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Zimní výlet
Jak jsme zmiňovali v minulém prosincovém
„Zpravodaji“, zapojili se žáci Základní školy
Pačejov během podzimu do sběru kaštanů a
žaludů pro zimní přikrmování zvěře na
Šumavě. Akce se setkala mezi dětmi až
s nečekaně kladným ohlasem. Výsledkem
bylo shromáždění cca 300 kg těchto plodů.
Odměnou jim bylo pozvání bývalého žáka
pačejovské školy, dnes pracovníka Národního
parku Šumava – územního pracoviště Srní
Pavla Bělocha na zimní přikrmování jelení
zvěře. Toto pozvání se podařilo zrealizovat
během jarních prázdnin, kdy se 16 zájemců
zúčastnilo výletu na Šumavu. Dopoledne si
děti ještě zpříjemnily volným bruslením na
sušickém zimním stadiónu. Před polednem
následoval přesun mikrobusem na Srní, kde se
nás ujal Pavel Běloch a odvedl nás do
prostorného dřevěného srubu s prosklenou
čelní stěnou, která nám záhy odkryla
neuvěřitelný pohled na cca stovku jelenů a
laní, které se během zimních měsíců stahují
do této zimní obory, aby ji na jaře zase volně
opustili.
Vše jsme mohli pozorovat ze
vzdálenosti pouhých několika desítek metrů!
Ve srubu jsme strávili celou hodinu, kterou
místní zkušení lesníci vyplnili zajímavým a
poutavým vyprávěním nejen o jelení zvěři
samotné, ale i o celé šumavské přírodě. Ve své
plné kráse se přišel pochopitelně ukázat i
pověstný „Král Šumavy“ – korunní
dvaadvacaterák. Akce se u dětí setkala
s mimořádně kladným ohlasem.
(Mgr. Tomáš Cihlář)
***
Základní škola Pačejov
Naše vlast v posledních měsících žila důležitými
politickými a společenskými událostmi a školství
zůstalo tak trochu na okraji zájmu. Čas od času se
však objevily návrhy některých poslanců na
změny. Např.: Začátek vyučování posunout na 9.
hodinu, školní docházku zahájit v 7mi létech,
omezit povolování odkladů školní docházky. Také
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se stále řeší změny financování regionálního
školství.
Peníze hýbou světem. S omezeným množstvím
finančních prostředků se bude muset v roce 2013
vyrovnat i naše zařízení. Skutečností je, že na
ONIV bude přidáno, na druhé straně pocítíme
pokles prostředků na platy. Pokud nepomůže
zřizovatel, musí dojít k dalším úsporným krokům,
které pocítí všichni zaměstnanci školy na
výplatních lístcích.
Vraťme se k naší základní škole. V současné době
ji navštěvuje 114 žáků /ve třech třídách 1.st. je 60 a
ve čtyřech třídách druhého stupně pak 54žáků/.
V pololetí (to bylo ve škole ještě 116 žáků)
prospělo
s vyznamenáním78, prospělo 38.
Chování u všech velmi dobré.
K zápisu se dostavilo 12 dětí, 10 bylo zapsáno přijato, ve 2 případech bude rozhodnuto po dodání
požadovaných dokladů
k odkladu
školní
docházky. Dva žáci nastoupí do 1.ročníku po
odkladu z roku minulého.
Učitelé žákům školy nabízejí zapojení do různých
naukových soutěží. Pochválit musím úspěšné
účastníky okresních, obvodních i školních kol.
Skvělého úspěchu dosáhla především žákyně
9.ročníku Kristýna Panušková, která se 13.února
zúčastnila okresního kola olympiády v českém
jazyce v DDM Klatovy. V konkurenci 28
soutěžících s přehledem zvítězila a postoupila do
krajského kola! Blahopřejeme!
Výsledky :
Olympiáda z Čj: Kristýna Panušková (9.tř.)
1.místo, Petr Vopalecký (9.tř.) 24. místo, Lukáš
Běloch (9.tř.) 27. místo v okresní soutěži.
Angličtina: ml.kat. (7.tř.): Bělochová Šárka 15.m.,
Kříž Lukáš 22.místo - 28 účastníků, st. kat. (8.a
9.roč.): Běloch Lukáš 18., Vopalecký Petr 23.
Olympiáda z matematiky: Běloch Lukáš 11. místo
v okresním kole
Recitace:
V obvodním kole v recitaci v Horažďovicích (6.3.)
se umístili žáci školy takto:
1.místo: Vojta Klečka, Šárka Bělochová
2.místo: Gábina Bělochová
3.místo: Jakub Straka
Všichni výše uvedení postupují do okresního kola.
Poděkování zaslouží učitelé, kteří připravili žáky i

rodiče a prarodiče, kteří podpořili své ratolesti,
připravili je na soutěž a ochotně také pomohli
s dopravou.
Pythagoriáda: Ve školním kole matematické
soutěže byli úspěšnými řešiteli:
5.tř.: Bendová L., Šíma D.
6.tř. Hlaváčová N.
7.tř. Vopalecká K.
Úspěšní řešitelé postupují do okresního kola.
Ostatních 9 řešitelů nezískalo potřebných 9 bodů
z 15 možných.
Všichni vycházející žáci 9.ročníku (14) již podali
své přihlášky ke studiu na SŠ i SOU. Přihlášku
podala i jedna žákyně na 6ti leté gymnázium do
Klatov.
V letošním roce mohli žáci podat opět dvě
přihlášky. Přijímacích pohovorů se zúčastní jen
část uchazečů, ostatní budou čekat na oficiální
rozhodnutí o přijetí ke studiu.
Termín přijímacích pohovorů je stanoven na 22.30. dubna. A výhled na jarní měsíce?
Připravujeme a pevné termíny už mají některé
akce: Matematický Klokan, návštěva planetária
v Č.Budějovicích, návštěva divadla, techmánie i
ZOO v Plzni, odehrajeme fotbalová utkání
v Donald´s Cupu, žáci změří své síly v Poháru
rozhlasu či atletickém čtyřboji, proběhne
dopravní soutěž, třetí třída zhlédne muzikál
v Praze. V plánu jsou ještě třídní schůzky rodičů
(22.4.), úklid našich obcí od plastového odpadu
v rámci Dne Země, fotografování, a také výstupní
testy pro žáky 5. a 9. ročníku. Školní rok zakončí
třídy školními výlety.
( Josef Hromádka, ředitel ZŠ)
***

A jak utíkal zimní čas v mateřince?
Díky bohaté sněhové nadílce si letos zimní
sezónní činnosti můžeme maximálně užívat,
hrajeme si na sněhu, skotačíme, stavíme a jezdíme
na našich sněhových barevných lopatách, to je
radosti, výskání a veselých oček. Po návratu do
pavilonů jsou naše radiátory obloženy mnohými
oděvy a doplňky. Pořídili jsme si krásné větší
krmítko, sypeme ptáčkům. Ke krmelci se budeme
vydávat, až nebude sníh. Máme krátké nožky a ne
tak vysoké zimní botky, tak si raději ještě
počkáme. V lednu si naši svěřenci odskočili k
zápisu do 1. tříd, odejde nám do ZŠ Pačejov 11
školáků a 1 slečna do Nepomuka.
Během jarních prázdnin nám Obec Pačejov
zařídila výměnu dětských umyvadel, pohověli
jsme si, je to pro náš běžný a praktický život zde
mnohem lepší. Také v ložnici na lehátkách mají

děti nové polštářky a přikrývky, jsou příjemné,
hebké a lehké. Původní staré již volaly po výměně.
A čím žijí třídy v pavilonech? Zimním
sportováním a putováním, malovaly se čepice,
rukavice, sněhuláci, vystřihovaly se vločky,
zabývali jsme se ekologií, poznávali, co do jakých
kontejnerů patří, vyráběl se papír, panáčci Emilka a
František, kobylka z PET lahví, velice často se zde
modeluje. Paní učitelky Ali s Jani nám vyrobily
nádhernou příjemnou a tvárnou modelínu, děti
velice často vyvalují, vykrajují, to byste koukali,
jak jim to jde, jsou jako skuteční cukráři a pekaři.
Prožili jsme masopustní čas, vyráběly se různé
škrabošky, kouzelné hůlky, korunky a vějíře, meče
a štíty, postavičky z odpadových roliček, děti si
samy připravily jednohubky, nazdobily koblížky a
vdolečky, nalepily jitrnice, tancovalo se a
soutěžilo. Byly zde krásné masky, moc to všem
slušelo. Opět budou mít pěkné snímky.
Hrajeme si na řemeslníky /malíře, vynálezce,
doktory, muzikanty, sportovce, zpěváky/ již mají
téměř všichni jasnou představu o tom, čím by
chtěli být, až vyrostou. Vyhrávají doktoři a
traktoristi. Prožili jsme dva týdny v projektu o
knížkách, každý si mohl přinést z domova svoji
nejoblíbenější knihu a pracovalo se s nimi.
Vyprávíme si, čteme, hledáme známá písmenka,
čísla, vyrábíme si neobvyklou knížku /na
pokračování/. Je trošku kouzelná a napínavá.
Na exkurzi v místní lidové knihovně u paní
Štěpáníkové se dětem moc líbilo, vše si mohly
v klidu prohlédnout, pobesedovat a každý si mohl
do školky půjčit jeden nejlepší titul dle své volby.
Máme velikou výstavu a víme, jak s knihami
zacházet.
Těšíme se na jaro, již se chystá. Budeme žít jarem
a máme v hlavách další nové nápady.
(Věra Chlanová, ředitelka MŠ )

***
Činnost SDH Pačejov v roce 2012
Od začátku roku 2012 pracuje výbor SDH, který
čítá
11 členů. Výborové schůze se konají
průměrně každý měsíc a pokud je to nutné, dělají
se mimořádné schůze před náročnými akcemi,
které pačejovští hasiči pořádají. V letošním roce
2013 plánujeme například pořádání dětského
maškarního bálu, koncem března je to Den
matek,dále okrsková soutěž v a pak tradiční jarní
sběr železného odpadu, v létě pak pouťové
posezení v hasičárně a další jako například účast na
slavnostech a výročích okolních sborů.
Nyní několik informací z činnosti výboru za
uplynulý rok 2012:
25.2.2012……Okrsková schůze…..odesláni 3
delegáti+zajištění zázemí včetně občerstvení a

obsluhy.
25.2.2012……Dětský maškarní bál
21.4.2012……Členská schůze SDH Pačejov
(nízká účast)
12.5.2012…….Den matek( Jako tradičně skvělá a
oblíbená akce roku.)
12.5.2012…….Sběr kovového odpadu (sebráno
velmi málo)
19.5.2012…….Slavnost 105 let výročí založení
SDH Pačejov spojená s okrskovou soutěží.
U této akce bych se rád zmínil o detailní logistické
připravenosti a o obětavosti všech oslovených
členů, kteří se aktivně podíleli na organizaci této
ojedinělé události. Vše začalo s asi 3měsíčním
předstihem, počínaje zabezpečením a svozem
překážek na okrskovou soutěž, zabezpečením
diplomů a pohárů, bez kterých se dnes již žádná
soutěž neobejde. Při této akci je nezbytnou
součástí občerstvení jak soutěžících, rozhodčích,
hostů, ale hlavně široké veřejnosti, pro kterou jsou
tyto akce velmi populární a hojně navštěvované.
S tím souvisí zabezpečení odhadovaného množství
klobás, chleba , hořčice a dalších pochutin. Dále je
potřeba zabezpečit výčepní zařízení a pivo, dále
udírnu na klobásy a dostatek paliva pro případ
nepříznivého počasí. Je nutno zabezpečit zázemí
pro
hosty,
v našem
případě
zapůjčení
„pártystanu“, lavic a stolů ze spřízněného SDH
Oselce. Na této slavnosti byly uděleny řády a
vyznamenání dlouholetým a aktivním členům
SDH, což obnášelo objednání těchto medailí na
OSH s několikaměsíčním předstihem. Výsledkem
byla událost, kterou můžeme hodnotit jako velmi
zdařilou a z reakcí hostů jsme námi nastavenou
nejvyšší laťku nesnížili ani o kousek. Za úspěch je
třeba poděkovat všem, kteří se na této akci byť jen
nepatrně aktivně podíleli. Je vidět, že když jde o
důležitou věc, tak soudržnost nejen hasičů, ale i
všech lidí v Pačejově je opravdu veliká.
V červenci jsme se zúčastnili oslav výročí v
Myslívě.
Následovalo tradiční pouťové posezení při muzice
v hasičárně, kterému vždy předchází generální
úklid hasičárny. Součástí této akce byla i výstava
obrazů známého malíře krajináře pana Tůmy.
V září jsme společně s OU a profesionálními
hasiči z Horažďovic zabezpečovali opravu sirény.
15.9.2012……Oslava sv.Floriána ve Volšovech
(vysláno delegátů) reprezentujících nejen SDH,
ale především obec Pačejov jako takovou.
24.12.2012…..Vánoční zpívání mladých hasičů
pod rozsvíceným stromečkem v obcích Pačejov
nádraží, Pačejově vsi , Velešicích a v kostele v
Pačejově( spojené s podáváním svařeného vína a
vánočních přáníček ručně vyrobených dětmi).
Nácvik na tuto akci trval cca 2 měsíce .

Zástupci našeho sboru se také pravidelně účastní
výborových schůzí pořádaných v rámci okrsku. Na
těchto okrskových schůzích se hodnotí práce
okrsku jako celku a také pomoc sborům při
různých výročích a pořádání pohárových soutěží.
Členská základna našeho sboru čítá cca 80 členů
včetně žen a dětí . Vzhledem k poměrně slušnému
počtu dětí do 15ti let, nemá sbor problémy postavit
soutěžní družstvo v kategorii mladší žáci a jedno
družstvo v kategorii starší žáci. V našem sboru
vzdělávání dětí probíhá jak prakticky, tak i
teoreticky pod dozorem proškolených a řádně
kvalifikovaných instruktorů, jejichž houževnaté a
velmi trpělivé práce si jistě všichni velice vážíme.
Sbor nezapomíná ani na naše členy, kteří se
dožívají významných životních jubileí. Těmto
členům bývá zpravidla předáván upomínkový
dárek. Smutným okamžikem letošního roku však
bylo, když naše řady navždy opustil dlouholetý a
zakládající člen pan Josef Průcha.
Obraťme nyní tedy svoji pozornost na naši
zásahovou jednotku. Jen pro osvěžení paměti si
zopakujme pár základních informací. Zřizovatelem
zásahové jednotky je obec a ta je také plně
zodpovědná za vybavení jednotky ať už po stránce
výzbroje nebo výstroje. Naše jednotka se sestává z
9 členů a je zařazena v poplachovém plánu kraje
v kategorii JPO III/2. To pro nás znamená
povinnost v případě vyhlášení poplachu vyjet
s oběma vozidly, která jsou zařazena do výjezdu a
to do 10 minut od vyhlášení s T 148 CAS 32 a do
dalších 10 minut i s DA AVIA 30. Tuto povinnost
si plníme beze zbytku a vždy s velkým předstihem,
jelikož první vozidlo vyjíždí zpravidla do 5-6
minut od vyhlášení poplachu a druhé vozidlo jej
následuje takřka vzápětí. Důležitým faktorem je
spuštění jednotného systému rozesílání svolávacích
sms zpráv ze stran krajského operačního střediska
pro všechny členy zásahových jednotek. Přes
počáteční bolesti se tento systém povedlo uvést
v život a nyní již funguje takřka bezchybně,
alespoň co se naší jednotky týče. Každý člen
jednotky obdrží sms zprávu o vyhlášení poplachu a
ihned ví k jaké události jsme vysláni a hlavně, kam
jsme vysláni. Tyto informace jsou pro členy
jednotek důležité i z toho hlediska, že jsou schopni
ještě před samotným výjezdem operativně
zareagovat na nastalou situaci a popřípadě doplnit
do vozidla potřebný materiál. Samotný velitel tak
může ještě před příjezdem na místo zásahu vydat
jednotce patřičné rozkazy, které urychlí samotný
zásah a popřípadě mohou přispět třeba i k záchraně
lidského života.
V letošním roce přeji všem pevné zdraví,
spokojenost v rodinném i pracovním životě a

trošku toho potřebného štěstíčka.
(Luboš Straka, Za výbor SDH Pačejov)
***

SDH Pačejov – ženy sezona 2012
Letošní rok jsme začaly ve výborné kondici a
s obrovskou chutí po nám tolikrát vzdáleném
vítězství v
konečném
vyhodnocení
Pošumavské hasičské ligy. Navrátily se nám
novopečené maminky i se svými přírůstky,
popřemýšlely jsme nad některými možnostmi
zrychlení našeho času. A už nám nic nebránilo
vydat se vstříc honbě za bodovými zisky
v letošní sezóně. Sezóna nám začala prvním
tréninkem 4. května na palouku v Pačejově
nádraží, kde trénujeme již třetím rokem. Od
tohoto data následovaly tréninky pravidelně
jedenkrát týdně až do 1. listopadu. Ukončení
soutěžního roku proběhlo 3. listopadu na
soutěži v Plzni.
Začaly jsme s novou sadou hadic a čerstvě
seřízenou stříkačkou. Jenže asi po pěti
pokusech se začínaly projevovat drobné
chybičky na stroji. Později jsme zjistily, že se
jedná o prasklé těsnění pod hlavou, čímž bylo
zapříčiněno prosakování oleje do chladící
soustavy. Před námi byl ale termín oslav
105.výročí založení sboru. Stroj nebylo
možné během 2 týdnů opravit, tak se oslavy a
s tím spojená soutěž okrsku absolvovaly i
s těmito komplikacemi. I přes nevyužití
plného potenciálu stroje jsme soutěž zaběhly
v našem nejlepším čase 30 vteřin. Připadlo
nám tedy 1. místo.
Do boje o pohár pošumavské hasičské ligy
jsme všechny šly s jasným cílem. Vyhrát! 23.
června začala naše honba za nelehkými body.
Tato liga čítala letos 12 dvoukolových soutěží.
Zaběhnutý čas z druhého kola se do PHL
nezapočítává, jelikož se jedná o memoriál či
pohár pořádajícího sboru. Začalo se jako
každoročně v Habarticích. Zde jsme dosáhly
času 34,38, díky kterému jsme obsadily 3.
místo. Dne 30. června jsme vyrazily pro body
do Sušice. Jedná se o první soutěž ze tří, které
se běží podle jiných pravidel, a to pravidel
požárního sportu. Na tomto hřišti nám není
přána první příčka. Čas 25,31 bohužel stačil
jen na 2. místo Třetí klání se odehrávalo
v Týnci u Horažďovic 7. července. Zde jsme
prolomily magickou hranici 30 vteřin a
zaběhly svůj rekord 29,86. Právem nám za to

náležela 1. příčka. O týden později jsme
v průtržích mračen zkusily štěstí v Janovicích
nad Úhlavou. I v těchto nepříznivých
podmínkách jsme překonaly svůj rekord
z předchozího týdne a zároveň vytvořily
rekord pošumavské ligy v kategorii žen
s časem 28,97. S velkou slávou jsme si došly
pro pohár za 1. místo. Další soutěží byly Luby,
zde jsme pokračovaly ve vítězné sérii s časem
29,97. V Defurových Lažanech (prakticky na
domácí půdě) jsme nemohly udělat ostudu.
Potvrdily jsme naši pozici v čele tabulky
hodnocení ligy a získaly i zde 1. místo s časem
31,52. Následovala soutěž v Rozsedlích. Sem
jsme přijely ve změněné sestavě a první příčku
jsme vyměnily za druhou časem 33,14. Dalším
hřištěm, kde nám není přáno vyhrát, jsou
Slavošovice. S časem 31,55 jsme si doběhly
pro 2. místo. Požární sport jsme si zaběhly
v Nýrsku na novém hřišti. Bohužel nám opět
připadla 2. pozice s časem 25,83. Po týdenní
pauze a zregenerování svalstva jsme vyrazily
do Malé Vísky. Ovšem motivace a touha po
získání 1. místa byla až přespříliš velká.
Savice jsme spojily s takovou vervou a v
perfektním čase, že proudařka nestihla včas
doběhnout k terči. Ale zase jsme jejím
výkonem s několika přemety a kotouly
zpestřily tamní horké odpoledne. Následoval
hluboký propad v umístění a získaly jsme zde
6. místo časem 45,63. Poslední požární sport
byl ve Strážově. Zaběhly jsme čas 26,86 a
získaly 3. příčku. V průběžném pořadí ligy
jsme stále držely 1. pozici, ale dotáhly se na
nás soupeřky a bodový rozdíl činil kritický 1
bod. S velkou nervozitou jsme přijely do Lub.
Napjatou atmosféru v družstvu završil hlavní
rozhodčí při přípravě na základně. Byla
vznesena námitka na náš již 4 roky starý a na
všech soutěžích používaný sací koš. Nastala
vyhrocená situace dokázat panu rozhodčímu,
že používáme ten samý sací koš jako naše
soupeřky, které běžely před námi a to bez
jakýchkoli výtek. Po dlouhé a nám adrenalin
zvyšující výměně názorů nám byl umožněn
start. V tuto chvíli jsme nemyslely na nic
jiného, než prostě doběhnout. Za velkého
potlesku jsme odstartovaly náš poslední a
rozhodující útok ligy. Ukončily jsme ho časem
32,29. S tímto časem jsme v Lubech vyhráli a
upevnily tak svou pozici v tabulce celkového
hodnocení. Následovalo bujaré veselí a

gratulace
k celkovému
prvenství
v Pošumavské hasičské lize. Zároveň jsme
poprvé okusily pocity celebrit. Naše nadšení a
první dojmy z dlouho očekávaného vítězství
jsme vyjádřily v historicky prvním rozhovoru
pro regionální deník. Na našem úspěchu má
velký podíl jak trenér Radek Junger, tak i na
žádné soutěži nechybějící věrné trio ve složení
Jaroslav Buchta, Václav Junger a Václav
Průcha. 26. října jsme si do Vrhavče dojely
pro zlaté medaile, trička, věcný dar, pohár za
celkové vítězství, pohár za nejrychlejší útok a
lahvinku za účast na všech soutěžích.
Po úspěších v klatovském okrese jsme jely 3.
listopadu porovnat síly na prestižní soutěž do
Plzně. Na tomto hřišti jsme bojovaly o
prvenství v soutěži s několikanásobnými
mistryněmi České republiky a mistryněmi
Evropy v požárním sportu z Chválenic. Při
společném startu jsme poměřily naše síly s
tímto družstvem a s náskokem 1 vteřiny jsme
mistryně porazily. Odměnou za náš výkon byl
pohár a dárkový balík. Věříme, že takto
vydařená sezóna není poslední a vynasnažíme
se našimi úspěchy přitáhnout více příznivců
hasičského sportu.
( Radek Junger, SDH Pačejov)
***

XXXIV. Rally Agropa 2013
Členové Automotoklubu Pačejov se dočkali
významného ocenění. Velkou odměnou za jejich
aktivní činnost je fakt, že loňský XXXIII.ročník
FUCHS OIL Rally Agropa byl v soutěži
připravované
renomovaným
internetovým
magazínem Sport Motor News Trophy vyhlášený
jako
absolutně
nejlépe
zorganizovaná
automobilová soutěž v celém loňském českém
šampionátu v rally, který se sestával z 8
jednodenních a 8 dvoudenních závodů. Fuchs Oil
Rally Agropa získala v anketě mezi fanoušky
největší oblibu a zástupci AMK Pačejov obdrží od
redakce Sport Motor News věcné ceny a pamětní
list. Nejen pro všechny pořadatele a funkcionáře,
ale bezesporu pro celý Pačejov, je to obrovský
úspěch, který všechny zúčastněné subjekty
současně zavazuje. Laťka byla nasazena hodně
vysoko a úkolem všech bude v nastávajícím
období ji na této úrovni minimálně udržet. Už
proto byly zahájeny přípravy na pořádání
XXXIV.ročníku FUCHS OIL Rally Agropa, který
se pojede v tradičním termínu jako Mistrovství
ČR ve sprintrally, Mistrovství ČR v rally

historických automobilů a Pohár ČR v rally ve
dnech 9.-10.srpna 2013.
Na společné schůzce se proto v pondělí 4.února
sešli v Katovicích zástupci
Automotoklubu
Pačejov v AČR 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 přijal i poslanec
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
ing. Jiří Papež. Organizační výbor poděkoval všem
zúčastněným zástupcům městských a obecních
úřadů, jichž se průběh letošní rally dotýkal, za
jejich vstřícný přístup a podporu. Bez těchto
faktorů by nebylo možné naši rally na této úrovni
zorganizovat a výše zmíněné ocenění je tudíž i
jejich úspěchem.
Všechny zúčastněné subjekty v Katovicích
projevily vůli a ochotu spolupodílet se na
organizaci a zabezpečení XXXIV.ročníku Rally
Agropa 2013.
(Mgr. Tomáš Cihlář, tisk. středisko)

***
Automotoklub Pačejov má za sebou
náročnou sezonu korunovanou úspěchy
Závěr roku bývá vždy spojen s bilancováním a
hodnocením, co dobrého a zlého nám přinesl.
Nejinak je tomu i v Automotoklubu Pačejov, jehož
členové i v loňském roce připravili několik
zajímavých motoristických akcí, které pomohly
zviditelnit naši obec i celý jihozápadní region.
Pod taktovkou AMK Pačejov se jel již tradičně
Pošumavský pohár v automobilovém slalomu pro
širokou motoristickou veřejnost. Seriál čítal pět
závodů, z nichž dva hostily také mistrovství České
republiky v této disciplíně. Povzbudivou zprávou
do budoucna je fakt, že se letošního seriálu
zúčastnilo 135 závodníků a závodnic, kteří si
přijeli vyzkoušet své řidičské umění do
bezpečných prostor plochy bývalého letiště u Lnář
s minimalizováním rizika havárie. U jednotlivých
závodníků je vidět rok od roku velký pokrok v
ovládání vozidla v krizových situacích. Řidiči si v
letošním roce vyzkoušeli jízdu za všech
povětrnostních podmínek. Velice příjemnou tečkou
za letošním seriálem bylo slavnostní vyhlášení celé
sezóny v Kulturním domě v Pačejově. Doufejme,
že se tento seriál bude i nadále těšit velkému zájmu
jezdců z řad veřejnosti. Jeden takový závod v
automobilovém slalomu dá totiž řidiči mnohem
více zkušeností, než kondiční jízdy někde v
autoškole nebo na polygonu, navíc za zlomek ceny
nákladů. Věřme, že účastníci automobilových
slalomů pak v běžném provozu jezdí daleko

bezpečněji, než ti, kteří tento druh sportu odsuzují.
Stěžejní akcí AMK Pačejov je každoročně Rally
Agropa, jejíž příprava zabere členům AMK
většinu volného času během celého roku. Tato
akce přitáhne každoročně do regionu velké
množství fanoušků, kteří přinesou řadě místních
podnikatelů a společenským organizacím nemalé
finanční částky, jiným zase naopak starosti a
problémy. Záleží pouze na tom, jak kdo dokáže
tuto významnou akci využít ve svůj prospěch.
Bezpochyby potenciálních zákazníků všeho druhu
přijede na rally víc než dost.
Pačejovští v letošním roce pořádali již XXXIII.
ročník, jedná se tak o nejstarší sprintrally v České
republice. Místní AMK je dnes také jediným
vesnickým automotoklubem, který pořádá akci
takového rozměru a významu. Jeho členové navíc
vše dělají po nocích ve svém volném čase, což je
dnes v pořádání rally také rarita. Byla by velká
škoda, kdyby úspěchy nadšenců z AMK Pačejov
byly zapomenuty ve světle nedávných událostí,
kdy rally sport je v médiích srovnáván s
„úchylnými zábavami zbohatlíků“ nebo dokonce s
násilnou činností. Na pořadatelích teď leží
nelehký úkol přesvědčit veřejnost, že tomu tak
zdaleka není a že se pro bezpečnost dělá již dlouhá
léta maximum.
Důkazem může být uplynulý ročník FUCHS OIL
Rally Agropa, který se stal nejlépe zabezpečenou
soutěží v celém seriálu mistrovství České
republiky. Každý mistrovský podnik musí totiž
projít přísným hodnocením bezpečnostních
delegátů, kteří hodnotí množství bezpečnostních
kritérií známkami jako ve škole. V konkurenci
mnoha profesionálních pořadatelů se pačejovský
podnik umístil na prvním místě /!!!/ s výslednou
známkou 1.75. Na druhém místě se shodně
umístily sprintrally Vrchovina a Jeseníky se
známkou 1.9. Pačejovský podnik je také
dlouhodobě velmi dobře hodnocen soutěžními
posádkami. V posledních letech se podařilo
postavit technické a bezpečné rychlostní zkoušky
na Strakonicku, což se odrazilo v kladném
hodnocení jezdců. Pokud do celkového hodnocení
XXXIII. FUCHS OIL Rally Agropa přidáme k
bezpečnostní stránce ještě hodnocení posádek a
hlavního sportovního komisaře, vyjde nám
výsledná známka 1.88, což dělá z pačejovské
soutěže absolutně nejlépe hodnocenou sprintrally
v celé České republice.
Těchto úspěchů by pořadatelé nikdy nedosáhli bez
tolerance a pomoci obecních úřadů a obyvatel na
trati rally. Velmi vstřícného přístupu si všichni
vážíme a uvědomujeme si jeho důležitost. Na
oplátku se snažíme svojí profesionální prací
maximálně eliminovat riziko škod a nabídnout
místním spolkům nějakou formu přivýdělku v

rámci rally. Těší nás i kladné ohlasy obyvatel
zejména na jihočeských rychlostních zkouškách,
kteří oceňují celý přístup k akci a k úklidu po ní.
Vždyť již druhý den po soutěži neznalý člověk
nepozná, že se jeho vesnicí a okolím den před tím
proháněly dvě stovky soutěžních automobilů.
Nezbývá než doufat, že se místní obyvatelé
nenechají ovlivnit komerčními televizemi, které
vyhledávají jen bulvární senzace, a zachovají
Rally Agropa přízeň i nadále. Historie 33 ročníků a
výše zmíněné hodnocení si to jistě zaslouží.
Dne 7. prosince uspořádal AMK Pačejov besedu
s populární přední soutěžní posádkou Josef Peták –
Alena Benešová. Akce byla hojně navštívena nejen
místními občany. Zaplněný sál v Olšanech se celý
večer skvěle bavil. Výtěžek z dobrovolného
vstupného byl poslán na konto pozůstalým po
tragédii při rallyshow v Lopeníku.
Ve výčtu hodnocení nelze vynechat fakt, že se
AMK Pačejov
letos významnou měrou
spolupodílel na organizaci podniku mezinárodního
mistrovství ČR ENTERIA Rally Příbram a
vypomáhal kolegům z Klatov při Rally Šumava a
Vltava.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, kteří se
nějakou měrou zasloužili o pořádání loňské
FUCHS OIL Rally Agropa, ať to jsou sponzoři,
obecní úřady, stovky pořadatelů a v neposlední
řadě všichni obyvatelé a diváci podél trati. Díky! A
všechny naše kritiky bychom rádi poprosili o
trochu tolerance, shovívavosti a dobré vůle.
Většinou vždy najdeme společnou řeč a nějaký
kompromis ku prospěchu nás všech.
(Miroslav Žitník ml., zpravodaj AMK Pačejov)

***
2.ÚNORA se konala výroční členská
schůze střediska a Klubu přátel.
„Junáci vzhůru, volá den, luh květem kývá orosen
…“ Skautskou hymnou byla zahájena výroční
členská schůze ve vyzdobeném bývalém agitačním
středisku v kulturním domě a za účasti starosty
obce ing. Smolíka, který přijal naše pozvání.
Všichni v krojích nebo střediskových tričkách.
Stojíme v pozoru a zdravíme! Slova se ujímá bratr
Tom a zahajuje schůzi, vítá všechny přítomné a
pana starostu. Připomíná výročí založení střediska
a vyhlašuje symbolickou minutu ticha na uctění
památky zakladatelů střediska, našich předchůdců,
vedoucích a všech sester a bratrů, kteří odešli
k věčnému táboráku. Stojíme, hlavy dolů a
vzpomínáme. „Děkuji všem“, říká Tom a předává
slovo vůdci střediska bratru Slavíkovi. Ten
přednáší zprávu o celé historii střediska, vzpomíná

významných mezníků v činnosti , rozebírá akce
loňského roku. Vyzdvihuje podíl mladých na
činnosti střediska a děkuje jim.
Dalším bodem programu
o
Zpráva o hospodaření a stavu
majetku. Tu přednáší dlouholetá
hospodářka střediska sestra Jana.
Zprávu inventarizační komise
přednesl bratr Pirát. Teď přichází
první překvapení schůze, neboť o slovo se hlásí
bratr Huron, aby vystoupil se zprávou o činnosti
roverského kmene za loňský rok. To jsme
nečekali. Zpráva bylo moc pěkně připravená
Bokačem a doplněná Huronem. Obsahovalo
hodnocení všech důležitých akcí a byla okořeněna
vtipnými bonmoty. Závěrem oznámil, že na
základě usnesení roverské rady, nazvali svůj
I.oddíl roverů na „ženijní“, protože prý stejně
vykonávají všechny práce, které spadají do náplně
ženijního vojska a zvoláním „Ještě více betonu“ a
všichni třikrát „HURÁ“ svoje vystoupení ukončil.
Nezklamali, jako vždy a dokonce bylo vysloveno
přání, aby středisko žilo minimálně dalších 65 let.
A jak jsem pozoroval nás starší z Kmene
dospělých, jedno oko nezůstalo suché.
Pak přišel dle programu vpravdě bod slavnostní.
Vůdce střediska předal těm nejmladším roverům
Stříbrný jubilejní odznak jako výraz díků „za
skautskou službu“. Oceněni byli Rohla, Bokačo,
Lafoun, Ryback a Danča. A druhé překvapenívšem účastníkům schůze, včetně pana starosty,
předal Pamětní list, který jsme připravili k 65.
výročí založení střediska Jestřáb v Pačejově
nádraží. Další bod programu byla diskuze. První
se přihlásil Huron a hovořil o nutnosti náboru
nových dětí. Tom to komentoval tak, že je to
správná připomínka a že je potřeba klást důraz na
akce pro ty nejmenší. Vedle tábora - Den dětí,
lampionový průvod v říjnu a Mikulášská
s rozsvícením vánočního stromku, čímž byla loni
založena správná tradice. Bill v krátkém
vystoupení slíbil pomoc při akcích a Joe
informoval o tom, že 5.ledna na turnaji ve stolním
tenise reprezentoval středisko 3. místem. Po něm
si vzal slovo Tom a oznámil třetí překvapení k výročí střediska připravil tři dárky. Prvním je
kronika střediska z let 1940-1950, kterou
zpracoval, doplnil a nechal svázat. Jedná se o
písemný materiál po Stanislavu Švecovi a
Jaromíru Bendovi. Druhým dárkem je Kronika
roku 2012, kterou napsal a nechal svázat za
pomoci bratra Piráta, jemuž také poděkoval. A
třetím dárkem – tím je odměna za druhé místo ve
fotosoutěži na téma Skautské století, kterou
vyhlásila Krajská rada Junáka ve spolupráci
s Liman sport a odměna je poukaz na zboží
v hodnotě 500,- Kč. Tak koupíme pro středisko

nerezový kotlík. Sestra Jana poděkovala Tomovi za
práci na kronikách, což je důležité nejen z hlediska
činnosti, ale hlavně z hlediska historie. Potom
požádal o slovo starosta obce. Poděkoval junákům
v Pačejově za práci s mládeží a hovořil o
možnostech financování činnosti společenských
organizací. Na stejné téma hovořila i sestra Milu,
která je zároveň i zastupitelkou obce.
A už tu byl závěr oficielní části schůze. Bratr Tom
poděkoval panu starostovi osobně i obci za
podporu činnosti. Dále poděkoval jménem všech
bratru Slavíkovi a sestře Janě za více než dvě
desetiletí práce ve svých funkcích. Potom
následovala večeře a kulturní část , kterou nám
zpříjemnila country kapela Štreka svým
nádherným repertoárem. Všem se líbilo a už teď se
těšíme na příští výročku.

(Ing. Jan Vavřička)
***
Usnesení ZO č. 14 z 22.11.2012
ZO Schválilo:
- změnu rozpočtu č. 5/2012 s úpravou, částka
16tis. Kč původně určená na PD požární nádrže
bude použita na posílení výdajů na veřejné
osvětlení (osvětlení kostela)
- bezúplatný převod pozemku par. č. 1147/6 –
ostatní plocha silnice o výměře 317 m2 v k. ú.
Pačejov od ÚZSVM;
- zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 36 –
zahrada o výměře 185 m2
- Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, třídění, využívání a odstraňování
komunálního odpadu.

Usnesení ZO č. 15 z 20.12.2012
ZO schválilo:
- změnu rozpočtu č. 6/2012
- záměr prodat ppč. 36 – zahrada o výměře
185 m2 k.ú. Pačejov
- pověření starosty k provádění rozpočtových
změn do konce r. 2013
- setrvání starosty v Pracovní skupině o
hlubinném úložišti
- ZO Neschvaluje prodej pozemku ppč. 902/4
k.ú. Pačejov
- ZO bere na vědomí zprávu kontrolního a
finančního výboru

Usnesení ZO č. 16 z 21.2.2013
ZO schválilo:
- změnu rozpočtu č. 7/2012 a č. 1/2013
- prodej pozemku parc. č. 36 - zahrada o
výměře 185 m2 v k. ú. Pačejov
- zveřejnění záměru směny pozemků v k.ú.
Velešice u Pačejova mezi Obcí Pačejov a J.
Laněm
- výjimku z počtu žáků v Mateřské škole.
- změnu dispozice bytů v projektové
dokumentaci ke stavbě „B.j. 3 PB – PČB
Pačejov“.
- dofinancování stavby „B.j. 3 PB – PČB
Pačejov“.
- ZO vyřadilo projednávání návrhu odkoupení
pozemků p.č. 92/44, 94/1 a 94/2 k.ú. Pačejov
z programu zasedání
- ZO zamítlo žádost o prodej pozemku ppč.
829 v k. ú. Velešice u Pačejova
ZO bere na vědomí:
- Informaci, že p. starosta není členem
Pracovní skupiny o hlubinném úložišti
- Kontrolní výbor provede kontrolu pokut
uložených obci v letech 2011 a 2012 do
25.6.2013.
- Účast starosty na jednání 26. 2. 2013 v
Praze a 28. 2.2013 v Chanovicích.
Úplná znění usnesení jsou na webových stránkách
Obecního úřadu: www.pacejov.cz
( ing. Jana Cihlářová, místostarostka)
***

Jak platit daně
V souvislosti s blížícím se koncem období pro
podání přiznání k dani z příjmů a zaplacení
této daně a daně z nemovitostí Vás Finanční
úřad pro Plzeňský kraj, Územní pracoviště
v Klatovech informuje, jak správně zaplatit
tyto daně.
Čísla účtů a další bližší informace jsou
k dispozici na internetu http://cds.mfcr.cz odkaz „Placení daní“.
Vybrané účty pro všechny územní
pracoviště Finančního úřadu pro Plzeňský
kraj:
Daň z příjmu FO

721-77627311/0710

Dań z nemovitosti

7755-77627311/0710

Variabilní symbol: rodné číslo, IČ nebo číslo
přidělené úřadem. Toto je velmi důležitá
položka, která určuje, kdo daň platí. Chyba či
neuvedení znamená, že částka nebude připsána
na správný osobní daňový účet konkrétního
poplatníka.

Konstantní symbol: 1148
Poplatníkům daně z nemovitostí doporučujeme
vyčkat na zaslání poštovní poukázky s údajem
o výši daňové povinnosti, k čemuž dojde
počátkem května. Částka daně z nemovitostí
vyměřené za rok 2013 se může lišit od daně
placené v předchozích letech z důvodu změny
některých sazeb u pozemků, sloučení všech
daňových přiznání jednoho poplatníka v rámci
kraje atp.
(zdroj Finanční úřad)
***
Občanské sdružení pro obnovu památek předků v
krajině pod Slavníkem v Pačejově, zve srdečně
všechny občany, kteří mají chuť se pobavit, aby
přišli 18. května 2013 ve 13 hod. na náves do
Pačejova na tradiční májové posezení. Čeká na vás
kulturní program, který připravují pačejovské děti
a ženy. Občerstvení a muziky bude dostatek. Jak se
říká, dobrá nálada dělá život veselejší.

( Božena Behenská)
***
Obecní úřad Pačejov
ve spolupráci s Diakonií Broumov
pořádá dne 10.5.-11.5.2013
od 16,00-17,30 hod.
humanitární sbírku šatstva.
***

Jménem zastupitelů Obce Pačejov a redakční
rady vám všem přeji veselé Velikonoce,
bohatou pomlázku a hodně jarní pohody.
( ing. Jana Cihlářová)
***
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