Jaderný odpad?

Děkujeme, nechceme!
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Co je u nás nového aneb starosti starosty
Podzim. A je tady! V minulém čísle
Zpravodaje jsem vám přál pěkné léto,
dovolenou a prázdniny a už je tu další roční
období. Je pozdě večer, všude ticho, sedím u
počítače a přemýšlím, jak začít. A vůbec se mi
nechce, protože při psaní úvodního článku si
vždy
uvědomím,
jak
je
ten
čas
nekompromisní. Nic s tím ale nenaděláme, tak
se do toho pusťme.
Pouťový jarmark na farské zahradě

První pačejovské pivobraní

Začnu akcemi, které se uskutečnily
v uplynulém čtvrtletí. První pačejovské
pivobraní. To byla nová akce v našem
kulturním kalendáři a velice zdařilá. Přesto, že
nás prověřilo počasí, vše ostatní bylo na
jedničku. Vystřídaly se tři kapely, bylo dobré
jídlo i pití a každý si přišel na své. Svědčí o
tom i ten fakt, že mnoho účastníků mně přišlo
poděkovat. Doufám, že jsme založili novou
tradici. Hned po skončení už byly v plném
proudu přípravy na pačejovskou pouť.
Tentokrát jsme připravili o něco bohatší
program než v jiných letech. A s odstupem
času můžeme i hodnotit. Pouťová výstava byla
jedna z nejhezčích, koncert v kostele byl určitě
nádherným duchovním zážitkem, kdo má rád
fotbal, užil si jej v sobotu i v neděli. Hlavní

akcí bylo požehnání obecním symbolům znaku a vlajce - v pačejovském kostele, jehož
průběh a důstojnost odpovídala plně vážnosti
okamžiku. Vystrojení hasičští kluci, krásně
vyzdobený kostel, potlesk přihlížejících,
doprovod kapely konzervatoristů a slavnostní
průběh mše. Nádhera! Další nová tradice byla
založena pouťovým jarmarkem. Byl to od nás
krok do neznáma, ale vyvedl se velice. A
k tomu
pivovarský
dvůr
u
jídelny
s občerstvením a hudebním doprovodem. A
sotva skončili, už začínal program na hřišti,
kde pro dobrou náladu hrála Malá muzika
Nauše Pepíka.

Průvod s vlajkou a znakem k požehnání v kostele

A bylo po pouti. Já takovou od malička
nepamatuji a asi to tak bude, protože mnoho
lidí zase přišlo poděkovat. I já bych chtěl
poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě a
organizaci akcí pro pobavení druhých. O
prázdninách také proběhla akce proti úložišti
jaderného odpadu a sice protestní pochod a
cykloakce s trojnásobnou účastí lidí proti
loňsku. Start byl na nádraží a cíl v Maňovicích
a jednalo se o již 13. ročník. Tyto protestní
akce jsou v této fázi strašně důležité a podpora
občanů ještě důležitější. Boj nekončí, musíme
vytrvat. Nesmím zapomenout na to, že dvě
krásné akce uspořádali hasiči ve Strážovicích.
V půlce července posezení s písničkou
s nádhernou účastí a atmosférou a na konci
srpna akci pro děti s úžasným programem.
Velká pochvala!

Strážovické posezení s písničkou

Až budete číst tento Zpravodaj, tak bude
probíhat v sobotu 1. října v kulturním domě 1.
ročník soutěže o nejlepší guláš. Chtěl bych vás
vyzvat, abyste přišli tuto akci podpořit. Určitě
u toho bude legrace a zábava za doprovodu
kapely.
Letní období jsme také využili k aktivitě a
realizaci stavebních akcí. Novou fasádu a
nátěry dostala čistička u bytovek na nádraží a
bývalý konzum – hasičská klubovna ve
Velešicích. Opravili jsme komunikace a
udělali dvě nové. A sotva se opravila cesta od
Petříků nahoru, už jsem slyšel moudré řeči, že
starosta si opravil cestu pro sebe. Přitom je to
na druhé straně a bylo to rozbité od roku 1980.
Za 36 let to nikdo neudělal. Beze slov…. Je
nová střecha na technické budově mateřské
školy, základní škola dostala nová okna a
fasádu na staré části školy. Na tomto místě
bych chtěl poděkovat firmě Stafis KT za
zkrácení termínu oproti smlouvě o 48 dní a
také manželům Behenským z Pačejova, kteří

ochotně a vstřícně umožnili přístup k zadní
části školy přes jejich pozemky a zahradu.
Děkujeme.
Pracuje se na nové střeše na hasičské zbrojnici
a čekárně ve Strážovicích a na škole tam je
zatepleno sociální zařízení. Nový kabát
dostala i váha a hasičská zbrojnice v Pačejově
a je tak připravena na oslavy v příštím roce.
Chtěl bych hasičům ve Strážovicích i
v Pačejově poděkovat. Také probíhá generální
oprava hřbitovní zdi a byla provedena celá
řada oprav a úprav na obecním majetku.
Musím vzpomenout a poděkovat za velkou
aktivitu občanům Týřovic, kteří v prostoru
návsi vlastními silami a s podporou obce
vybudovali turistický přístřešek s pergolou,
kde
budou
společně
prožívat
jimi
organizované akce.
Přístřešek byl slavnostně otevřen v polovině
září a skutečně velmi děkuji všem, kteří se na
realizaci podíleli. Pro Týřovice mám ještě
jednu dobrou zprávu. Bude se provádět
generální oprava návesního rybníčku, protože
se podařilo získat dotaci více než milion korun
a tak v příštím roce by mělo být hotovo. Něco
se však také nepodařilo. Protože jsme
nedostali dotaci z Ministerstva pro místní
rozvoj na výstavbu hřiště mezi prodejnou a
kulturním domem na nádraží, tak se zatím
nerealizuje, ale před pár dny se nám podařilo
získat dotaci od Nadace ČEZ, takže mám
dobrou zprávu. Hřiště se bude realizovat.

Otevření „kulturáčku“ v Týřovících

Prakticky stojí projektování kanalizace ve vsi,
Velešicích a Týřovicích, protože s některými
vlastníky pozemků bude velice těžká domluva
a obec nebude moci přistoupit na jejich
požadavky. Tak nevím, asi projektování
zastavíme. To bude mít negativní dopad na

všechny občany. Vyvezení septiku stojí dnes
6,5 tisíce a životní prostředí začíná dělat
kontroly na likvidaci odpadních vod a pokuty
jsou v desetitisících.

Základní škola v novém kabátě

V polovině července, a kdy jindy než v pátek
večer, se porouchala na nádraží voda. Přestala
téct. Okamžitě jsme vyrazili na opravu a po
dvou a půl hodinách voda opět tekla. Jednalo
se o poruchu elektroinstalace po bouřkách,
byla spálená cívka jednoho stykače, pojistky,
jističe apod. Myslím, že jsme to opravili velice
rychle a někteří občané nám za to i
poděkovali. Jeden pán si ale hned v pondělí po
ránu přišel stěžovat. Přestože se známe od
malička a tykáme si, oslovoval mne „pane
inženýre“. A jak prý má zkaženou dovolenou a
musí jezdit pro vodu na svatou Annu. Snažil
jsem se mu vysvětlit, že vodovod je technické
zařízení, že se může porouchat a že to nikdo
z nás nedělá schválně. Spokojen nebyl.
Zajímavá je reakce lidí, kterým jsem to
vyprávěl. Všichni do jednoho řekli: „ Vždyť
má svou studnu, proč ji v takových případech
nepoužije, nevyčistí, neprohloubí …. Nebo
neudělá vrt“. Já nevím, asi je snazší chodit
nadávat starostovi. Je to prostě s poruchami
tak, jak jsem napsal. Stát se to může kdykoliv,
vždy se snažíme, aby to bylo rychle
odstraněno a dopady byly co nejmenší.
Omlouvám se, i když za to nemůžu.
Velkým problémem jsou stále odpady. Jejich
likvidace stojí obec stále více peněz. Tak třeba
letošní sběr objemného a nebezpečného
odpadu. Loni stály oba sběry 80 tisíc korun a
odvezlo se cca 20 tun. Letos se za jeden sběr
odvezlo 18 tun a zaplatili jsme za jeden sběr
to, co loni za oba. Třeba jsme likvidovali za
naše podnikatele traktorové a nákladní gumy a
zaplatili za ně nemalou částku. To se to

podniká! Bioodpad. Jeho likvidaci obcím
nařídil zákon od loňského jara. A tak dochází
k paradoxním situacím, že lidé mají doma
anglický trávník a obec jim jejich trávu musí
zlikvidovat a zaplatit. Samozřejmě ne všem,
ale má to stoupající tendenci, neboť jsme ze
začátku platili 10 tisíc měsíčně, potom 12,
potom 15 a letos za červenec už 21 tisíc. To
znamená, že letos nás to bude stát cca 200 tisíc
a za to už by se dalo leccos pořídit. Přitom,
každý měl doma kompost a tam to dával a
vyváželo se minimum. Proč to neděláme dál?
Lidé se mě také ptají, jestli ti, co bydlí blízko
kontejnerů, budou platit vyšší poplatky za
odpady, protože prý třeba na nádraží na
křižovatce slouží ty kontejnery prakticky pro
dva baráky. Udělal jsem si kontrolu pár hodin
po jejich vyvezení a opravdu byly skoro plné.
Víte, to je o ohleduplnosti na druhé a
toleranci. Já mám uklizeno a druhý ať si to dá
kam chce. V Pačejově vsi prý to zas jeden pán
a veřejně angažovaný, zase vozí do Dašína,
Byl viděn občany. Příště to vyfoťte a fotku
mně pošlete a pokuta bude taková, že to
víckrát neudělá.

Diváci ve Strážovicích na dětském dni

Co na to říci? Někteří prostě kážou vodu a pijí
víno. Nevím, proč někdo z nádraží vyváží
shnilá jablka ke Kropáčkoc lesu v Bořanech.
Budeme muset vymyslet jiný systém, na
kterém již pracujeme, možná nějakou ohradu
a příjem s dozorem v určených hodinách nebo
něco
jiného.
Nevím
co
s lidskou
bezohledností. Každopádně cesta, jak zlevnit
náklady na likvidaci odpadů, je třídit, třídit,
třídit. První krok bude ten, že všechny
domácnosti obdrží barevně odlišené tašky,
aby třídily už doma a pak to odnesly do
příslušných kontejnerů. Dále pak musíme
propracovat celý systém likvidace možná
včetně nějakých bonusů pro ty , kteří se budou

chovat ohleduplně. A to vůbec nemluvím třeba
o pořádku kolem kontejnerů.

Malá muzika Nauše Pepíka

O prázdninách se projevil jeden nešvar a to v
Pačejově vsi. V čekárně u školy byl
neskutečný nepořádek. Flašky, plechovky,
vajgly. Stala se klubovnou naší zlaté mládeže,
která se bohužel neumí chovat a ničeho si
neváží. Ví vůbec jejich rodiče, kde se
pohybují a co dělají? A co na to ostatní
občané? No a v čekárně u „azyláku“, jak říkají
místní, jsou zase postříkány tabulky
neslušnými nápisy, strhané jízdní řády. A zase
je to o chování a výchově. Asi víme, odkud
vítr fouká a přijmeme opatření. V tomto
případě „pro dobrotu, na žebrotu“.

Manifestační pochod proti úložišti

Připravujeme také zrušení knihovny ve
Velešicích, protože si to místní přejí pro malý
zájem a je to neekonomické. Chtějí zvětšit
tamější klubovnu a společenskou místnost.
Knihovna na nádraží bude samozřejmě
fungovat nadále a v případě zájmu není
problém knihy zájemcům dovézt. To jenom
abyste věděli. Rád bych vás také informoval o
oslavách 790 let první zmínky o Pačejovu
v příštím roce, protože již několik měsíců
probíhají přípravy. Minimálně pět akcí bude
proti letošku navíc. Oslavy budou zahájeny
v sobotu 7. ledna 2017 koncertem v kostele a

ohňostrojem za kostelem. Třetího června se
bude
konat
sraz
rodáků
s bohatým
programem. Dopolední část bude probíhat
v Pačejově vsi a odpolední na nádraží
v kulturním domě. Na 22. července se
připravují oslavy 110. výročí založení Sboru
dobrovolných hasičů v Pačejově a 2. září
budou staročeské dožínky na návsi
v Pačejově. 4. listopadu pak proběhne
slavnostní zasedání zastupitelstva obce
spojené se společenským posezením při
hudbě. Tak myslím, že se máme všichni na co
těšit a bližší informace budou samozřejmě
podávány průběžně obvyklým způsobem.
Na závěr mně dovolte zmínit jedno vážné
téma. Určitě víte, že se blíží volby do
zastupitelstva kraje a jak vás znám, tak volit
půjdete. Možná jste zaregistrovali, že v nich
kandiduji i já. Nejsem členem žádné politické
strany ani hnutí, ale kandiduji na desátém
místě kandidátky č. 51 STAROSTOVÉ A
PATRIOTI. Kde jinde než s těmi, kteří mají
stejné starosti jako já. To desáté místo je za
situace, která je, normálně nevolitelné, a proto
se na vás obracím. Pokud nemáte svého jiného
favorita, tak prosím volte naši kandidátku a
mně dejte preferenční hlas. Občané se mě
ptají, zda když budu zvolen, odejdu z funkce
starosty. Neodejdu! Není k tomu žádný důvod
a Pačejov je pro mne priorita č.1.
Nekandiduji z vypočítavosti, ani z kariérních
důvodů, ani pro peníze. Kariéru jsem již
v životě měl vyšší a možná víte, že jsem se
dobrovolně vzdal značné části platu starosty a
tak každý rok dávám více jak čtvrt milionu
korun na realizaci obecních projektů a
podporu zájmových spolků v naší obci.
Kandiduji proto, že brzy po zvolení do funkce

starosty jsem pochopil, že „kraj“ výrazným
způsobem ovlivňuje kvalitu života v našem
regionu a to v mnoha směrech. Nejen, že
rozděluje dotace, ale rozhoduje o dopravní
obslužnosti, tzn. kam a kdy pojedou vlaky a
autobusy, jakou technologií a kde se budou
opravovat silnice a cesty, má velký vliv na

rozvoj infrastruktury obcí, zdravotnictví,
sociální služby a celou řadu dalších oblastí. A
já chci být u toho a dohlédnout, aby byl ke
všem obcím rovnocenný přístup.
A tak vás žádám – jděte k volbám a dobře
zvažte, komu dáte váš hlas. Pokud to bude
naše kandidátka a moje maličkost, tak za něj
děkuji. Přeji vám šťastnou volbu. Volte toho,
kdo nejméně slibuje. Ten vás nejméně zklame.
Tak vám přeji hezký podzim a někdy okolo
Vánoc s obecním Zpravodajem nashledanou.
Váš starosta
***

Poděkování
Vážení čtenáři pačejovských novin,
jistě asi znáte onen - v různých podobách
vyprávěný - příběh o kouzelném slůvku
„prosím“. A jistě dobře víte, že k němu
nerozlučně patří slovo „děkuji“. A tak, když
jsem si dovolil obrátit se na vás s prosbou,
chtěl bych nyní alespoň touto formou
poděkovat všem, kdo dosud přispěli na opravu
fasády kostela v Pačejově. Sešlo se zatím
zhruba 65 tisíc korun. A chci věřit, že to není
konečné číslo. A tak kéž by se má víra
naplnila. Až budete toto číst, tak už možná
bude opravená jako první věž. Píši v úterý 14.
9. a před polednem již dorazili čtyři odvážní
chlapci „od Vsetína“,
aby za použití
horolezecké techniky zahájili práce na
vylepšení vnějšího vzhledu kostela. A tak si
přejme, aby se dílo dobře zdárně dařilo a
podařilo. Vyspravení a nový nátěr fasády věže
kostela a přilehlých štítů by měly být
provedeny letos.

Práce na opravě fasády kostela

Příští rok (podle finančních možností) by měl
být „renovován“ vzhled fasády alespoň jižní
strany kostela. Jako poslední by pak do let

budoucích zbyla severní strana kostela, která
bude na rozsah prací a tím i potřebu
finančních prostředků náročnější. Tam by se
nejednalo už jen o nový nátěr, ale také ve
větším rozsahu o opravu omítky. Věřím, že
s přispěním všech těch, kteří mohou a jsou
ochotni pomoci, se dočkáme toho, že krásný
pačejovský kostel bude v plné kráse a to
nejen z dálky, ale i zblízka. Už se na to těším.
/P. Stanislav Bušta, administrátor farnosti/
***

A jak se zahájilo v mateřince?
Od začátku nového školního roku se v naší
školičce pohybuje celkem 36 dětí, z toho
mladších ve třídě Broučků 14 a u starších
Motýlků 22. Velice děkujeme našemu panu
starostovi, který se zasloužil o to, že střecha na
vilce školní jídelny je úplně nová. Objekt celé
mateřinky je již komplet velice krásný a
taková nádherná školička není vidět v celém
širokém okolí. Ani netušíte, jak moc si všichni
zde tohoto vážíme. Naše výchovně vzdělávací
práce spočívá v realizaci dvouletého školního
programu s názvem: Život s vílou Vodánkou,
na jehož základě si na třídách postupně
vypracováváme podrobné plány. A nakročili
jsme do jeho druhé poloviny. Nyní v září se na
třídách společně tvořila pravidla pro soužití
zde. Děti by měly například umět pochopit,
proč nestříkáme vodu v umývárně, proč si
nemáme ubližovat, proč se nepřekřikovat,
proč bychom si po sobě měli všichni hračky,
pomůcky a věci uklízet apod. Možná se budete
divit, ale toto vše je důležité pro další život
zde. Snažíme se naše kamarády vzdělávat
lákavými a zajímavými činnostmi tak, aby se s
chutí zapojovali, naučili se sebeobsluze. Ve
třídách si zvykáme na svoji skupinu a čeká nás
spousta práce, her i zábavy. Budeme žít
podzimem a vším, co k tomu patří.
Navštívíme
divadelní
představení
v
Horažďovicích, také přijede pohádka za námi
a již nyní se moc těšíme. Opět letos zajistíme
dětem do rodin odběr dotovaných mléčných
výrobků, sbíráme víčka z pet lahví i hliník, na
jaře vše bude odvezeno. Obojí nám toto
mohou naši spoluobčané přinášet. V jídelně se
předem poctivě chystají jídelníčky tak, aby
odpovídaly správné životosprávě našich
svěřenců, k dispozici je denně zařazováno
čerstvé ovoce či zelenina a samozřejmostí je

pitný režim na třídách po celou provozní dobu.
Velice si přejeme, ať se zde dětem líbí a
mohou domů odcházet s pocitem příjemně
stráveného dne.
/Věra Chlanová, ředitelka MŠ/
***

Zpráva ze základní školy
Školní rok 2016/17 byl zahájen slavnostním
shromážděním ve čtvrtek 1.září. Učitelé a
pozvaní hosté přivítali žáky před krásně
zrekonstruovanou školní budovou. Vedení
obce se podařil záměr dokončit opravu staré
budovy a dát celému bloku budov krásnou a
dominantní podobu. Realizace se opět ujala fi
STAFIS a té se povedlo svými pracovníky i
subdodavateli a dobrou koordinací prací
během prázdnin vyměnit 41 oken, provést
odvětrání soklů, zrekonstruovat část střešní
krytiny včetně klempířských prvků a dát škole
nový žlutý nátěr. Poděkování patří všem, kteří
se na opravě podíleli.
Výsledky:
Vrátím se jen stručně k výsledkům minulého
školního roku:
Školní rok ukončilo 116 žáků, 78 prospělo
s vyznamenáním, 38 prospělo.
Chování bylo u všech žáků hodnoceno velmi
dobře.
Školní docházku splnilo 13 žáků – 9 odešlo
studovat maturitní obory na středních školách,
4 žáci si zvolili obory učební.

přijaty dvě nové síly: Mgr. Michaela
Ulrichová, učitelka angličtiny a paní Pavla
Kohoutová, asistentka pedagoga. V současné
době je na škole 114 žáků /70 + 44/, 10
učitelů /6 žen, 4 muži/, 2 asistentky pedagoga,
vychovatelka školní družiny, 2 kuchařky,
uklízečka, školník.
Co nás čeká na začátku nového školního
roku?
Výuka se po prázdninách postupně rozbíhá.
Žáci 4. a 5.ročníku absolvovali teorii dopravní
výchovy i praktický výcvik na hřišti
v Horažďovicích, proběhla ukázka hudebních
nástrojů a jejich ovládání. Žáci 2.st. navštívili
v Praze výstavu „Císař Karel IV.1316 - 2016“.
Během října proběhnou revize, 20.října v KD
zhlédneme vystoupení umělců z Hradce
Králové, 22.11. máme naplánovány třídní
schůzky včetně informací pro rodiče žáků
9.ročníku. Večer 26. a 27. listopadu se žáci
školy budou podílet na rozsvěcování
vánočních stromků v obcích, 1. 12. proběhne
ve škole tradiční JARMARK, 8.12. pojedou
žáci 2.st. na pořad „Planeta Země“ do HD,
těšíme se do KD, kde 19.12.proběhne vánoční
koncert. Mladší žáci zazpívají také
v Olšanech. Další akce zvažujeme, nabídka
vzdělávacích i výchovných pořadů je velice
pestrá a bohatá. Poslední školní den v tomto
roce, čtvrtek 23.prosince, bude věnován
vánočním besídkám. A budou tady VÁNOCE.
/Josef Hromádka, ředitel ZŠ/

***
Výstava Karla IV.

Zahájení nového školního roku

Změny:
I letos máme na škole 8 tříd (se souhlasem
zřizovatele). Spojeny zůstaly na l.st. jen 3. a 4.
ročník, ostatní ročníky tvoří samostatné třídy.
Do školy nově nastoupilo 11 prvňáčků. Byly

Letošní rok 2016 se nesl ve znamení oslav
700.výročí narození krále Karla IV. Významnou
měrou se k nim přihlásili i žáci a učitelé pačejovské
základní školy. V červnu to bylo celodenním
projektovým dnem a 20.září pak návštěvou společné
česko-bavorské výstavy „Císař Karel IV. 1316 –
2016“ ve Valdštejnské jízdárně v Praze. Výstava
představila Karla IV. jako mimořádnou osobnost
evropských dějin, jako zbožného, prozíravého,
vzdělaného a cílevědomého panovníka. V průběhu
jeden a půl hodinové komentované prohlídky
/mimochodem na špičkové profesionální úrovni/
měli žáci možnost seznámit se nejen s osobností
Karla IV., ale i z mnoha zajímavostmi souvisejícími
s životem ve středověku. K vidění bylo i mnoho
unikátních dokumentů a artefaktů, vystavených
výjimečně u příležitosti této výstavy. Po skončení
prohlídky na žáky čekala společná procházka

historickými pasážemi Malé Strany a Hradčan
/Valdštejnská zahrada, komplexy Senátu a
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Malostranské
náměstí, chrám sv.Mikuláše, Nerudova ulice včetně
rodného domu Jana Nerudy, panorama Prahy
z hradčanské vyhlídky, Loreta/. Exkurze bezesporu
obohatila všeobecný historický a kulturněspolečenský rozhled našich žáků.
/Mgr.Tomáš Cihlář/
***

XXXVII.ročník EPLcondRallyAgropa
Stěžejní akcí Automotoklubu Pačejov v AČR
byla i letos EPLcond Rally AGROPA. Tato
automobilová soutěž patří bezesporu k
nejvýznamnějším
akcím
regionu.
Z
logistických důvodů je již řadu let start a cíl
rally v Horažďovicích. Centrum celé akce
však patří do Pačejova a celá motoristická
veřejnost neřekne této soutěži jinak než
„Pačejov“ nebo „Pačív“. I díky tomu je rally
stále akcí, která Pačejov nejvíce proslavuje po
celé ČR.
Letošní XXXVII. ročník se opět velmi vydařil
a pořadatelé z AMK Pačejov mohou být
bezesporu
spokojeni.
Několikaměsíční
náročnou přípravu totiž dokázali přetavit ve
výbornou soutěž. Laťku, která byla v
předchozích ročnících nasazena velice vysoko,
se letos určitě podařilo udržet. To nebyl úkol
jednoduchý, neboť vloni byla Agropa
vyhlášena jako nejlepší soutěž v celém seriálu
mistrovství ČR. Do soutěže se přihlásilo
neuvěřitelných 166 posádek, což nemá nikde v
České republice obdoby. Vstřícný přístup
organizátorů spolu s atraktivními tratěmi dělá
z pačejovské rally nejoblíbenější soutěž mezi
posádkami. Tradiční letní termín přilákal k
tratím velké množství diváků. Startovní listina
byla nabitá zvučnými jmény. Na svou
oblíbenou soutěž přijel například Jan Dohnal,
Jan Sýkora nebo Roman Odložilík. Z
Německa k nám zavítal tamní multišampion a
mnohonásobný účastník Rally Dakar Mattias
Kahle.
Vše začalo v pátek v areálu před
horažďovickým kinem tradiční předstartovní
show, jejíž součástí bylo představení
nejlepších
posádek
XXXVII.ročníku.
Čtyřhodinový pořad doplnila hudební
produkce a vše vyvrcholilo ve 22 hodin
velkým
hudebním
ohňostrojem
Ivana
Bystřického z Blovic. Páteční program se těšil
nebývalému zájmu diváků. Sobota pak už

patřila vlastní soutěži. Na absolutní prvenství
mohlo před startem pomýšlet hned 5 - 6
posádek. Po absolvování 8 RZ o celkové
délce 73,5 km se z celkového prvenství
radovala posádka Jan Dohnal a Michal Ernst s
vozem Ford Focus WRC. Druhé místo
vybojoval za volantem Škody Fabie R5
Tomáš Kostka s Ladislavem Kučerou. Třetí
skončili tradiční účastníci a obhájci loňského
prvenství Roman Odložilík a Martin Tureček s
Fordem Fiesta R5. Přestože je Roman
Odložilík ze Zlína, netají se tím, že pačejovská
rally je jeho nejoblíbenějším podnikem. Na
závěrečné tiskové konferenci nejlepší posádky
nešetřili chválou a uznáním nad vlastní
organizací soutěže a kvalitou tratě. Rychlostní
zkouška Čečelovice - Čečelovice si vysloužila
přívlastek "erzeta světových parametrů“.

Vítězná posádka XXXVII.ročníku Rally Agropa

Soutěž historiků ovládli Jiří Káňa a Ivo
Vybíral /Sierra RS Cosworth/. V této době již
probíhají jednání o dalším, tentokrát už
XXXVIII. ročníku pačejovské rally. V
průběhu měsíce září musí být rozhodnuto o
termínu i podobě tohoto podniku. Nejen
EPLcond Rally AGROPA zaměstnává členy
AMK Pačejov. Začátkem července zajišťovala
naše skupina dispečink na Rally Bohemia v
Mladé Boleslavi. Koncem srpna jsme
pomáhali i na dispečinku Barum rally ve
Zlíně. Významnou měrou se AMK Pačejov
podílí na organizaci SVK rally Příbram.
Další aktivitou členů AMK Pačejov je
oblíbený Pošumavský pohár v automobilovém
slalomu. V květnu jsme uspořádali i podnik
MČR na letišti v Kadově. Finálové kolo
proběhne 8. října opět na letišti v Kadově. Ve
všech kategoriích není o vítězích rozhodnuto,
čekají se tedy tvrdé boje až do cíle. Po
skončení závodu je připraven společenský
večer v KD v Pačejově. Zde budou v 18 hodin

vyhlášeny výsledky celého letošního seriálu.
Proběhne i slavnostní předání poháru starosty
Pačejova absolutnímu vítězi celého seriálu
Pošumavského automobilového slalomu. K

měli místnost, ve které se mohou scházet a
prožívat společné akce. Také celá náves touto
realizací prokoukla.

tanci a poslechu bude celý večer hrát sušická
kapela Compact. AMK Pačejov zve všechny
zájemce o svezení 8. října na letiště do Kadova. K
účasti v závodě stačí pouze obyčejný automobil a
motoristická přilba. Přijďte si vyzkoušet ovládání
automobilu na bezpečnou plochu letiště a ještě si k
tomu zasoutěžit. Získané zkušenosti z ovládání
vozidla v krizových situacích se vám mohou hodit
i v běžném provozu.
Podrobné informace a pravidla automobilového
slalomu jsou na www.automobilovyslalom.cz nebo
na www.rallyagropa.cz.
/Mgr. Tomáš Cihlář, M.Žižník ml./
Nový turistický přístřešek na týřovické návsi

***

Strážovický den dětí
Derniéra letních prázdnin je už tradičně spjata se
strážovickým dětským dnem. Nejinak tomu bylo i
letos. Krásné slunečné počasí přilákalo do areálu
dětského hřiště na strážovické návsi v sobotu
25.srpna odpoledne nejen hodně dětí, ale i
dospělých. A nikdo se určitě nenudil, protože na
návštěvníky čekala celá řada atrakcí. Akci, stejně
jako i jiné strážovické, připravil a zorganizoval
místní sbor dobrovolných hasičů. A nutno
zdůraznit, že na podtrženou jedničku!
/Mgr.Tomáš Cihlář/

***

Dlužno říci, že sami přiložili ruce k dílu a vše
vybudovali vlastní prací za finanční podpory obce.
Starosta obce jim také za to v úvodním projevu
poděkoval a i občané vyslovili uspokojení nad
vykonaným dílem a radost nad splněným přáním.
Kvarteto místních děvčat dokonce zazpívalo státní
hymnu. Pak už se jen do nočních hodin slavilo,
zpívalo při kytaře a jedlo a pilo. Panovala báječná
atmosféra a pohoda a lze si jen přát, aby takto to
bylo ve všech místních částech obce. Přejeme
Týřovickým hodně hezkých společných chvil
v novém zařízení.
/Mgr.Tomáš Cihlář/
***
Obec Pačejov
si vás dovoluje pozvat na oslavy státního svátku
28.října
které se konají dne 28.října 2016 od 15,00 hod.
v prostoru u pomníku padlých z I. Světové války v
Pačejově
Program:
Slavnostní přestřižení pásky nově upraveného okolí
pomníku
Krátký projev starosty obce
Kulturní vystoupení
Pietní akt položení věnce
Položení věnce u pomníku padlých ve Velešicích

Dětský den ve Strážovicích
***

Týřovice mají svůj „kulturáček“
Týřovice, místní část Obce Pačejov, mají vlastní
„kulturáček“. V pátek 16. září v podvečer proběhla
malá slavnost, při které byla přestřižena páska a
objekt byl slavnostně předán do užívání. Vedle
místních občanů se slavnosti zúčastnil starosta
obce Ing. Jan Vavřička, zastupitel z Velešic Milan
Běloch a zastupitelka a kronikářka obce Božena
Behenská. Bylo tak splněno přání místních, aby

Od 16 hod bude probíhat v hasičárně SDH Pačejov
společenské posezení při hudbě. Hraje Švitorka

***
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