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Úvodem slovo starosty:

Vážení spoluobčané,
nastal čas, kdy se vám dostává do rukou
další číslo našeho „Zpravodaje obecního
úřadu“. Je zvykem, že na první stránce bývá
úvodní slovo starosty. Musím se přiznat, že
dnes mi psaní nejde od ruky. Není to tím, že
by bylo málo témat, spíše naopak. Nelze však
v několika větách napsat to, o čem se dá
hovořit celé hodiny. A tak v krátkosti
připomenu některé problémy a události, nad
nimiž by bylo dobré se zamyslet.
První, co nám padlo do očí, když roztál
sníh, je poškození povrchu silnic, ale i ulic v
našich obcích. V letošním roce s tím mnoho
neuděláme. Na silnice se bude obec muset
zaměřit od příštího roku. To, že sníh opět
odkryl nepořádek, nebudu rozvádět. Jen
nerozumím tomu, kde se tolik odpadu bere.
Asi se nemáme tak zle, když je neustále co
vyhazovat. Dříve se spálila doma každá
větvička, tráva se zkompostovala. Dnes
nemáme čas, doma si uklidíme a vše někam
vyvezeme. Ale brzy se dočkáme i my! Firma
Becker, která vyváží popelnice, připravuje na
Rokycansku kompostárnu. Bude se tam vozit
tráva a plevel i od nás. Za likvidaci tuny této
hmoty se bude platit více jak tři tisíce korun.
Postupně, výhledově během tak dvou let,
bude nutno dát do pořádku rybníčky na vsích,
i když to bude stát nemalý peníz. Největším
problémem bude kvalita vody, která do
rybníčků přitéká. Za mého mládí, kdy do
rybníčků tekla močůvka, nám rybníčky voněly
lépe nežli dnes.
Dovolte mi, abych odskočil k tématu
„politika“. Letos
v květnu nás čekají
parlamentní volby. Velké strany, které se
střídají o vládu, se mezi sebou jen rvou a
nemají čas rozumně vládnout. Je třeba jim dát
ve volbách najevo naši nespokojenost se
současnou situací ve státě. Myslím, že bude
lépe dát hlas některé straně, která snad bude
tyto dvě strany trochu hlídat. Je třeba jít k
volbám a s rozumem dát svůj hlas. Je třeba se
ale současně zajímat o to, jak strany budou
pro nás či pro sebe pracovat další 4 roky. Chci
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také připomenout, že v říjnu budou volby
komunální. Bude dobře, budou-li mít zájem o
práci v zastupitelstvu naši mladí. Ptám se:
„Mládeži, kde jste? Máte chuť se zapojit? Je
nás v zastupitelstvu několik v důchodovém
věku.“
Přeji vám zdraví, práci a dobré sousedy.
Starosta
***
XXXI. ročník Rally Agropa 2010 se hlásí
Na společné schůzce se v pondělí 1.února
sešli v Horažďovicích zástupci AMK Pačejov
se členy organizačního výboru Rally Agropa,
vedením podniku Agropa a.s. Olšany, zástupci
městských
a obecních úřadů, s nimiž
pořadatelé spolupracují při zajišťování této
tradiční populární automobilové soutěže.
Pozvání přijali i senátorka JUDr. Jiřina
Rippelová a předseda zemědělského výboru
Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky ing. Jiří Papež.
Letošní 31.ročník rally, který výrazně mění
svou tvář, se pojede opětovně jako součást
Mistrovství ČR v rallysprintu a Mistrovství
ČR v rally historických automobilů, tentokrát
v novém termínu 6.-7.srpna 2010. Po několika
letech pořadatelé z AMK Pačejov opouštějí
Sušicko a nové technické tratě zavedou
soutěžní posádky do jižních Čech. Podstatnou
a bezesporu kvalitativní změnou bude návrat
servisu na plochu bývalého letiště v Poli. Dá
se očekávat start absolutní špičky, samozřejmě
včetně prioritních jezdců. To pochopitelně
přispěje k vysoké sportovní úrovni soutěže.
Diváci se tedy mají nač těšit!
Všechny zúčastněné subjekty projevily vůli
a ochotu spolupodílet se na organizaci a
zabezpečení
XXXI.ročníku Rally Agropa
2010.
(Tomáš Cihlář,tiskové středisko rally)

***

Rally Agropa s novým partnerem
Pořadatelé z Automotoklubu Pačejov
v AČR vstupují v letošním roce již do čtvrté
desítky organizování automobilových soutěží
na jihozápadě Čech s několika novinkami.
Mezi jezdci i diváky oblíbená pačejovská
soutěž mění svoji tvář nejen v podobě nové
rychlostní zkoušky a umístění servisu, ale
především získala nového generálního
partnera. Jednatřicátá rally v Pačejově se
pojede 6.-7. srpna pod názvem XXXI.
FUCHS OIL RALLY AGROPA 2010 jako
součást Ecosun Mistrovství České republiky
ve sprintrally, Mistrovství ČR v rally
historických automobilů a K4 Poháru ČR
v rally. Na tratích kolem Pačejova a
Horažďovic se bude bojovat i o juniorský titul
mistra ČR a vítěze Poháru mládeže v rally.
Společnost
FUCHS
OIL
CORPORATION (CZ), spol.r.o. je mezi naší
motoristickou veřejností uznávána nejen jako
výrobce maziv, ale i jako dlouholetý partner
automobilových a motocyklových soutěží.
Výrobní sortiment obsahuje vysoce hodnotná
maziva pro nejširší oblasti použití od
průmyslové
po
automobilovou,
od
stavebnictví po zemědělství. Spolupráce mezi
Automotoklubem Pačejov a společností Fuchs
Oil Corporation byla úspěšně nastartována již
v loňském roce při pořádání pětikolového
seriálu Fuchs Oil Cup v automobilovém
slalomu určeného především pro nejširší
motoristickou veřejnost. Vzhledem ke
zkušenostem
pačejovských
pořadatelů
s pořádáním automobilových soutěží a k
dlouholeté podpoře společnosti Fuchs Oil
Corporation
v rally
v mezinárodním
mistrovství České republiky se rýsuje
partnerství
s cílem
zachovat
tradice
motoristického sportu na jihozápadě Čech a
prezentovat vysoce výkonné produkty se
značkou Fuchs pro nejširší oblasti použití.
Spolupráce obou partnerů bude pokračovat i
v rámci
dvoukola
Mistrovství
ČR
v automobilovém slalomu ve dnech 15.-16.
května na letištích u Kadova a u Příbrami.
V současné době probíhají intenzivní
jednání o nové podobě tratě rally. Koncepce
celé soutěže bude sice podstatně změněna

oproti letům minulým, ale pořadatelé rally
chtějí zároveň zachovat v programu divácky
atraktivní
akce,
které
se
osvědčily
v předcházejících ročnících. Ředitelství a
dispečink celé soutěže budou i nadále v sídle
dlouholetého partnera rally ve firmě AGROPA
a.s. Olšany, technické přejímky soutěžních
vozidel se jako každoročně plánují do areálu
společnosti Autospol Plus v Horažďovicích a
díky tradiční podpoře vedení Města
Horažďovice
bude
divácky
oblíbená
předstartovní show, start a cíl rally opět
v prostorách náměstí v Horažďovicích.
Pačejovští věří, že novinky, které
připravují pro XXXI. FUCHS OIL RALLY
AGROPA, přinesou zvýšení úrovně rally nejen
pro jezdce, ale hlavně pro diváky a že úspěšně
nastartují vstup pačejovských pořadatelů do
čtvrté desítky přípravy automobilových
soutěží.
(ing. Pavel Štípek)

Pohár v automobilovém slalomu již do
druhého ročníku.
V minulých
dnech
bylo
pořadateli
z Automotoklubu Pačejov v AČR oznámeno,
že i v roce 2010 bude pokračovat podpora
pošumavského
poháru
v automobilovém
slalomu
společností
FUCHS
OIL
CORPORATION (CZ), s.r.o. Díky loňskému
vysokému počtu zúčastněných jezdců z řad
nejširší motoristické veřejnosti a dobrému
ohlasu u diváků i u oficiálních partnerů
pačejovského automotoklubu se kromě
probíhajících příprav na XXXI. Fuchs Oil
Rally Agropa věnují Pačejovští i organizování
seriálu volných podniků v automobilovém
slalomu. Ten se ve spolupráci s Rally Fans
Katovice a skupinou nadšenců okolo známého
„trabantisty“ Břeti Šindeláře připravuje pod
názvem
„II.
FUCHS
OIL
CUP
v automobilovém slalomu 2010“. První dvě
kola poháru se uskuteční v rámci dvoukola
Mistrovství ČR v automobilovém slalomu ve
dnech 15.-16. května na letištích u Kadova a u
Příbrami. Celý seriál je opět určen především
pro širokou motoristickou veřejnost. Držitelé
licencí budou mít vypsanou svoji třídu, a
nebudou tak bránit amatérům v bojích o
vítězství.
Závody pošumavského slalomu jsou ideální
možností ověřit si své řidičské umění na

uzavřené trati s minimální mírou rizika
poškození svého vozu nebo zdraví. Pro
všechny zájemce nejen z jihozápadních Čech
jsou k dispozici nově upravené internetové
stránky http://www.posumavskyslalom.ic.cz/,
kde je možné najít všechny potřebné
informace ohledně tohoto seriálu, včetně
kalendáře závodů a upřesnění míst konání
jednotlivých slalomových zkoušek.
(ing. Pavel Štípek,tajemník Rally)

***
Co je nového ve školce?
Zimní čas nám utekl jako voda. Děti
sledovaly, co všechno zima dokáže vykouzlit,
staraly se o ptactvo, křečíky, znají hodně
zimních říkanek a písní, hrály si na meluzínu,
vystřihovaly vločky, sněhuláčky, malovaly,
experimentovaly. Letos velice využily
bohatou sněhovou nadílku k dovádění, stavění
sněhuláků i jízdám ze svahu.
Naši předškoláci mají za sebou zápis do 1.
tř. ZŠ, potřebné znalosti procvičujeme
zábavnými formami. Velice se všem líbila v
Horažďovicích pohádka „ Aladinova kouzelná
lampa,“ děti byly pozorné a spokojené.
Formou her se seznamujeme též s technikou v
současném světě, děti si vyrobily krásný
raketoplán, kosmonauty, mobily, při práci
využívají představivost i fantazii. Zahrály si
na opravdové vojáky, hasiče, cukráře, samy si
vyrobily
sušenky
různých
tvarů
a
pochutnávaly si na nich. Povedl se nám
masopustní týden plný nápadů a různých
činností. Během maškarního bálu si děti
zasoutěžily, zatančily i zaskotačily.
Navštívili jsme místní knihovnu, děti si
pobesedovaly s p. Štěpáníkovou, samy si
vypůjčily do školky knihy dle své volby, vědí,
proč se s knihou má šetrně zacházet. Těšíme
se do divadla na: „Velikonoční pohádku“,
plánujeme oslavit příchod jara, velikonoční
svátky, chystáme pro děti plno jarních akcí,
ale o nich zase až příště. A na závěr jedno
pozvání: V pondělí 29. 3. 2010 uskutečníme
v našich prostorách: „Den otevřených dveří a
Zápis dětí na nový školní rok 2010/2011.“
Přijďte se podívat, těšíme se na Vás!!!
( Věra Chlanová, ředitelka MŠ)

***

Zpráva TJ Sokol Pačejov
Během zimního období členové TJ Sokol
Pačejov rozhodně nezaháleli. V lednu se v sále
olšanského pohostinství uskutečnila výroční
členská schůze. Hojná účast svědčí o tom, že
naši členové všech věkových kategorií mají na
tom, co se v organizaci děje a dělá, zájem.
V únoru jsme se spolu s dalšími pačejovskými
zájmovými a společenskými organizacemi
/AMK a Junák/ spolupodíleli na zajištění
populárního, již 9.ročníku společenského
plesu, který si pod tradiční záštitou Obecního
úřadu v Pačejově získal velkou oblibu. Ten
letošní to jen potvrdil.
Od druhé poloviny ledna se naplno
rozběhla zimní příprava na jarní část
soutěžního ročníku 2009/2010. Naše družstva
střídala tvrdou venkovní přípravu na sněhu,
s tréninky v halách v Chanovicích nebo
v Horažďovicích, zpestřením bylo nově
zařazení
spiningů.
Vyvrcholením
této
přípravné fáze pak byla několikadenní zimní
soustředění dorostenců v Chanovicích a mužů
v oblíbených Nezamyslicích. Minižáky čeká
tamtéž soustředění až počátkem dubna, neboť
jejich soutěže začínají později. Novinkou
v letošní přípravě je účast celku mužů na
1.ročníku zimního turnaje na umělé trávě
pořádaného TJ Sušice. Ve své skupině jsme
postupně zdolali našeho věčného rivala
Hradešice a následně i Žihobce a Janovice a
postoupili jsme do finále, v němž jsme se
v sobotu 20.3. utkali s účastníkem 1.B třídy
FK Švihov. Svou vítěznou jízdu turnajem
jsme bohužel nedotáhli k celkovému prvenství
a podlehli jsme 1:2, když o výsledku rozhodly
dvě hrubé chyby v naší defenzivě v prvním
poločase. Přestože se soupeř celý druhý
poločas jen bránil, vyrovnat se nám již
nepodařilo. Přesto naši účast na tomto turnaji
lze hodnotit kladně.
Bohužel stálým problémem, který musíme
opakovaně řešit, je pokračující neorganizované
shromažďování mládeže v areálu našeho
hřiště. Opakovaně upozorňujeme na fakt, že
pozemky hřiště Sokola Pačejov nejsou
pozemky veřejnými. Jsou majetkem Obecního
úřadu Pačejov, naše TJ je má v trvalém užívání
a snaží se je nejen udržovat, ale s vynaložením
nemalých finančních prostředků i dále
zvelebovat. Naši členové zde jen vloni zdarma

odpracovali stovky brigádnických hodin. I
díky tomuto zázemí se dnes můžeme pyšnit
vysokými návštěvami na našich utkáních.
Přispělo k tomu jistě i nové hygienické
sociální zařízení „na úrovni“, které na hřišti
vybudoval pačejovský obecní úřad. Objekty,
zařízení a vybavení jsou pak z části majetkem
obecního úřadu, z části naší TJ. Z toho
logicky vyplývá, že jakékoli svévolné
neorganizované užívání daných prostor je
nežádoucí. A to nelze opomíjet stále
připomínaná rizika vážných úrazů ve
sportovních areálech. Není jistě nezajímavé,
že nikdo z dotyčných dětí není ani nikdy
nebyl členem naší TJ a pravé důvody jejich
shromažďování v krytých a zastřešených
prostorách našeho areálu nemají se sportovní
a tělovýchovnou činností zdaleka nic
společného. O organizovanou sportovní
činnost, kterou dlouhodobě v našich obcích
zajišťujeme, nikdy neprojevili žádný zájem. V
předvečer Silvestra 2009 se zde ve večerních
a nočních hodinách sešla skupina mládeže a
patrně pod vlivem alkoholu
došlo
k poškození prostor a zařízení před klubovnou
/rozmlácené židličky, rozbíjení skleněných
lahví, znečistění v létě nově naštukovaných a
vybílených stěn/. Výbor TJ rozhodl, že pokud
se podobné situace budou v budoucnu
opakovat, bude je řešit v součinnosti s Policií
ČR.
Je pravda, že v našich obcích zatím citelně
schází nějaké sportovní víceúčelové hřiště a
hlavně naši mladí po něm intenzivně volají. I
mně se chce věřit, že se ho
jednou
v Pačejově dočkáme. Ale na druhé straně i
v těchto standardních typizovaných areálech /
namátkou
Plánice,
Nalžovské
Hory,
Horažďovice/ panuje přísný provozní řád a
nejsou volně přístupná komukoli. I tato hřiště
totiž mají své provozovatele a správce, i na
nich je činnost plně organizovaná a nastavená
bezpečnostní, hygienická a provozní pravidla
musí všichni respektovat a dodržovat. Tyto
areály mohou samozřejmě využívat místní
školy k výuce tělesné výchovy, místní
tělovýchovné jednoty k tréninkové činnosti.
Jinak se zde běžně platí pronájmy pro cizí
subjekty
podle
předem
schváleného
sazebníku. Tak je tomu i při provozu
tělocvičen nebo sportovních hal. Všechna
naše družstva /od minižáků až po muže/ za

své
tréninky v halách v Chanovicích a
v Horažďovicích platila řádný pronájem. A
hodinová sazba například v Chanovicích činí
200,-Kč, takže klasická dvouhodinová
tréninková jednotka nás zde přijde na čtyři
stovky.
Dnes je termín „víceúčelové sportovní
hřiště“ ve společnosti velice populární a
skloňuje se ve všech pádech. Dříve nám všem
a našim dětem stačily „plácky“. A kolik času
jsme na nich všichni strávili!? Kolik zážitků,
vítězství i proher z nich máme!? A jací na nich
vyrostli sportovci!? A podívejte se, jak
vypadají plácky, které ještě před 10-15 lety
byly plné dětí. Jsou zarostlé a prázdné!
Namátkou můžu jmenovat v Pačejově třeba
plácek u Kábů nebo u zdravotního střediska,
v nedalekých Olšanech třeba plácek u Cikánů.
Naše děti místo zdravého pohybu totiž
vysedávají u fenoména doby – u počítačů,
tloustnou /kotrmelec je u některých nadlidský
výkon/, kouření a alkohol je u nich běžnou
normou chování a aby se neřeklo, tak volají,
že nemohou sportovat, protože nemají
k dispozici
„víceúčelové
sportovní
hřiště“……. Ano, jak už jsem uvedl, i naše TJ
by takový areál v obci uvítala, ale ten, kdo
chce skutečně sportovat, si prostředky a
možnosti vždycky najde. Pokud ovšem chce.
To platilo, platí a bude platit.
(Tomáš Cihlář, předseda TJ)

***
Základní škola
Rok 2010 byl v základní škole zahájen
4.ledna. Nezačali jsme vesele, neboť ještě před
Vánocemi navštívil školu někdo, kdo se
nechtěl vzdělávat, ani nepožadoval pomoc, jen
odnesl, co mu přišlo pod ruku, zanechal po
sobě nepořádek a škole přidělal starosti a
nepříjemnosti. V posledním lednovém týdnu
odjelo společně s učitelkami a instruktorkami
pí Hlůžkovou a M.Beranovou na týdenní
lyžařský výcvik do Nových Hutí 25 žáků 6. a
7. ročníku. V této době byly v místě konání
kurzu již výborné sněhové podmínky, a tak si
účastníci pobyt na horách náležitě užili.
Od 1. února jezdí žáci 2.-5.ročníku na
plaveckou výuku do Horažďovic. Opět se
potýkáme s nemocností, ale někdy i s nechutí
dětí absolvovat tento výcvik, přestože náklady

na výuku a pronájem bazénu hradí škola.
Zápis žáků do 1.ročníku proběhl 3.února a
dostavilo se 11 dětí z našeho širokého
spádového obvodu. Jedna maminka požádala
o odklad povinné školní docházky o jeden
rok, po ročním odkladu přijdou 2 chlapci.
Povinnou školní docházku na naší škole bude
konat i dívka s trvalým pobytem v Praze.
Škola zažádala pro nový školní rok o výjimku
z počtu žáků.

Plavčíci jsou na nás hodní. Po plavání se
osprchujeme, osušíme a jdeme se obléci. Ještě
si můžeme koupit nějakou dobrotu a už nás
autobus odváží zpět do školy, kde nás čeká
oběd a odpolední vyučování.
(Josef Pinta, žák 3.třídy)

***
Příspěvky žáků 3.třídy
Jarní prázdniny

Pololetní výsledky: Ve škole bylo na konci
1.pololetí školního roku klasifikováno celkem
123 žákyń a žáků. S vyznamenáním prospělo
64, ostatní (59) prospěli. Chování ve škole
bylo podle školního řádu hodnoceno velmi
dobré ve 122 případech, jedenkrát byla
udělena snížená známka. Chování žáků na
veřejnosti škola nehodnotí, to není v její
kompetenci. Zde hraje hlavní roli rodina.
Vycházející žáci kromě vysvědčení obdrželi
také výstupní hodnocení a zápisové lístky.
Přihlášky ke studiu na střední školy či střední
odborná učiliště podávali opět sami zákonní
zástupci. Vycházet bude 9 žáků.

O prázdninách k nám přijela babička a
děda. Moc jsem se na ně těšila .Už u nás
dlouho nebyli. Ukázala jsem jim, co mám
nového, hlavně novou postel. Babičce se líbila
moje masožravka. Odpoledne přijeli teta,
strejda a bratranci z Pačejova. Hráli jsme
pexeso a karty. V pexesu jsem všechny
obehrála. Teta mi upletla copánky. Bylo jich
čtrnáct – tolik jsem jich ještě neměla. Když
odjížděli domů, tak jsem jim ukázala špačky,
kteří se vrátili z jihu.
(Eliška Radová, žákyně 3.třídy)

Druhé pololetí je v plném proudu: Na škole
prodáváme dotované mléko a mléčné
výrobky, nyní jsme přihlášeni do programu
„Ovoce do škol“.Vyučující plánují exkurze,
vycházky,
vybírají vhodná divadelní
představení, plánují termíny besed a
přednášek. Třídní učitelé připravují školní
výlety. Již nyní probíhají školní, obvodní i
okresní kola naukových soutěží a soutěže
v recitaci. Více na www.zspacejov.cz.
Zákonní zástupci budou informováni o
připravovaných projektech a jejich termínech:
Např. Zájezd na Javor (SRN), Cesta do
Anglie, Školní akademie.

V sobotu 27.února se konal ve Velešicích
masopust. Celkem se sešlo 55 masek. Já jsem
šla za čarodějnici, taťka za pračlověka, mamka
za Ferdu Mravence a Vašík za piráta. Nejvíce
se mi líbili mravenci, kteří na každém dvoře
stavěli mraveniště z věcí, které našli.
V průvodu byly tyto masky: 2 berušky, indián,
3 vodníci, čarodějnice, Batman, Zoro,
Superman, Mexičani a další. Chodilo se od
jedné hodiny, já jsem vydržela do tří. Pak jsem
si hrála s kamarádkami,
které přišly na
masopust .Tento den byl moc hezký.
(Nikola Hlaváčová, žákyně 3.třídy)

Masopust ve Velešicích

(Josef Hromádka, ředitel ZŠ)

***
Můj jarní víkend
Náš plavecký výcvik
Od pondělí 1. února jezdíme každé pondělí na
plavání do bazénu do Horažďovic.
My třeťáci jsme jezdili už ve druhé třídě.
Každý výcvik se učíme něco jiného a snažíme
se uplavat co nejvíce metrů.
Nejvíce se mi líbí tobogán a potápění pro
puky. Zatím jsem uplaval nejvíc 23 metrů.

V sobotu pořádal Červený kříž v Myslívě
karneval pro děti. Moc jsme se s bratrem
a sestrou na něj těšili. Konal se v Kulturním
domě v Myslívě. Byla veliká účast masek i
rodičů. K tanci nám hrálo rádio. Já jsem letos
za nic nešel, ale taky jsem si to užil. Bylo tam
spoustu princezen, čarodějnic, rytířů, vodníků,
kominíků, víl i loupežníků. Taky jsme soutěžili

v různých soutěžích . Za výhry jsme dostávali
sladké odměny. S odchodem domů už jsme se
těšili na příští rok.
(Jan Kupka, žák 3.třídy)
***

silnice v naší obci, například u bytovek je to
samá díra …. také bych byl rád, kdyby se
postavilo nějaké dětské víceúčelové hřiště.
Proč ho stavět ve Strážovicích, kde je 5 dětí a
ne u nás, kde je nás spousta?!.....

Pačejov očima dětí

…. podle mě by se mělo v Pačejově zřídit
víceúčelové hřiště, protože když je o víkendu
hezky a jsme venku, tak nechceme pořád jen
sedět v zasmrádlé čekárně na nádraží…. Také
by bylo dobré vybudovat nějaké koupaliště.
Sice jsou tu dva rybníky, ale v těch se nedá
koupat. Vyvážejí tam všelijaké splašky. Ano,
můžem si dát na zahradu bazén. Ale jak to
mají dělat ti, co zahradu nemají?....

Mozaika zajímavých postřehů o životě kolem
nás v podání žáků 8.a 9.ročníku ZŠ Pačejov.
Často spontánní texty vytvořené v hodinách
českého jazyka – slohu nejsou záměrně nijak
upravovány,
aby
neztratily
na
své
autentičnosti.
…. v naší malebné vísce je spousta kuriozit,
ale téhle se nic nevyrovná. Díky tomu, že obec
nemá dost peněz na to, aby vybudovala
kanalizaci, vznikl v Pačejově – vsi malebný
rybníček – něco jako velká otevřená žumpa.
Víc než polovina pačejovských obyvatel tam
vypouští fekálie. Nechci ukazovat prstem, ale
když si člověk dovolí přetáhnout hadici přes
silnici a vypouští ten bordel přímo ze svého
septiku do rybníčku, je to hnus! A zkuste se
zeptat obyvatel, kteří bydlí blízko té „žumpy“,
jak to v létě zapáchá a znepříjemňuje život.
Myslím, že by s tím měla obec něco udělat…..
…. v naší obci se mi líbí nová školní jídelna.
Máme to tam velice hezký a vaří tam velice
dobře!... nelíbí se mi rybníček u bytovek. Je to
vodní smetiště. Všichni tam vypouští odpad ze
záchodů, umyvadel, praček atd. Kdyby se
udělala pořádná kanalizace, bylo by to lepší
…..
…. určitě bych na prvním místě udělala nové
silnice a ne tak, že se to jen zalepí, v zimě do
toho nateče voda a na jaře se to rozpadne. To
se musí udělat pořádně! … a naše nádraží!
Čekárna je přímo hnusná. Mělo by se to celé
zrekonstruovat! …. Na druhé straně musím
pochválit náš obchod. Je nově udělaný a
velice pěkný…
…. v obci Pačejov nádraží celkem nic
nechybí, ale mohlo by se tam postavit dětské
hřiště. Stačilo by malé, ale určitě nějaké.
Jakmile jsou nějaké prázdniny nebo i víkendy
a chceme jít ven, tak nemáme kam….
……taky

bych byl rád, kdyby se opravily

…. naše obec by potřebovala udělat úplně
nové silnice, i když vím, že ta to obec
nezodpovídá…. a taky víceúčelové hřiště se
zabezpečenými brankami a placeným vstupem,
jako to mají třeba v Horažďovicích….
…..nelíbí se mi psi, kteří volně běhají po vsi,
hlavně ti na křižovatce. Už pokousali mého
kamaráda. Čekají tam malé děti ze školky na
autobus. Jde mi o to, aby se těm dětem nic
nestalo….
….vadí mi, že lidi pálí na zahradě staré věci,
nechápu, proč je nemohou odvézt do sběrného
dvora… v obci by mohla být alespoň malá
lékárna….vadí mi, že jsou skoro všechny
rybníky špinavé a nedá se v nich
koupat….vadí mi, že byla zrušená pekárna
v Olšanech a spousta lidí přišla o práci….. ve
škole by mohli na záchody dávat měkčí
toaletní papír, s tímhle se fakt nedá
utírat….obec bych chtěla pochválit za
výstavbu nové školní jídelny…chtělo by to i
novou školu, tělocvičnu, vybavené učebny a
laboratoře, ale chápu, kde na to vzít peníze….
….já jako občan vesnice Pačejov veřejně
promlouvám k svým spoluobčanům. To vám
nevadí, že tady v Pačívě máme rybníček, do
kterého tečou s prominutím sračky? Když bylo
mamce tak 10 let, tak se tam prý chodila
koupat. To vám nevadí, že to v létě smrdí?
Ježíši, lidi, vzpamatujte se! To se nestydíte za
to, že když tu v létě někdo projede, tak si může
myslet, že tu žijou prasata!?.....
***

Katka, nový dokument Třeštíkové, bude varovat
školáky před drogami
Minulý měsíc měl svou premiéru dokumentární film
režisérky Heleny Třeštíkové Katka. Snímek o drogově
dlouhodobě závislé ženě se možná dostane i do škol,
kde by se v rámci prevence drogové závislosti promítal.
Film vznikal tzv. časosběrnou metodou. Katku paní
režisérka sledovala celých 14 let. Na začátku snímku
divák vidí pohlednou zdravou dívku, kterou závislost
na tvrdých drogách ještě nestihla tolik ublížit, na jeho
konci stojí bytost zcela zničená fyzicky i psychicky.
Tým stojící za realizací filmu již zahájil jednání
s ministerstvem školství, které záměr distribuovat
Katku do škol podporuje. Zatím není stanovena hranice
školní věkové přístupnosti. Ani pedagogická veřejnost
není v tomto směru jednotná. Většina učitelů se přiklání
k názoru, aby se snímek promítal již v posledních dvou
ročnících základní školy, protože právě tato věková
kategorie je nejzranitelnější. Existují částečné obavy,
aby proti promítání snímku s řadou extrémních situací a
vulgarismů neprotestovali někteří rodiče. Uvědomme si
však, co může našim dětem více ublížit. Zda právě
takovýto film natočený podle skutečného příběhu, který
s dětmi skutečně hluboce otřese anebo alibismus, že se
zase tak moc neděje, že nás se to přece netýká.
Netajím se tím, že jsem zastáncem té první cesty.
Nenamlouvejme si, že na základních školách drogy
nejsou. Naopak věková hranice lidí, co s nimi mají
nějakou zkušenost se celoplošně neustále snižuje.
Protidrogová prevence se v našem školství a potažmo
v celé společnosti provádí už mnoho let. A jaké jsou
výsledky? Podařilo se nám vymýtit drogy? Opak je
pravdou! Takže tam, kde selhaly stávající metody je
třeba zkusit něco nového. A tou alternativou je právě
Katka. Tvrdím, že dnešní teenageři jsou vůči klasickým
školním přednáškám o drogách zcela imunní. Daleko
efektivněji se mi v oblasti prevence jeví reálný a
syrový, byť drsný příběh, který zanechá stopy.
Do škol po celé republice poputuje Katka na 6500
DVD někdy na začátku příštího školního roku. Na naší
pačejovské škole jsem řadu let nárazově pracoval
s první částí projektu nazvané „V pasti“, kterou Helena
Třeštíková dokončila v roce 2001. Pořídil jsem si ji
tehdy jako amatérskou videonahrávku z televize. I díky
tomu se podařilo navázat kontakt s paní režisérkou,
která se živě zajímala o zkušenosti s tímto snímkem a
s reakcemi dětí. Bylo pro mě opravdovým potěšením,
když jsem od autorky obdržel pozvání na slavnostní
premiéru Katky, která se uskutečnila 25.2. v pražském
kině Světozor. Když jsem zde na vlastní oči viděl
skutečnou Katku, lidskou trosku a ruinu, znovu jsem si
uvědomil, co všechno je v sázce a jak úzce se nás tato
problematika dotýká. A pro naši školu je jistě ctí, že
jsme snad jako první škola v republice získali osobně
od paní Třeštíkové Katku jako dárek již nyní. Film
jsme našim osmákům a deváťákům v rámci projektu
„STOP DROGÁM“ promítli 9.3. a bezprostředně poté
měly děti možnost v hodinách slohu anonymně vyjádřit
své pocity, reakce, názory.
Pro zájemce z řad

rodičovské veřejnosti připravujeme projekci dokumentu
na úterý 6.4. od 17 hodin v počítačové učebně ZŠ
Pačejov. Kdo chce, může přijít.
(Tomáš Cihlář)
***
Reakce a názory žáků 8.-9.ročníku ZŠ Pačejov na
film Katka
…..Film mě zaujal tím, že je pravdivý a je o skutečném
životě…..
…..Necítím ke Katce žádnou lítost.
k ničemu nenutil, byla to její volba….

Nikdo ji přece

…..Nejvíc mě šokovala pomalá fyzická proměna
Katky……
…..Největším neštěstím pro Katku byli její partneři
Láďa a Roman. Vůbec ji nepodrželi,
naopak jí stahovali stále níž a níž …..
…..Dokument Katka by se určitě měl pouštět na
základních školách, protože se na to dá koukat a podle
mě to není zase tak drastický. Kdyby se to pouštělo až
na středních školách, tak by někdy mohlo být i pozdě,
protože dnešní mládež začíná hodně brzo. My děti ten
film vidíme úplně jinýma očima než dospělí, tak se to
nedá srovnávat……
…..Ten dokument je určitě lepší než nějaké dlouhé
přednášky, které nás nebaví, říkáme si:
„Jééé, to bude zase otrava!“…..
…..Taky je u toho dokumentu dobrý, že je to všechno
pravda a není tam nic přidáno, je to prostě tvrdá
realita…ty vulgarismy tam patří, je blbost je vystříhávat
kvůli některým dospělým….
…..Úplně mě dostalo, jak se Katka vyjadřuje ke
společnosti….je mi líto těch lidí, co jí museli
poslouchat...
…..Rozhodně mě to přesvědčilo více než nějaká
přednáška, na které nám popíšou různé druhy drog a co
se může stát při jejich požívání. Ale vidět na vlastní oči
proměnu zdravé mladé holky ve zničenou bytost, co se
stěží udrží na nohou, tak to je něco jiného….
…..Jsou tam slyšet sprostá slova, ale tak se přece mluví
skoro všude, takže to určitě nebude mít špatnej vliv na
děti. Kdyby to bylo vystřihané a upravené, tak by to
nebylo pravdivé a přesvědčivé….
…..Je to výborný film, ale jedno jsem na tom
nepochopila. Kde se svým přítelem brali furt
peníze na ty cigarety, co furt kouřili….
……Roman byl to první, čeho se Katka měla zbavit…..
…..Rozhodně ten film doporučuju všem, něco takovýho
jsem fakt ještě nikdy neviděla….

…..Dlouho jsem nechápal skutečný význam slova
„závislost“…teď už to vím….
…..Rozhodně souhlasím s nápadem, aby se film
promítal již na základních školách. Velmi paní
Třeštílkové za ten film děkuju. Drog bych se sice ani
předtím nedotkl, ale teď se jim vyhnu hodně velkým
obloukem….
…..Katka ani sama podle mě nevěděla, co chce. Pořád
mluvila o tom, jak chce mít dítě, ale když ho čekala, tak
řekla, že má asi nějaký těhotenství a brala to, jako by to
byla rýma nebo puchýř na noze….
…..Ještě nic mě v životě tak silně neoslovilo….
……Katka neměla žádnou radost ze života…bylo mi jí
upřímně líto a přál bych jí ze srdce,
aby se zbavila své závislosti, aby se vrátila k Terezce,
našla si práci a hezké bydlení a žila jako normální
lidi….to je ale pohádka…..
…..strašně na mě zapůsobilo, v čem žili…to je něco
strašného….
…..Rozhodně si myslím, že nápad dát tento dokument
do škol jako učební pomůcku je skvělý…je to mnohem
lepší, než nějaké debaty s doktorama nebo
policajtama….
…..Tohle asi není ten typ filmu, který bych si koupila
na DVD a pouštěla si ho doma….
…..Nic takového jsem ještě v životě neviděla a
doufám, že už nikdy neuvidím….
….Ten film byl pro mě zdrcujícím zážitkem. Večer
jsem nemohla pořádně usnout, musela jsem na to pořád
myslet. Pořád vidím ten obraz šťastné Katky s dcerou
v náručí…a pak...
….Celý film jsem si znovu v hlavě přehrávala a
myslela na Katku…docela by mě zajímalo, jestli jí to
natáčení a nahrávání vadilo nebo ne….
…..Překvapilo mě, že tam ani jednou nebyla Katčina
máma….
…..Vím jediné, že takhle nechci nikdy skončit…..
…..Nemůžu říct, že se mi film Katka líbil, ale vidět
bych ho chtěla ještě několikrát….
…..Když jsem film ve škole sledovala, tak mi slzely
oči, ale ani jednou jsem nedokázala odvrátit zrak,
protože jsem chtěla vidět úplně vše….
….Do většího bahna už asi člověk nemůže více
zapadnout….
….Věřím, že díky tomu filmu nikdy nezačnu…paní
Třeštíková DĚKUJU a držím vám palce...
(zpracoval Tomáš Cihlář) ***

Annonce:
Občanské sdružení
„Jaderný odpad – děkujeme,nechceme“ Pačejov
ve spolupráci s Obecním úřadem Pačejov pořádá
v neděli

4.dubna 2010 od 13 hodin
na sále kulturního domu v Pačejově - nádraží
tradiční amatérský Velikonoční turnaj ve stolním
tenise.

***
Obecní úřad Pačejov ve spolupráci s Diakonií
Broumov pořádá dne 14.5.-15.5.2010

Humanitární sbírku šatstva
Sběr bude od 16,30-18,00 hod v sále kulturního
domu v Pačejově.

***
Sbor dobrovolných hasičů Velešice
Dovolujeme si vás srdečně pozvat na oslavu 90.
výročí založení Sboru dobrovolných hasičů
Velešice, která se koná 22. května 2010 ve
Velešicích.
Program:
12.00 hodin Sraz účastníků na návsi
Nástup členů SDH
Položení věnce a uctění památky padlých
Proslov a ocenění zasloužilých členů SDH
Slavnostní průvod na stadion SDH
Okrsková soutěž SDH
Vyhodnocení soutěže a udílení cen
Srdečně zvou pořadatelé

***
Základní škola Pačejov vás zve dne
28.6.2010
do kulturního domu v Pačejově na
ŠKOLNÍ AKADEMII

***
AMK Pačejov pořádá
dne 15.5.2010
5. Pačejovský automobilový slalom
Místo konání: Pole
Zahájení: 11 hod

***
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