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Úvodem slovo starosty:

Vážení spoluobčané,
probouzí se jaro a s ním potřeba dát do
pořádku zahrádky a dvorky. Dříve jsme to, co
jsme shrabali, zkompostovali, větve po
prořezu stromů rozsekali a spálili v kamnech.
Dnes kompost nepotřebujeme a větve jako
palivo rovněž ne. Máme tedy dvě možnosti.
Vše vyvézt mimo náš pozemek a nebo spálit.
Pálit větve a listí, ať na jaře nebo na podzim,
je špatné, znepříjemňujeme život sousedům,
ničíme ovzduší. Vyvézt, budiž, ale do
kontejneru. Pokud máme ještě jiný odpad,
nemíchejme ho s listím a větvemi. Málo
objemný směsný odpad se vejde do popelnice.
Velkoobjemový odpad - koberce, gauče a
další si ponechte doma do doby, nežli budou
přistaveny kontejnery firmy Rumpold, děje se
tak na jaře a na podzim. Pokud něco
vybouráte, dohodneme se, kam se stavební
sutí, zavolejte na obec. Pokud vám vypoví
službu lednice, televize, autobaterie a jiné
elektropřístroje, dovezte je na obec, dáme je
do skladu. Pokud nemáte auto, zavolejte,
odvoz zajistíme.
( ing. Vladimír Smolík, starosta)
***

Informace Sdružení JODN
Vážení spoluobčané,
chtěl bych Vás informovat o aktuálním
stavu procesu vyhledávání lokality pro
vybudování hlubinného úložiště jaderného
odpadu v České republice. Tento proces
hledání státem a státní organizací Správa
úložišť radioaktivního odpadu
(SÚRAO)
v roce 2011 graduje a lokalita Pačejov –
nádraží, kterou stát nově loni pojmenoval
lokalitou Březový potok, je bohužel stále pro
Ministerstvo průmyslu a obchodu lokalitou
více než vhodnou z hlediska žulového
masivního podloží v okolí obcí: Maňovice,
Pačejov, Olšany, Velký Bor, Kvášňovice,
Chanovice a Svéradice .
Stát chce v nejbližších týdnech jednat
s dotčenými obcemi o tom, zda by nebyly za
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úplatu několika miliónů korun ochotny
umožnit SÚRAO a písemně tak souhlasit s
provedením průzkumných prací (vrtů)
k ověření skutečné vhodnosti lokality ohledně
žulového podloží. Další finanční kompenzace
bude SÚRAO zastupitelům dotčeným obcím
poté nabízet za písemný souhlas k samotné
stavbě hlubinného úložiště jaderného odpadu,
ať už jako hlavního nebo záložního.
Lokalita Březový potok (dříve lokalita
Pačejov-nádraží) patří tedy stále mezi 6 lokalit
v ČR, z kterých stát vybere místo, kam ukládat
jaderný odpad z atomových elektráren. Navíc
je ve hře i lokalita vojenských újezdů ve
vlastnictví státu (Boletice).
V obcích Maňovice, Pačejov a Olšany platí
i díky tehdejší iniciativě o.s. „Jaderný odpad –
děkujeme, nechceme!“ (JODN) a herce
p.Miloslava Šimka výsledky referend z roku
2004, kde občané tehdy jasně sdělili
zastupitelům své obce, že nemají zájem ani za
slíbené peníze od státu, aby se hlubinné
úložiště jaderného odpadu budovalo na
katastru
jejich
obce.
Pokud občané
v případném novém referendu svůj názor
nezmění a já chci doufat, že se tak nikdy
nestane, tak SÚRAO prostřednictvím tiskové
zprávy z 18.2.2011 na svých stránkách
www.surao.cz v sekci „Pracovní skupina“
prezentuje stanoviskem svého zástupce, že
SÚRAO vůbec nepožádá takovou obec o
stanovení
průzkumných
prací
dle
geologického zákona, pokud se obec nezapojí
do procesu výběru lokality .
Zjednodušeně řečeno, SÚRAO uznává
platnost a výsledky
referend z r.2004 a
zastupitelé obcí, pokud jsou vázáni takovými
výsledky referend, nemohou přijmout ze
zákona proti vůli svých občanů jakoukoliv
finanční nabídkou státu za možnost jejich
písemného souhlasu, a tím se zapojit do
procesu výběru lokality pro umístění úložiště
jaderného odpadu.
Informace k veškeré problematice
hlubinného úložiště jaderného odpadu (přesné
místo plánované stavby všech 6 vytipovaných
lokalit včetně lokality Březový potok, jak
nadzemní, tak podzemní část, vliv této stavby

na okolí, časový harmonogram, navážení
vyhořelého jaderného odpadu, ohlasy v tisku,
rádiích, činnost nově ustanovené tzv.Pracovní
skupiny -zápisy z jednání této skupiny,
tiskové zprávy atd.) máte opravdu v podrobné
a serióznější podobě než dříve k dispozici na
internetu viz. www.surao.cz a doporučuji
alespoň částečně nahlédnout.
Na www.calla.cz v sekci ENERGETIKA,
dále sekci JADERNÁ ENERGETIKA a poté
v sekci JADERNÝ ODPAD naleznete činnost
občanských sdružení, která vyhodnocují rizika
a prezentují akce proti plánování stavby
úložiště jaderného odpadu v ČR.
Měli by jste být informováni o tom, že ve
výše zmíněné Pracovní skupině je delegován
za lokalitu Březový potok starosta Obce
Maňovice p.Miroslav Panuška, starosta Obce
Pačejov Ing.Vladimír Smolík a za nezávislé
nevládní o.s. JODN já. Věřte, že se na setkání
Pracovní skupiny setkáváme se zastupiteli
obcí z ostatních 5 vytipovaných lokalit ČR
z jiných krajů a někteří jedinci za přislíbené
peníze od státu jsou ochotni hodit své občany
tzv.„přes palubu“.
Važte si proto svých starostů a zastupitelů
z obcí v lokalitě Březový potok, jelikož zatím
pevně hájí zájem svých občanů, aby hlubinné
úložiště jaderného odpadu na Pačejovsku
nebylo za žádnou cenu. Naše občanské
sdružení děkuje touto cestou zejména
zastupitelům obcí Pačejova, Maňovic a Olšan,
kteří stojí za postojem svých občanů v této
problematice a také za spolupráci s naším
občanským sdružením, ať už za finanční nebo
organizační podporu naší činnosti.
Pokud by kdokoliv z řad občanů nebo
chalupářů chtěl pracovat v našem sdružení
nebo jakkoliv přispět svým postojem nebo
pomocí, scházíme se každé 1. úterý v měsíci
večer na svých schůzích výkonného výboru
v restauraci „U Bendů“ (podrobnosti a info
osobně u J.Bendy v restauraci nebo na můj
telefon 731 609 596). Těšíme se na Vaši
přítomnost!
Věřím, že v obcích Pačejov, Maňovice a
Olšany zastupitelé nebudou iniciovat nová
referenda a pokud zůstanou v platnosti ta
původní z r.2004, chci veřejnosti na
Pačejovsku sdělit svůj osobní názor, že pak
SÚRAO bude muset hledat spojence jinde a

nalezne ho za peníze v jiné lokalitě v ČR a my
všichni snad budeme mít navždy pokoj
s jaderným odpadem pod zemí v blízkosti
našich domovů.
Děkujeme za případnou podporu naší činnosti
a jsem s pozdravem František Kába,
místopředseda o.s. JODN.
***
Zprávička Mateřské školy
V lednu nám sněhová nadílka dopřála bohaté
dovádění a jízdy na lopatách. Detektiv Očko chystal děti
k zápisu do 1. tř. ZŠ, měl zábavné úkoly a děti s chutí
pracovaly. Do pačejovské školy odejde 11 dětí, do
nepomucké 2. Zakoupili jsme 12 lehátek do ložnice a
do třídy Broučků 1 dětský stůl se 6 židličkami, neboť
stejný počet byl zde ještě zastaralý. Máme z nových
věcí radost a vážíme si jich. Z návštěvy divadelního
představení Jak se krotí princezny si děti odnesly
poznatek, jak se taková rozmazlená a protivná slečna
mohla proměnit a polepšit.
A čím se bavíme? Hrajeme si, pracujeme, třídíme
odpad, vedeme děti k čistotě prostředí a okolí, ale není
to ještě v nás. Klidně na chodníku pohodíme použitý
papírový kapesník, lístek od autobusu („Já to nebyl!“).
Modelujeme, malujeme, hledáme nesmysly, rozdíly,
počítáme, v labyrintech hledáme tu správnou cestu,
dramatizujeme
pohádky
(Budulínek,
Stromek,
Rukavice). V pohádce Jak sluníčko vrátilo štěňátku
vodu se děti seznámily s koloběhem vody v přírodě.
Zkoušíme různé výtvarné techniky, vyrábíme koláže,
sáňky a sáňkaře, krmítka. Děti kreslily barevnou vodou
na zasněžené louce, tvořily z barevné vody bábovky
(zmrznutím), vyrobily si skutečný papír, panenky z
lahví, dalekohledy, krabičky na poklady, létající balóny,
perníkovou chaloupku, dekorativní skleničky. Toto vše
vlastně vyrábíme z odpadů.
V ekologické výchově hrajeme různé hry, vyrábíme
domino, pexeso (dvojice odpadů ukrytých pod
papírovými čepicemi na koberci). A takové zábavné
činnosti pak nehrajeme pouze jednou, vyžadují
opakování. Lákavý byl i maškarní týden (výroba
škrabošek, klaunů, postaviček z látek). Maškarní rej se
povedl, byl naplněn hudbou, tancem, soutěžemi,
mlsáním, převlečené děti i paní učitelky si toto
dopoledne pěkně zařádily.
Také umíme německy barvy, počty, pojmenovat
několik předmětů, taneček, popřát si dobrou chuť.
Začínáme pozorovat sněženky, chystat se na svátky jara,
plánujeme další divadlo, výlet do solné jeskyně, do
ZOO Plzeň, nápadů je mnoho, elán a velká chuť je, tak
ať jsou děti spokojené a mají plno nových prožitků.
A na závěr jedno pozvání. Ve středu 30. 3.
uskutečníme v našich prostorách Den otevřených dveří
a Zápis dětí na nový školní rok 2011/12. Přijďte se
podívat, těšíme se na vás!!!
( Věra Chlanová, ředitelka MŠ)
***

Základní škola- Peníze EU školám
V poslední době jsme si již zvykli na to, že většina
akcí je realizována za větší či menší finanční podpory
z evropských fondů. Možná někteří z vás také
zaregistrovali, že mimopražské základní školy mají
možnost čerpat peníze z EU na tzv. ŠABLONY (v
současné době se tento projekt rozšiřuje i na MŠ a SŠ).
Naše škola již na podzim loňského roku připravila
dokumentaci, podala žádost a byla do projektu
zařazena. Na realizaci byla poskytnuta částka 823 tisíc
korun (což je více než obcí letos zatím poskytnutý
příspěvek na roční provoz školy a školní jídelny).
Ze sedmi vytipovaných témat jsme si vybrali č.3 což je
VYUŽÍVÁNÍ ICT. V rámci realizace projektu jsme již
zakoupili a nechali instalovat 4 interaktivní tabule
včetně počítačů a monitorů, všichni učitelé prošli
bezplatným školením a byli seznámeni s využíváním
této techniky. Dále čtyři pedagogičtí pracovníci
absolvovali již za úplatu 6 hodinové školení k tvorbě
digitálních učebních materiálů (DUM), ostatní učitelé
byli těmito lektory poté zaškoleni. Z peněz EU bude
déle zajištěn rozvod INTERNETU po celé škole i do
budovy školní jídelny, zakoupena další technika,
některé programy a další nezbytné maličkosti a
drobnosti, které zkvalitní a zpestří výuku a zvýší zájem
o probírané učivo.
Nic však není zadarmo, ani peníze z EU nám nikdo
nedá jen tak. Škola - pedagogický sbor musí nyní
vytvořit 360 výukových materiálů a do konce školního
roku jich téměř polovinu „odpilotovat“, tzn. použít je
ve výuce. A to není vše. Tento projekt jsme se zavázali
2 roky „udržovat“, tj. v praxi využívat, zapisovat,
evidovat a každých 6 měsíců zpracovat monitorovací
zprávu. Práce je dost, zejména „papírové“, vždyť jde o
peníze. Věřím však, že to společně dokážeme.
Děkuji učitelkám a učitelům - všichni jsou pro
inovaci vyučovacího procesu zapáleni a svým
přístupem realizují krok za krokem nový nelehký a
rozsáhlý projekt. Jsem na ně hrdý.
(Josef Hromádka, ředitel ZŠ)
***

Milé děti....
Jistě si dobře pamatujete, jak jsme vám od
první třídy vštěpovali do paměti, že
autobusová doprava je služba výhradně pro
vás a pan řidič je tedy něco jako sluha, který
vás má po zaplacení jízdného dopravit do
školy a ze školy, aniž by vás jakkoli omezoval
ve vašich právech a nárocích .
Tak tedy základní pravidlo: Nepouštějte
nikdy nikoho sednout, máte-li již zabrané své
místečko! Přišli jste přece dřív než nějaká
babka s taškami a máte výsadní právo složit
své znavené tělo na sedačku a položit si vedle
sebe svou často těžkou a zablácenou aktovku.
Však on to místečko, které zůstane mokré od

té trošky sněhu, nějaký další cestující svým
pozadím vysuší. A že se mu při tom čistě
náhodou nalepí na kabát i vámi odložená
žvýkačka? No přece s ní nepoběžím do koše....
ostatně vždyť ani nevím, jestli v autobuse
nějaký vůbec je. A co když během jízdy
dostanu hlad, poněvadž jsem se nestihl
nasnídat? No tak si vybalím svačinu a v klidu
posnídám nějakou tu sušenku a obal pak
šikovně uklidím třeba pod potah na sedadle.
Spadne-li mi něco (opět samozřejmě čistě
náhodou) pod nohy, tak to šikovně pošlu pod
své spolucestující, abych nebyl já sám označen
a postižen. Vždyť přece šoféři mají v náplni
práce každý den po šichtě ten svinčík
v autobuse řádně uklidit, abychom druhý den
opět jeli v čistém! A kdopak by si na nás troufl
ukazovat, vždyť my jen plníme to, co do nás
vtloukali naši učitelé.
No a je vidět, že za těch pár let to naši starší
spolužáci konečně pochopili a upozornili naši
veřejnost a hlavně pana řidiče,
kdo je
v autobuse pánem !
( učitelé ZŠ Pačejov)
***
Autobusová doprava a my – názory žáků 9. ročníku ZŠ
Pačejov
......Na školní linky bych dala nějaké starší autobusy,
aby nebylo tak strašný, když tam někdo něco poškodí.
......Naše generace je jiná, je úplně odlišná než generace
předešlé, existují mezi námi jedinci, kteří se chovají
slušně, ale bohužel i takoví, kterým je všechno
ukradené. Průšvihy v autobuse jsou ostudou nás všech.
......Já si myslím, že chyba je hlavně u dětí a nejvíce u
rodičů. Já vzadu většinou nesedím, takže nevím, co se
tam děje, ale ten křik dětí, co sedí vzadu se rozléhá po
celém autobuse a slyšíte samá vulgární slova. Upřímně
bych řekla, že se řidičům nedivím, že tady nechtějí
jezdit.
......U řidičů autobusů mě hrozně štve, že když vlezu do
autobusu a chci zaplatit, tak mě řidič vyhodí, že
Pačíváci musí chodit poslední, a já tak zase čekám, než
ze školy přijdou další děti. Ty si hned sednou
v autobuse, pak si před nás ještě vlezou žáci - kuřáci, co
před odjezdem stihli ještě jednu cigaretu, a teprve pak
celá zmrzlá můžu jít do autobusu já. Nevím, proč to
šoféři dělají, jestli jsou líní přemačkávat čísla, ale názor
si udělejte sami.
......Já osobně mám z některých řidičů respekt a ani
nikdo jiný by si u nich nic nedovolil. Bohužel ne každý
řidič tento respekt u dětí má.

......Řešil bych to asi tak, že toho, kdo v autobuse křičí
a dělá bordel, bych vzal a vyhodil z autobusu, ať si jde
pěšky, když se neumí slušně chovat. Jsou mezi námi
totiž jedinci, co běhají po autobuse, křičí, hází po sobě
různý věci, jsou sprostý... ale nedělají to jen ty starší,
ale i mladší.
......Řidiči autobusu si stěžují, že po lince, která vede
okolo Pačejova, zůstává po dětech v autobusech velký
nepořádek. My si asi neuvědomujeme, jak je těžké, aby
se za těchto podmínek řidič soustředil na jízdu. Řidič
zodpovídá nejen za stav autobusu, ale i za životy dětí.
Jezdit v tom vřískotu a pištění je zkrátka hustý!
......Škodu způsobenou nalepenou žvejkačkou na
kabátě, bych tomu dotyčnýmu nechala zaplatit, aby si
uvědomil, jak je to drahá sranda.
......Pan šofér Vopalecký má velký respekt, že si v jeho
autobuse nikdo nic nedovolí. Takový respekt by měl
mít každý řidič, ale nezíská ho tím, že pošle půlku dětí
pěšky (i ty, co za nic nemůžou). Myslím si, že takhle
mu budou dělat ještě větší naschvály.
......Myslím si, že všechno je pouze o řidičích. Třeba
pan Vopalecký, ten má obrovský respekt, tam nikdo nic
nedělá, všichni se ho bojí od pohledu. Na druhé straně
pan řidič (asi z Olšan), ten všem nadává a všichni se
mu smějou, z toho pramení všechny ty kauzy.
......Když tady řidiči nechtějí jezdit, tak ať jdou jezdit
jinam. Pořád se mluví nezaměstnanosti, tak ať naberou
nějaký řidiče z ulice.
......Překvapilo mě, že jsme si vysloužili nálepku školy,
kterou nikdo nechce vozit. Nevím, jak bych to na místě
řidiče řešila a nechtěla bych být v jeho kůži.
......Mládež v dnešní době s oblibou něco ničí a netýká
se to jenom autobusů. Mají z toho hroznou legraci a
zábavu.
......Já být řidičem, popřípadě jeho provozovatelem
linky, tak bych těm, co v autobuse dělají nepořádek a
ničí věci, napařila takovou pokutu, až by se jejich
rodičům udělal průvan v peněžence.
(Názory žáků 9.ročníku ZŠ Pačejov technicky
zpracovaly Aneta Červinková, Denisa Hošková a
Magda Wolfová).
***

Tisková informace č. 1
XXXII. ročník FUCHS OIL Rally Agropa
2011 se hlásí
Na společné schůzce se v pondělí 31. ledna
sešli
v Horažďovicích
zástupci
Automotoklubu
Pačejov
se
členy
organizačního výboru FUCHS OIL Rally
Agropa, zástupci městských
a obecních
úřadů, s nimiž pořadatelé tradičně nebo i nově

spolupracují při zajišťování této populární
automobilové soutěže. Pozvání přijali i
senátorka JUDr. Jiřina Rippelová a poslanec
Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky ing. Jiří Papež.
Loňský XXXI.ročník FUCHS OIL Rally
Agropa se do historie této soutěže zapsal jako
jeden z nejúspěšnějších vůbec, přestože se jel
v extrémně náročných podmínkách. Celkové
hodnocení ze strany delegovaných činovníků,
novinářů a především pak ze strany soutěžních
posádek bylo a je pořadatelům z AMK
Pačejov nejen zaslouženou odměnou, ale i
povzbuzením do další práce. Organizační
výbor si rovněž cení reakcí sponzorů rally,
představitelů města Horažďovice a okolních
obcí, kterých se průběh rally dotýkal.
Letošní 32. ročník rally se pojede jako
součást Mistrovství ČR v rallysprintu,
Mistrovství
ČR
v rally
historických
automobilů a Poháru ČR v rally opět v
termínu 5.- 6. srpna 2011. Již vloni zavedly
nové technické tratě soutěžní posádky do
jižních Čech a nejinak tomu bude i letos.
Pořadatelé chystají další překvapení v podobě
zbrusu nové rychlostní zkoušky. Podstatnou a
bezesporu kvalitativní změnou byl i 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
XXXII.ročníku FUCHS OIL
Rally Agropa 2011.
(Tomáš Cihlář, tiskové středisko FUCHS OIL Rally
Agropa)
***

Z naší kroniky - Pačejovské zvony
Povídání o historii zvonů, které byly zavěšeny
ve věži kostela, o jejich osudech, i o těch,
jejichž hlas nás provází každým dnem z věže
kostela Panny Marie Sněžné v Pačejově.
Jejich posvátný hlas nás nikdy neomrzí.
Oznamuje nám poledne, připomíná, že je čas
na nedělní bohoslužby a zve nás i na další
církevní pobožnosti. Kolika generacím, jejich
hlas oznamoval křest, svatbu i poslední cestu

z kostela na hřbitov. Také lidé, kteří navštíví
Pačejov, se pozastaví, když se zvony rozezní.
Jenom hlas jednoho zvonu neradi slyšíme, a
přesto vždy zpozorníme, protože nám
oznamuje, že z našich řad odešel člověk, náš
spoluobčan.
První zmínka o zvonech ve farní ,,Pamětní
knize“ je z roku 1843. Jednalo se údajně o
větší zvon, který si zřejmě osadníci pořídili do
věže kostela, který nechal postavit v roce
1685 hrabě Václav Vojtěch ze Šternberka,
majitel panství Horažďovického a zároveň
Pačejova. Byl pro velkou puklinu nepotřebný
a bylo nezbytné ho nechat přelít. Ve zmíněné
Pamětní knize se píše doslova: ,,Byla učiněna
pokorná prosba k světlé paní kněžně
Vilhelmině Kinské, aby poddaným svým
v této potřebě pomocné ruky podati ráčila,
kteráž i prosbu tu vyslyševši, u zvonaře
pražského Karla Bellmanna, zvon ten dala na
své úhrady přelíti, obstarala pokřtění jeho,
skrze J.M. pana arcibiskupa pražského barona
Schreků a nad to vše ještě na své útraty k nám
jej dovésti ráčila“. Dne 8. července 1843 byl
zvon odvezen do Prahy a 13. listopadu
dopraven a zavěšen mistrem Josefem
Vaněčkem z Horažďovic na věž. Další zápis
je z roku 1908. Dne 13. září na svátek jména
blahoslavené Panny Marie byl posvěcen
prostřední zvon na jméno Jan Nepomucký.
Pukl, proto byl přelit, a to v Praze u zvonaře
Arnošta Diepolda.
Během první (samozřejmě i druhé)
světové války nastal ve zbrojařském průmyslu
nedostatek kovů pro lití děl. Až na vzácné
výjimky byla prováděna rekvizice zvonů a
mnohdy i varhanních píšťal. Následky dlouhé
první světové války pocítily i naše zvony. V
sobotu dne 23. června 1917 byly sňaty dva
větší zvony. Jeden o váze asi 300 kg, druhý
150 kg. Bylo za ně slíbeno 4,- koruny za 1 kg
váhy. Zda zůstalo jenom u slibů, není známo.
Zatím zůstaly ve věži dva menší, ačkoli i těm
hrozil podle vydaného nařízení ministerstva
podobný osud. Tak se také stalo. Byl odebrán
i třetí zvon o váze asi 63 kg. V zápise se
uvádí, že nebyl dosud ani zaplacený( 252,korun). K tomu byly odebrány i píšťaly
z varhan.
Na místa odebraných chybějících zvonů
byly pořízeny nové, a to u firmy Oktáv Winter

v Broumově, za cenu 18 000,- korun. Částkou
8 150,- korun přispěli krajané z Ameriky.
Osadníci pak částkou 3 000,- korun. Zbytek
potřebných peněz opatřil farář p. František
Štěrba, správce pačejovské farnosti. Největší
zvon vážil 291 kg a byl laděný na tóninu C,
druhý zvon laděný na Es vážil 162 kg a třetí
zvon laděný na G vážil 90 kg. Zvony byly
ulity v roce 1923.
Po vypuknutí druhé světové války se
situace ve zbrojním průmyslu opakovala. O
zabavení jednoho zvonu z věže našeho kostela
není žádný písemný záznam. Naštěstí se našel
pamětník, který si vybavil některé události
z této doby. Nařízení znělo: Vydat zvony dva.
Po určité domluvě s okupační mocí však
odvezli pouze jeden a ještě ten nejmenší.
Další naší zastávkou historie pačejovských
zvonů je rok 1974. Tohoto roku byly
vysvěceny dva zvony u zvonařů Rudolfa a
Květy Manouškových ve Zbraslavi. Obřad
vysvěcení proběhl tajně za přítomnosti
kardinála Františka Tomáška a našeho pana
faráře Doc. ThDr. p. Karla Flossmanna. Z naší
farnosti byli přítomní bratři Václav a Josef
Strakovi z Pačejova. Současně byly svěceny i
zvony z Chanovic.
Na dobové fotografii
pořízené při svěcení je zachycený malý,
historicky cenný zvon, ulitý v roce 1667. Ulil
ho zvonař Štěpán Pricgvey z Klatov. Stářím
byl značně poškozen a poničen prachem. Byl
proto u zvonařů Manouškových restaurován.
Druhým zvonem, který byl vysvěcen, je Svatý
Gabriel, který zvonaři roku 1974 ve Zbraslavi
ulili. Rok ulití je vyznačen na zvonu. Na
fotografii se pozná podle reliéfů. V květnu
roku 2008 pořídil fotografie zvonů ve věži
pačejovského kostela ochotně pan ing.Václav
Šmrha. V listopadu 2009 pak i paní Pavla
Jungmannová z Českých Budějovic včetně
komentáře.
Na věži pačejovského kostela se nachází
dřevěná stolice s místy pro pět zvonů.
V současné době jsou zde zavěšeny zvony
čtyři, všechny na ocelových traverzách. V
levém poli od vstupu visí samostatně malý
nejstarší zvon. Největší zvon Panna Maria je
v prostředním poli a v pravém poli jsou dva
menší vedle sebe - Sv.Gabriel a Sv. Jan
Nepomucký.
Panna Maria (Královna míru), největší
zvon má tyto rozměry - spodní průměr 820

mm, výška 580 mm. Zvon je zavěšen na
ocelové traverze. Koruna je talířová. Pod
čepcem je jednoduchá linka a pod ní pás 14
cm vysokých květinových girland. Plášť zdobí
reliéf Panny Marie s Jezulátkem. Pod reliéfem
je nápis : ,,KRÁLOVNO MÍRU, CHRAŇ
SVÝCH
VĚRNÝCH
OD
HRŮZY
VÁLEČNÉ!“ Pod tím je rok ulití zvonu 1923.
Naproti je na plášti ozdobný štítek, zvonařská
značka s autorským podpisem ve čtyřech
řádcích : 1. ULIL, 2. OKTÁV WINTER, 3.
ZVONAŘ, 4. v BROUMOVĚ. Pod autorskou
značkou je uvedeno číslo zvonu: č. 1705.
Zvon je opatřen elektromotorem.
Sv. Jan Nepomucký má spodní průměr 680
mm, výšku 480 mm. Zvon je zavěšen na
ocelové traverze. Koruna je talířová. Pod
čepcem se nachází jednoduchá linka a pod ní
pás 11 cm vysokých květinových girland.
Plášť zdobí 23 cm vysoký reliéf sv. Jana
Nepomuckého s krucifixem v náručí a pěti
hvězdami kolem hlavy. Naproti pak můžeme
číst dvouřádkový nápis: ,,SVATÝ JENE
Z NEPOMUKU, DRŽ NAD NÁMI SVOJI
RUKU !“ Pod tím je rok ulití zvonu 1923.
Nalevo od nápisu je ozdobný štítek, zvonařská
značka s autorským podpisem ve čtyřech
řádcích : 1.ULIL, 2. OKTÁV WINTER, 3.
ZVONAŘ, 4. v BROUMOVĚ. Pod touto
autorskou značkou je uvedeno číslo zvonu: č.
1706. Zvon je též opatřen elektromotorem.
Sv. Gabriel ( Zvěstování Panně Marii) má
spodní průměr 535 mm a výšku 435 mm. Byl
ulit roku 1974. Zvon je zavěšen na ocelové
traverze. Koruna je talířová. Pod čepcem je
v jednoduchých linkách perlovec a pod tím
řádek
nápisu
:
,,SV.
GABRIELI
ZVĚSTOVATELI VYKOUPENÍ STAŇ SE
OCHRÁNCEM PAČEJOVA“ L. P. 1974.
Plášť je zdoben reliéfem Zvěstování Panně
Marii – anděl s lilií (výška 12 cm) zdraví
modlící se Pannu Marii (výška 13.5 cm ).
Naproti je štítek s autorským podpisem a
autorskými atributy ve čtyřech řádcích: 1.
ULILI, 2. RUDOLF A KVĚTA, 3.
MANOUŠKOVI, 4. ZBRASLAV n/VLT,
(květina). Nad věncem je jednoduchá linka.
Zvon
nebyl
otáčen.
Je
opatřen
elektromotorem.
Čtvrtý zvon má spodní průměr 320 mm,
výšku 245 mm, byl ulit roku 1667 zvonařem
Štěpánem Pricgveyem z Klatov. Zvon je

zavěšen na zalomené ocelové traverze. Koruna
je šestiramenná, zdobená linkou. Pod čepcem
je
pás
úzkých
akantových
listů,
pospojovaných naležato a pod ním ve
dvojlinkách řádek s nápisem : (kytička) A‘
1667 (křížek) A
FVLGVRE
ET
TEMPESTATE LIBERA NOS DOMINE.
Pod nápisem je pás akantových úponků a pod
ním opět dvojlinka. Plášť zdobí četné reliéfy.
Na jedné straně sv.Ludmila s palmou v levé
ruce, napravo od ní zvonařská značka Štěpána
Pricgveye se zvonečkem a iniciálami S P po
stranách, dále napravo je reliéf sv. Ignáce
z Loyoly se svatozáří kolem hlavy (výška 12,5
cm), v rukou drží knihu s nápisem: AD
PAIOREM DEI GLORIAM (správně prý má
být MAIOREM). Na sobě má mešní roucho,
na kterém by měl být trigram IHS, leč mistr
zvonař dal světci do rukou knihu. Napravo od
světce je reliéf vavřínového věnce (výška 12,5
cm a v něm ,,atributy“ zřejmě rodového erbu:
nahoře koruna, vlevo osmicípá hvězda, vpravo
orlice s hlavou otočenou vlevo. Hvězda a
orlice jsou oddělené od sebe ozdobným
pletencem. Nad korunou jsou po vnitřním
okraji vavřínového věnce iniciály: I. K. G. S.
(kytička ) P. S. G. V. S.
Nad věncem je
trojlinka a na věnci dvojlinka. Zvon nebyl
otáčen. Je vybaven elektromotorem.
Závěrem si řekneme, který zvon, kdy zvoní.
Nejkrásnější melodie zvonů zní při
pobožnostech, když se zpravidla rozezní
všechny tři zvony. Panna Marie, Sv. Jan
Nepomucký a Sv.Gabriel. Sv. Jan Nepomucký
vyzvání poledne. Sv. Gabriel slouží jako
umíráček.
( Božena Behenská, kronikářka)
***
Tisková informace č. 2 – AMK Pačejov

Fanoušci motoristického sportu jistě zaznamenali,
že první srpnový víkend zaburácejí motory
soutěžních vozidel opět v okolí Pačejova a
Horažďovic. Stane se tak při XXXII. ročníku
FUCHS OIL Rally Agropa. Jak název napovídá,
tak pačejovští pořadatelé opět získali hlavní
podporu ve společnosti FUCHS OIL Corporation
(CZ), spol. s r.o. a Agropa a.s. V loňském roce se
tato soutěž představila po roční přestávce a nutno
podotknout, že to byl návrat velmi úspěšný.
Kladné hodnocení jezdců i diváků bylo velkou
odměnou za očistec, který si pořadatelé díky
extrémnímu počasí při soutěži prožili. Zejména
nová rychlostní zkouška se těšila velké oblibě a

někteří jezdci ji zařadili mezi nejhezčí RZ z celého
seriálu sprintrally.
V těchto dnech se rodí konečná podoba letošní
trati. Po loňském pokusu pořadatelé upustili od
varianty tří zkoušek se třemi průjezdy, což
nevyhovovalo ani obyvatelům podél trati, ani
soutěžním posádkám. Navíc v Pačejově je
dlouhou dobu tradicí, že se pořadatelé snaží
připravit nějakou novou RZ, aby posádky
nemusely závodit pouze na notoricky známých
úsecích.
Nejprve se stavitelé trati pokusili již po
několikáté zatraktivnit a současně zpomalit
nejrychlejší „strážovickou“ zkoušku, když
navrhovali zařadit cca 600 metrů dlouhý atraktivní
úsek po místní komunikaci, místo velmi rychlého
úvodu této zkoušky. Bohužel tvrdě narazili v obci
Těchonice a na radnici v Nalžovských Horách,
kam tato obec spadá. Zástupci AMK Pačejov se na
pozvání zúčastnili veřejné schůze, aby se pokusili
před zastupiteli a občany obhájit svůj záměr.
Zjevná neochota zastupitelů i samotné radnice a
zejména pak odpor místního ekologického
aktivisty však tento projekt doslova smetly pod
stůl. Přitom se zkouška vůbec neměla jet přes
obec a na katastru obce Těchonice by se odehrával
jen příjezd ke startu. V tradiční podobě je ale
zkouška již schválena díky vstřícnému postoji
zastupitelstev obcí Pačejov, Myslív a Nehodív.
Je smutné, že pořadatelé nepochodili u svých
nejbližších sousedů. Vydali se proto hledat tratě do
míst, kde jsou vítáni, a kde obce takovou akci
pojmou nejen ke svému zviditelnění, ale i k
výdělku, který jim přináší prodej občerstvení nebo
pořadatelská služba. S velmi vstřícným postojem
se setkali již v loňském roce na nové RZ u
obyvatelů obcí Mečichov, Bratronice, Záboří a
Čečelovice. Pro letošní rok se podařilo v této
lokalitě vytipovat ještě jednu atraktivní rychlostní
zkoušku. Ta se zatím rodí v několika variantách a
probíhá finální jednání s úřady o konečné podobě.
V minulých dnech byla na místě nová trať
konzultována s předním soutěžním jezdcem
Josefem Petákem. Ten zhodnotil zkoušku
pohledem závodníka a shodl se s pořadateli na
umístění retardérů a dalších bezpečnostních prvků
tak, aby finální podobu RZ mohla v budoucnu
schválit asociace jezdců. Konečná podoba
zkoušky bude představena po doladění posledních
detailů v následujících dnech. Nutno podotknout,
že i zde se organizátoři setkali se vstřícným
postojem místních obyvatel a všechna oslovená
obecní zastupitelstva žádost o průjezd schválila.

Na závěr dodejme, že nadále pokračuje
velmi dobrá spolupráce s městem Horažďovice,
kde bude start a cíl rally. V těsné blízkosti města se
pak odehraje tradiční rychlostní zkouška v
bývalém vojenském prostoru, i ta však dozná
drobných změn. Doprovody soutěžních posádek se
mohou opět těšit na kvalitní servisní zázemí na
letišti u obce Kadov. Intenzívní jednání probíhá i
ohledně počasí. Na posledním jednání odpovědní
činitelé přiznali, že to vloni s vodou a větrem
trochu přehnali a konstatovali, že horší už to
nebude. Na letošní ročník jsou tedy „shora“
přislíbeny přívětivější povětrnostní podmínky.
Pořadatelé z AMK Pačejov však neponechávají nic
náhodě a po loňském „plaváku“ na letošek pro
jistotu nechali pro pořadatele vyrobit zbrusu nové
kvalitní pláštěnky, což by mělo samozřejmě zajistit
pěkné a slunečné počasí! ( Tomáš Cihlář, tiskové
středisko FUCHS OIL Rally Agropa).
***

Stavby v obci
Obecní úřad v Pačejově dokončil v říjnu 2010
stavbu víceúčelového dětského hřiště ve
Strážovicích. Celkové náklady na stavbu byly
ve výši 750 678,- Kč, z toho dotace činila 469
188,- Kč. Dodavatel stavby byl vybrán na
základě výběrového řízení .

Další dokončenou stavbou je dům čp. 73 v
Pačejově vsi pro sociálně potřebné občany.
Stavba byla vybudována celkovým nákladem
6 272 027,25 Kč , z toho dotace od státu činila
2 750 000,- Kč.
Dodavatelem stavby byla firma SBT stavby
s.r.o. Rokycany, která provedla stavbu v
daném termínu a v dobré kvalitě.
Stavba čekárny u Základní školy v Pačejově,
po které se velmi dlouho volalo, nepřežila „ve
zdraví “ ani půl roku a její spodní část je zcela

zničená. Náklady na výstavbu čekárny byly
ve výši 56 575,- Kč. Oprava bude stát opět
nemalé peníze. Je s podivem, že obdobný typ
čekáren slouží bez závad ve spoustě okolních
obcí, ale u nás by nejspíše přežila čekárna
betonová.
Otázkou zůstává: co vlastně děti chtějí.....?
( ing. Jana Cihlářová, místostarostka )

***
Informace Obecního úřadu Pačejov
NAŘÍZENÍ 1/2002
Plzeňského kraje ze dne 16.4.2002, kterým se
stanoví podmínky k zabezpečení požární
ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku
požáru.
Podmínky pro pálení zbytků po lesní těžbě
- pálení zbytků provádí pouze osoby starší
18 let
- minimálně dvě osoby
- maximálně 4 ohniště
- kolem okraje pás o šířce min.1,5 metru
- maximální výška plamenů 2m
- na místě pálení musí být k dispozici
hasivo
- mobil pro případ ohlášení požáru
- po skončení pálení bezpečně uhasit
ohniště
- pálení je povoleno max. do 16 hodin
- nahlásit pálení předem na KOPIS Plzeň
(operační středisko hasičů)
KOPIS PLZEŇ
telefonní číslo pro ohlášení pálení 950 330
110
( Balíček Oldřich, inspektor HZS PK).
***

Obecní úřad Pačejov
ve spolupráci s
Diakonií Broumov pořádá ve dnech

10.6.-11.6.2011
od 16,30- 18,00 hod
v sále kulturního domu v Pačejově
humanitární sbírku šatstva.

***
AMK Pačejov pořádá
VI. Pačejovský automobilový slalom
pro širokou motoristickou veřejnost

dne 25.6.2011
od 11.00 hodin na letišti Pole.
Přejímky od 7,30 hod.
www.posumavskyslalom.ic.cz

***

Pozvánka TJ Sokol Pačejov
na fotbalové zápasy 1.B třída -muži A:
2.4. Žákava
- Pačejov
16,30 hod
9.4. Pačejov
- Dlouhá Ves 16,30 hod
16.4. Hradešice - Pačejov
16,00 hod
23.4. Pačejov - Švihov
17,00 hod
1.5. Mochtín - Pačejov
17,00 hod
7.5. Pačejov
- Losiná
17,00 hod
15.5. Nýrsko
- Pačejov
17,00 hod
21.5. Pačejov - Svéradice 17,00 hod
29.5. Svatobor Hrádek – Pačejov 17,00 hod
4.6. Pačejov - Přeštice B 17,00 hod
11.6. Pačejov - Měčín
17,00 hod
18.6. Starý Smolivec - Pačejov 17,00 hod

***

Obecní úřad Pačejov
zve občany na
veřejnou schůzi zastupitelstva
dne 14.4.2011 v 18,00 hod
do Strážovic - budova bývalé školy.
Zpravodaj obecního úřadu Pačejov:
Čtvrtletník vydávaný Obcí Pačejov. Náklad 300 výtisků.
Adresa: Obec Pačejov, Pačejov nádraží 199, 341 01
Horažďovice. Tel. 376595231, tel/fax. 376595153. email:oupacejov@raz-dva.cz. Tisk : OÚ Pačejov
Redakční rada: ing. Jana Cihlářová, ing. Vladimír Smolík,
Mgr. Tomáš Cihlář, Alena Štěpáníková. Uzávěrka dalšího čísla
15.6.2011. Příspěvky jsou vydány bez úpravy redakční radou.

Poslanec ing. Jiří Papež na schůzce v
Horažďovicích s činovníky AMK Pačejov

Povoleno MK ČR E 18269.

***

