžně pod tímto stromem
pohybují. A mojí povinností je a bude zabezpečit
bezpečný pobyt dětí u nás v MŠ.
/Vladislava Chalušová, ředitelka MŠ/

Divadelní představení:
Od ledna do března jsme navštívili tři divadelní
představení v KD Horažďovice.
Ferda Mravenec - moc pěkné představení
s krásnými dekoracemi a maskami.
Tři pohádky s písničkou - hudební představení.
O Balynce, dobrém štěněti - ekologická pohádka.
Co nás čeká:
Velikonoční dílničky - děti si zde společně
s rodiči vyrobí dárečky s velikonoční tématikou.
Opět připravíme malé občerstvení, děti předvedou
něco ze svého repertoáru. V období jarních
prázdnin proběhne kompletní bílení celého
pavilonu Motýlků. Klaun a jeho kamarádi –
cirkusové představení, hned po jarních
prázdninách. Cirkus – návštěva indoorového hřiště
v Klatovech (duben). Chtěli bychom se opět
zapojit do běhu proti uložišti jaderného odpadu
(duben). Plánujeme vystoupení na „Máječkové“
(květen). Zápis do naší školy, který proběhne 10.
5. 2018. Vyrazíme na výlet do přírodovědné
stanice a na hrad Švihov (červen). Pasování
školáků (červen). Loučení se školáky – program
pro děti plný soutěží s možností přespání v MŠ.
Plánujeme rovněž výstavu fotografii.
Poděkování:
Jak je u mě zvykem, je slušností a ctí poděkovat
lidem, kteří nám pomáhají a odměnou jim za to jsou
,,pouze“ rozzářené oči dětiček či pedagogů. Naše
poděkování náleží paní Jitce Janečkové st., která
nám ušila zdarma krásné vlajky, které zdobí naše
třídy. Je na nich symbolika naší školy a jsme za ně
moc rádi. Opět děkujeme paní Ladě Chmelířové,
která nám ušila polštářky na sezení, které využíváme
v komunitním kruhu. Jsou krásně měkké a na paní
učitelky také nezapomněla. Náš dík náleží i paní M.
Buriánkové, která nás stále zásobuje výtvarnými
dekoracemi, které s dětmi plně využíváme. Chtěla
bych i poděkovat všem občanům, kteří pro naši
školu sbírají hliník. Za vydělané peníze s dětmi
můžeme zajít na zmrzlinu nebo vyrazit na malý
výlet. Poděkovat musím i panu Lukášovi

***

Zprávy ze školy
Po krásném a úspěšném vánočním koncertu
žáci 9. ročníku připravili společně s panem
učitelem Cihlářem vtipnou vánoční besídku pro
celou školu. Nový rok jsme zahájili vzdělávacím
pořadem o odpadech „Tonda, obal na cestách“.
Žáci se v něm dozvěděli, jak vznikají obaly a jak
s nimi nakládat po použití. Dne 18.února uspořádal
pan učitel Cihlář zájezd do Prahy na muzikál
„Jesus Christ Superstar“. Představení v Hudebním
divadle Karlín se všem zúčastněným žákům,
rodičům i zaměstnancům velmi líbilo a už teď se
chystá další podobná akce, tentokrát na muzikál
Drákula. Uskutečnili jsme rovněž projekci ve
sférickém kině, kdy žáci zhlédli naučné filmy
promítané na kopuli stanu, umístěného ve školní
tělocvičně.
Díky pečlivějšímu výběru dodavatelů potravin,
jsme mohli rodiče potěšit zprávou o zlevnění
obědů. Myslím, že obědy v jídelně jsou chutné a
vyvážené. Zvláště polévky mají nadprůměrnou
kvalitu. Přesto vidíme řadu žáků, jak celý oběd
vrací, aniž ho ochutnají… a hurá do prodejny!
Každý týden dostávají děti zdarma mléčný výrobek
v rámci projektu „Mléko do škol“ a také jeden kus
ovoce z projektu „Ovoce do škol“. I tady se
objevuje plýtvání.
Spousta jablek, hrušek,
pomerančů, banánů končí rozbitá o zem.
Snažíme se neustále zkvalitňovat prostředí ve
škole. Během jarních prázdnin budou instalovány
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nové šatní skříňky pro žáky 2. stupně. Děkuji
novému panu školníkovi Pavlu Veringerovi za
jeho aktivní přístup. Rada obce Pačejov nyní
vybírá firmu pro rekonstrukci sociálního zařízení.
Kéž by se celá akce podařila zvládnout najednou,
během hlavních prázdnin. Musíme také opravit
poškozený strop na půdě, kam následně
přestěhujeme kabinety. Pomoc máme již slíbenou
od řady rodičů a přátel školy.
Žáci 4. a 5. třídy dostali nový počítač a velkou
televizi, aby je učení ještě více bavilo.
Připravujeme vybudování nové cvičné kuchyňky,
snad i ona bude v provozu příští školní rok.
Do učebny 4. a 5. třídy a do školní družiny byly
z obecních prostředků zakoupeny přístroje na
měření koncentrace CO2 , abychom mohli účinně
větrat a žáci se učili ve zdravém prostředí.
Připravujeme se na zahájení květnové GDPR,
nového nařízení EU o ochraně osobních údajů,
které bude bohužel znamenat navýšení
administrativy i financí. A očekáváme, jak
dopadne slibovaná zářijová reforma financování
školství.
V pátek 16.března (o jarních prázdninách)
absolvovali nejlepší sběrači kaštanů a žaludů výlet
na Šumavu, spojený s dopolední prohlídkou
návštěvnického centra a vlčince na Srní a
odpoledním pozorováním jelení zvěře v obůrce
Beranky, kam pačejovští žáci každoročně posílají
nemalé množství sebraných plodů. Však tuto
skutečnost ocenili tamější lesníci i v reportáži pro
Český rozhlas.
Poslední únor byl termínem pro odevzdání
přihlášek na střední školy. Trochu rozčarování
nám způsobili někteří žáci 9.ročníku a jejich
rodiče, kteří ani přes precizní instruktáž výchovné
poradkyně paní učitelky Zajícové a s veškerými
vytištěnými pokyny nedokázali vyplnit přihlášky
věcně a v některých případech dokonce
pravopisně správně /o estetické úrovni nemluvě/.
Některé rodiče jsme museli dokonce urgovat, aby
přihlášku vůbec vyplnili. Inu každý svého chleba
krůjce. Přihláška je prvním kontaktem žáka
s vybranou střední školou a jeho vizitkou.
Máme za sebou 1. pololetí a co nás čeká? 11.4.
zápis do 1. třídy. 24.4. exkurze žáků 8. a 9. třídy do
Hornického muzea v Příbrami a odpoledne třídní
schůzky. Začátkem května odjedou přihlášení žáci
do Anglie. 29.5 bude divadlo pro 1. stupeň a pro 2.
stupeň stejný den soutěž „Mladý záchranář“
v Horažďovicích. Probíhají oborové soutěže. 30.4 a
7.5. je vyhlášené ředitelské volno. 1.6. se žáci
představí na školní akademii, kterou už pilně
nacvičují, jak jinak, než pod vedení pana učitele
Cihláře, ale také svých třídních učitelů. A pak už
hurá na výlet a zase budou prázdniny. To to letí!
/RNDr. Hana Aldorfová, ředitelka ZŠ/
***
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Zápis do 1. třídy ZŠ Pačejov
Zápis do 1.tříd se koná v souladu s § 36 odst.4,
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního
roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní
docházku. Konkrétní termín:
11. dubna od
13:00.
K zápisu do prvního ročníku pro školní rok
2018/2019 se dostaví děti, které dovrší šestý rok
věku nejpozději do 31. 8. 2018 tzn. děti narozené
od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012 a dále děti, kterým byl
při zápisu v dubnu 2017 povolen odklad školní
docházky o jeden rok. Pokud je dítě přiměřeně
duševně a tělesně vyspělé, může být přijato, pokud
zákonný zástupce dítěte doloží příslušná vyjádření
:
dosáhne-li věku 6 let od 1. 9. do 31.12. 2018 –
zákonný zástupce doloží vyjádření školského
poradenského zařízení (PPP, SPC),
dosáhne-li věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2019 –
zákonný zástupce doloží vyjádření ŠPZ +
odborného lékaře.
S sebou k zápisu si vezměte: rodný list dítěte;
občanský průkaz zákonného zástupce; doklad o
svěření dítěte do péče (u pěstounů apod.),
rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo
v minulém roce vydáno. Tyto dokumenty budou
sloužit k ověření náležitostí požadovaných
správním řádem.
***

Klubové večery
S otevřením
nově
zrekonstruovaných
společenských
prostorů
v suterénu
našeho
kulturního domu byla založena tradice klubových
večerů. Za jejich organizací stojí komise kultury a
sportu. Byl to trochu takový krok do neznáma, ale
hned první dva večery ukázaly, že tato forma
kulturních akcí si své diváky záhy našla.
Premiérovou akcí bylo lednové „Křeslo pro hosta“,
jehož hostem byla významná osobnost našeho
regionu Mgr. Václav Chaloupek. Bezmála
dvouapůlhodinová beseda se nesla ve dvou
rovinách: Václav Chaloupek - režisér a Václav
Chaloupek - politik. Poutavé vyprávění doplněné
mnoha videoukázkami se těšilo značnému zájmu
veřejnosti.

Na vlastní uši band koncertuje v Pačejově

Další klubový večer následoval
15.března.
Pozvání tentokrát přijal soubor Na vlastní uši
band, který tvoří Pavel Půta - hudebník, textař,
zpěvák a skladatel, Josef Klíma - známý televizní
reportér z pořadu Na vlastní oči, investigativní
novinář, spisovatel a hudebník, držitel ceny TýTý
a Andy Seidl - kytarový mág /mimo jiné skupiny
Saze, George and Beatovens Petra Nováka a
Country Beat Jiřího Brabce), zpěvák, skladatel a
hudební pedagog. Téměř
dvouapůlhodinový
pořad vyplněný hudbou a zajímavým povídáním
doslova nadchl zaplněný klub pačejovského
kulturního domu. Koncert se konal u příležitosti
70.narozenin Pavla Půty, pačejovského rodáka.
Zazněly na něm hlavně písničky z dílny
protagonistů koncertu, ale nechyběl například ani
neplánovaný Náhrobní kámen, jako vzpomínka na
Petra Nováka. Bez nadsázky to byla jedna z
nejúspěšnějších společenských akcí v Pačejově za
poslední roky, soudě podle ohlasů diváků.
Na 6.dubna je pak připravena do pačejovského
klubu další společenská akce. PhDr. Daniel Švec,
významný vojenský historik, zde bude přednášet o
letcích RAF, zvláště pak o těch z našeho regionu.
/Mgr. Tomáš Cihlář/

***

Generálním partnerem Rally Pačejov se
stává společnost INVELT
Oblíbená Rally Pačejov, která je po právu
označovaná jako jedna z nejlépe hodnocených
jednodenních automobilových rally v České
republice se domluvila na spolupráci s předním
českým partnerem automobilky BMW, se
společností INVELT. Ta se stává generálním
partnerem populární rallysprintové soutěže, která
tak v letošním roce ponese název XXXIX.
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INVELT Rally Pačejov.
Zástupci AMK Pačejov se společností INVELT
uzavřeli dlouhodobou dohodu o spolupráci, a tak
soutěž na jihozápadě Čech ponese nové jméno
nejméně do roku 2023. Spolupráce rovněž umožní
další rozvoj soutěže, kdy některé novinky jsou
chystány již v rámci letošního ročníku.
Jak známo, soutěž i přes svou velkou oblibu mezi
závodníky, fanoušky a v neposlední řadě i místními
obyvateli řešila v roce 2017 otázku zajištění
dlouhodobé spolupráce, a tedy své vlastní
existence. I přes veškerou snahu se musela vrátit
k názvu Rally Pačejov, bez generálního partnera.
Díky nepolevujícímu úsilí pořadatelů a vstřícnosti
společnosti INVELT se podařilo pro následujících
5 let nastartovat dlouhodobou spolupráci, která
pomůže soutěži nejen v udržení jejího vysokého
standardu, ale zároveň podpoří její další rozvoj.
Ing. Jiří Jirovec, majitel společnosti INVELT:
„Organizátoři z AMK Pačejov jsou zárukou dobře
uspořádané soutěže. Svědčí o tom třicet osm
ročníků pačejovské rally. Poslední dobou bojovali
s nedostatkem financí a hrozil zánik této tradiční
rally. To by mě hodně mrzelo, protože pocházím z
tohoto kraje, a beru Pačejov spolu s Rally Šumava
jako domácí soutěž. Rozhodl jsem se tedy
pačejovské pořadatele podpořit. Smlouva je
dlouhodobá, aby měli organizátoři nějakou jistotu
ve finančním zázemí do dalších ročníků. Snahou
obou stran je dostat INVELT Rally Pačejov mezi
velké rally. Pokud se pořadatelům v budoucnu
tento záměr podaří, jsem připraven je v tom
finančně podpořit“
Ing. Pavel Štípek, ředitel XXXIX. INVELT
Rally Pačejov: “Velice si vážíme přístupu pana
Jirovce a společnosti INVELT. Po odchodu našich
hlavních partnerů jsme balancovali na hraně
zániku. Značka „Rally Pačejov“ má však takové
jméno a historii, že jsme si nemohli dovolit tuto
soutěž pohřbít. V loňském roce jsme uspořádali
hodně ekonomický podnik. Dále jsme usilovně
pracovali na shánění nového partnera rally.
Výsledkem naší práce a velkého nadšení pana
Jírovce vznikla tato dohoda o spolupráci, která
velmi potěšila celý pořadatelský team. Toto silné
partnerství nás zavazuje k uspořádání kvalitní rally.
Proto již na letošní ročník chystáme několik
novinek, které pačejovskou soutěž zatraktivní pro
posádky i pro diváky. Uspořádat v Pačejově velkou
rally je hodně náročný úkol. S nadšením našich
pořadatelů a s podporou společnosti INVELT však
není v budoucnu nereálný. Vše bude také záležet
na dalším vývoji rallysportu v ČR“
XXXIX. INVELT Rally Pačejov 2018 se bude
konat v tradičním letním termínu 27. – 28. 7. 2018
v okolí města Horažďovice, kde se odehraje jak
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tradiční slavnostní zahájení soutěže, její sobotní
start, tak i cíl a předání pohárů. A to vše zpět na
krásném,
zrekonstruovaném
náměstí
v Horažďovicích. Bojovat se bude o body do
Rallysprint série, Poháru 2+ a Mistrovství České
Republiky v rally historických automobilů 2018.
O společnosti INVELT
Společnost INVELT patří k nejstarším partnerům
BMW v České republice a na trhu působí déle než
25 let. Za tuto dobu si společnost INVELT, díky
kvalitě poskytovaných služeb, nadšení a zápalu
všech zaměstnanců, vybudovala přední pozici s
25% tržním podílem. V současnosti se BMW
INVELT řadí mezi evropské špičky, co do kvality
poskytovaných služeb, tak i co do velikosti
prodejní plochy. Zákazníci zde naleznou
kompletní portfolio produkce BMW AG pod
jednou střechou, včetně Lifestylových doplňků a
příslušenství. Unikátem je, v České republice,
jedinečný showroom ojetých vozů, specializovaný
na výše uvedené značky, ve kterém BMW
INVELT nabízí nejširší výběr vozů na jednom
místě.
/Miroslav Žitník ml., předseda AMK Pačejov/
***

A zase starosti starosty…..

Já se moc omlouvám, že vám znovu lezu do
soukromí, ale jestli nechcete, tak to nečtěte. Já
musím, mně to prostě nedá. Těsně před uzávěrkou
jsem se dozvěděl od několika lidí věc, kterou si
nemohu nechat pro sebe.
Týká se to spolkového plesu. Na něm, jak víte, se
okolo půlnoci losuje půlnoční štěstí, tombola, ve
které jsou velmi hodnotné ceny. A první cena byl
velký televizor. Hlas prezidenta Zemana
prostřednictvím imitátora Petra Jablonského
oznámil číslo vstupenky, kterou jsme měli
zakoupenou já se ženou. Strašná náhoda. Polilo
mě horko, ale musím. Došel jsem k jevišti a
oznámil, že se ceny zříkám a aby losovali jiného
výherce. Podle mne normální a správná reakce
ode mě jako starosty, kterou zaplněný sál ocenil
potleskem.
Jaké však bylo moje překvapení, když jsem se
dozvěděl, že ještě ten večer na plese se lidi
rozdělili na tři skupiny. Ta první, největší, moje
rozhodnutí ocenila. Ta druhá, menší, řekla, že
jsem vůl a měla bohužel pravdu. A ta třetí , pár
jedinců, vyšla s verzí, že to bylo zinscenované tak,
abych vyhrál a pak se mohl ceny zříci. Tohleto,
promiňte, může vymyslet pouze chorý mozek
nebo ten, kdo takto sám uvažuje. A mě to uráží !
Jim to dělá dobře.
A tak mě to vedlo k zamyšlení - jakou vlastně má
starosta šanci? Starosta je první muž v obci a měl
by dbát na její blaho a blaho jejích občanů. A já
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myslím, že tak činím a mohli jste si přečíst
výsledky mé práce v úvodním článku. Zase budou
kecy, že se vychloubám, ale je to tak a nikdo, byť
by chtěl sebevíc, na tom nic nezmění. Starosta je
ale zároveň ten největší pitomec v obci, protože
každý a často třeba i neoprávněně si o něj otře boty
jako o rohožku. A za to má ten starosta pro ty lidi
pracovat? Může vyhrát cenu v tombole na plesu?
Může a jak to dopadne? Pomluví ho. Když se jí
zřekne – jak to dopadne? Pomluví ho. Co má tedy
dělat? Nechodit na plesy a mezi lidi. Jak to
dopadne? Pomluví ho. A nebo - vůbec plesy
nepořádat. To bude asi to nejlepší. Úspěch se
prostě v českých končinách neodpouští a
v Pačejově tomu není jinak. Přeji vám, abyste si
v podzimních volbách zvolili lepšího starostu. Ať
žijí pašáci !

březen * číslo 1 / 2018
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5. května oslavy osvobození

2. červen Den dětí

***

6. květen májové posezení

Annonce

23. června III. Pivní slavnosti

21. dubna - Den proti úložišti

***

ZŠ Pačejov
***

vás zve na
Školní akademii
pořádanou dne 1. června 2018
od 19,00 hod v sále KD Pačejov
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Zpravodaj obce Pačejov
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