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Informace ze základní školy
V současné době navštěvuje ZŠ Pačejov 107 žáků.
Ve třech třídách 1.st. je 61 a ve čtyřech třídách
druhého stupně pak 46 žáků. V pololetí prospělo
s vyznamenáním72, prospělo 33, jedna žákyně
neprospěla, jeden žák měl o 1 měsíc odloženu
klasifikaci. Chování u všech velmi dobré.
Na škole působí 9 kvalifikovaných učitelů, 1
asistentka pedagoga, 1 vychovatelka školní
družiny, 2 kuchařky, uklízečka a školník.
K zápisu se dostavilo 14 dětí, 13 bylo zapsáno, v 1
případě
bude rozhodnuto o odkladu školní
docházky po dodání požadovaných dokladů.
Jak jistě víte, školu rok od roku navštěvuje méně
žáků. Ve školním roce 2003/04 (před 10 ti léty)
měla škola 159 žáků, 9 tříd a my byli v pohodě.
V současné době, kdy se financování odvíjí od
počtu žáků má škola jako příspěvková organizace
problémy. Chybí peníze nejen na platy učitelů a
provozních zaměstnanců, ale i na ostatní
neinvestiční výdaje. Je to logické: NORMATIV x
POČET ŽÁKŮ = BALÍK PENĚZ. Protože chybí
žáci (nemáme požadovaný průměr ani na 7 tříd !),
musíme žádat zřizovatele o výjimku z počtu žáků
a nyní čekáme, že nám také přispěje na platy.
V takové jsme situaci. Jaký bude osud vesnických
škol za pár let?
Učitelé žákům školy nabízejí zapojení do různých
naukových soutěží. Pochválit musím úspěšné
řešitele domácích i školních kol a hlavně pak ty,
kteří absolvovali okresní kolo:
Olympiáda z Čj: Jakub Straka (9.tř.), Petr Hosnedl
(9.tř.).
Angličtina: ml.kat.: Kateřina Petrásková (7.tř.)
st. kat.: Kateřina Vopalecká (8.tř.)
Olympiáda z matematiky: Petr Hosnedl (9.tř.).
Recitace:
V obvodním kole v recitaci v Horažďovicích
(6.3.) se umístili nejlepší žáci školy takto:1.místo:
Kristýna Větrovcová a Jana Halíková
3.místo: Vojta KlečkaVšichni výše uvedení
postupují do okresního kola (KT 20.3.).
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 této matematické
soutěže nebyl letos mezi žáky 6. – 8.ročníku
žádný úspěšný řešitel. Že by byla soutěž tak
obtížná a náročná ?
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Všichni vycházející žáci 9.ročníku (10) již podali
své přihlášky ke studiu na SŠ. 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 (24.3.), třídní schůzky
rodičů (22.4), školní akademie (7.5.), divadelní
představení v Těchonicích (9.5.). Proběhne
dopravní soutěž, doufáme, že i atletické soutěže,
exkurze (Plzeň, Horažďovice), v plánu je také
úklid našich obcí od plastového odpadu v rámci
Dne Země, fotografování, návštěva divadla (Plzeň)
a školní rok zakončí třídy školními výlety.
V současné době žije většina žáků školy
přípravami na školní akademii. Termín /7.5. od
19 h/ se nezadržitelně blíží. Jste srdečně zváni.
( Josef Hromádka, ředitel ZŠ)

***
Zpráva z naší mateřské školy
Letos nám zima vůbec nepřála, slabou
sněhovou nadílku jsme si dostatečně užili pouze
5 dnů, jezdilo se na lopatách, stavělo a koulovalo.
Krmili jsme ptáčky a občas se podívali ke krmelci,
kde můžeme potřebnou potravu dosypávat. Na
třídách se žilo projekty: cestování během zimy,
příprava k zápisu do 1. třídy, kdy nás navštěvoval
detektiv Očko a my jsme plnili jeho úkoly. Také se
zde žilo zimní olympiádou i masopustním časem,
jeho tradicemi i zvyky. Poznávala a napodobovala
se různá řemesla, masky, vyráběly se různé
postavičky a zdobily látkou, takže nám vznikly
různé princezny, rytíři, vodníci, strašidla i klauni.
Zavítalo k nám divadlo s pohádkou Tři
zlaté vlasy děda Vševěda, děti byly zapojeny
do děje a aktivně spolupracovaly. V místní
knihovně pobesedovaly s paní Štěpáníkovou na
téma „Půjčování a zacházení s knihami“, prohlédly
si uložení knih pro děti i dospělé, jejich označení,
používání kódů a měly velikou radost, když si
každý sám mohl jednu pro něj nejkrásnější zapůjčit
do školky.
Nyní jsme odemkli zahradu, pozorujeme
změny v přírodě, rozlišujeme první jarní květiny,
sledujeme skotačení nově narozených mláďat.

Každá třída se začíná starat o svoji nově
zbudovanou zahrádku, budeme pozorovat, jak se
rostlinkám daří.
Od března poprvé děti odpočívají na
lehátkách v novém žlutém povlečení s motivy
pandy a moc se jim líbí. Dne 17. března proběhl
zápis do našich prostor na nový školní rok, přijde
nám několik nováčků. V dubnu se chystáme do
divadla v Horažďovicích, chceme si opékat v
přírodě, budeme se připravovat na velikonoční
svátky i na májový čas a čeká nás spousta zábavy,
her, legrace.
A co nás trápí a znepříjemňuje nám život?
Volný pohyb jednoho ze 3 černých psů patřících
majiteli rodinného domku u křižovatky po
místních
komunikacích,
především
pak
v bezprostředním okolí školky. Oplocení je v
dezolátním stavu, pracovník obce po našem
upozornění vždy nějakou ulomenou plaňku
vymění, ale nejdéle během 2 dnů je opět otvor
jinde. Pes si vždy nějakou cestičku najde a
majitele to nezajímá. Chodíme na vycházky, k
autobusům s dětmi, někdy jdeme s lopatou či
hráběmi, nevíme, odkud se rozzuřený pes vyřítí.
Řidiči se nám smějí. Celá skupina dětí i
kolemjdoucí jsou dle nálady psa v ohrožení, máme
strach a věřte, že to není legrace, neradi bychom
měli nějaké dítě pokousané. Nebo budeme všichni
čekat, až se něco doopravdy stane?
( Věra Chlanová, ředitelka MŠ)
***
Setkání se starosty
V poslední době mají pořadatelé z Automotoklubu
Pačejov opravdu napilno. Uspořádali dvě akce,
které měly za úkol zhodnotit loňský ročník rally a
naplno projednat přípravu ročníku letošního. Ten
bude jubilejní, protože je pětatřicátý. Poslední
lednové pondělí se v příjemném prostředí
rodinného penzionu v Zaboří sešel organizační
výbor se starosty dotčených obcí pořádáním rally.
Zúčastnila se jich většina z pozvaných. Zástupci
AMK je seznámili s průběhem a hodnocením
minulého ročníku, které dopadlo velice dobře.
Jako pořadatelé byli hodnoceni na druhém místě
za Kopnou a to pouze o několik desetinek bodu.
Proto bylo na místě poděkování všem obcím a
jejich starostům a zastupitelům za pochopení,
vstřícnost, pomoc a podporu. Pořádání rally
v těchto obcích má také významný přínos pro
pokladny většinou spolku Sbor dobrovolných
hasičů, kteří nejen že pracují jako pořadatelé, ale
zajišťují občerstvení v diváckých místech v jejich
obcích, takže spolupráce s pořadatelem rally je
skutečně oboustranně prospěšná. Velice je také
nutno ocenit toleranci občanů, kteří v dotčených
obcích bydlí. Výborná spolupráce byla i s úřady,

které v jednotlivých regionech pořádání akce
povolují.
Příprava letošního ročníku už běží na plné obrátky.
Starostové vyslechli na setkání informaci o
záměrech pořadatelů z hlediska tratě a hlavně
rychlostních zkoušek. Všichni vyjádřili podporu a
slíbili pomoc, neboť akce námi pořádaná zvyšuje
návštěvnost regionu, což má pozitivní vliv pro jeho
další rozvoj. Shodli se na tom, že by bylo dobré
získat i ještě větší podporu ze strany Jihočeského
kraje, o což se společně pokusíme.
Po skončení oficielní části následovala společná
večeře a po ní se ještě dobu povídalo a diskutovalo
ve velice přátelské atmosféře. Pořadatelé
z Automotoklubu Pačejov také děkují svému
hostiteli za velmi příjemné prostředí a výborné
pohoštění.
( Ing. Jan Vavřička)
***
Členové AMK rokovali
V sobotu 15. března se v hospodě „U Barochů“
v Olšanech sešli za hojné účasti členové AMK
Pačejov na členské schůzi. A bylo co hodnotit, o
čem povídat. S první zprávou vystoupil předseda
Miroslav Žitník st.. Informoval členy o všech
akcích, které klub za poslední rok uskutečnil. Jen
namátkou vzpomenu některé z nich. Konaly se dvě
besedy s jezdci – posádkou Peták, Benešová a
s Emilem Trinerem. V obou případech byl nabitý
sál a výtěžek z dobrovolného vstupného byl zaslán
na charitativní účely v oblasti motorismu. Konal se
celý seriál slalomů, ať mistrovství republiky nebo
Pošumavský cup a to za účasti cca 140 jezdců.
Přínos této akce pro bezpečnost asi neumíme v tuto
chvíli ani docenit. Pomáhali jsme při organizaci
Rally Šumava, Vltava, Příbram a to docela
zásadním způsobem. Také při motocyklové soutěži
Enduro. Nejvýznamnější akcí byl samozřejmě 34.
ročník EPLcond rally Agropa, který se jel za
rekordní účasti posádek. Předseda poděkoval všem
členům za práci ve prospěch klubu a jednotlivých
akcí.
Potom se ujal slova ředitel slalomu a rally Ing.
Pavel Štípek. Provedl hodnocení minulých ročníků
v obou kategoriích a také všem poděkoval. Bylo
proč ! Slalomy přispívají významnou měrou
k bezpečnosti silničního provozu a loňský ročník
rally se stal opět obrovským pořadatelským
úspěchem celého týmu, který rally zajišťuje. Navíc
v posledních letech stoupá obliba naší soutěže
mezi jezdci i diváky, podařilo se hlavně zkvalitnit
sportovní úroveň tratě díky novým rychlostním
zkouškám, ale i bezpečnost a pořadatelskou
úroveň. Velkým problémem však je a zůstává pro

letošní ročník financování. Tradiční velcí sponzoři
zatím neřekli konečné slovo a také zkoušíme
oslovovat nové. Zatím počítáme, pokud se nic
nezmění, že se soutěž pojede s loňským názvem.
V závěru svého vystoupení ředitel ještě jednou
poděkoval všem za podporu a pomoc. Pak už
následovala diskuze a občerstvení. O přestávce se
sešel výkonný výbor a vybral ze sedmi návrhů,
které zpracoval Václav Štípek, vítězné jubilejní
logo, jež se bude oficielně používat na všech
tiskovinách.
Na úplný závěr jsem, jako řídící schůze,
poděkoval Mírovi Žitníkovi za dlouholetou
činnost ve funkci předsedy AMK a ředitele rally a
také současným duším celé rally Pavlovi Štípkovi
a Mirku Žitníkovi mladšímu. Pak už se jen sedělo
a povídalo a nikomu se ani domů nechtělo.
( Ing. Jan Vavřička)
***
Jarní fotbalová sezóna začala
Fotbalový fanda se konečně dočkal. Po dlouhé
zimní přestávce /i když slovo zima je zde silně
nadnesené/ odstartovaly mistrovské soutěže
prvními jarními koly. Během zimy se intenzivně
připravovaly i oba naše mládežnické oddíly –
starší přípravka a mladší žáci. Jezdily trénovat do
haly v Plánici, sehrály i dva halové turnaje. Od
března pak probíhají tréninky na našem hřišti a
potěšující je, že jsou hojně navštěvovány. I to je
důkazem dobré práce trenérů, kteří se dětem
zodpovědně věnují.
Mužům se jejich přípravné zápasy příliš
nevyvedly. Přitom zimní atletická příprava vůbec
nebyla špatná a překvapila i velmi dobrá účast na
jednotlivých trénincích. Součástí přípravy bylo i
soustředění ve sportovním areálu v Nepomuku,
rovněž s vysokou účastí. V prvním přípravném
zápase hraném jako součást zimního turnaje na
UT v Sušici jsme vysoko porazili klatovské béčko
6 : 0. Druhý zápas jsme pak sehráli s 9.celkem
IV.třídy Veřechovem a výsledek 0 : 0 nelze nazvat
jinak než ostudou. Další týden jsme absolvovali
náročný víkendový dvojzápas. V sobotu 8.3. jsme
na hřišti ve Velkých Hydčicích nastoupili proti
německému SV Prackenbach. Soupeř na úrovni
našeho krajského přeboru byl nejlepším týmem,
proti jakému jsme v poslední době hráli. Přes
vysokou porážku 6 : 0 jsme nezklamali a
především v druhém poločase sehráli naprosto
vyrovnané utkání. Škoda našich neproměněných
šancí, výsledek nemusel být tak krutý. V neděli
pak trenéři nechali odpočívat některé opory a na
utkání s ambiciózním a zdravě namotivovaným

Svatoborem Hrádek /předním týmem okresního
přeboru/ odjeli převážně mladí hráči. Po dobré hře
a bezbrankovém poločase však přišla únava ze
sobotního zápasu a herní kolaps. Více než samotná
porážka mrzí její výše. Pět branek v naší síti je
přece jenom trochu moc. Zarážející byl i celkový
účet tohoto víkendu 0 : 11 v náš neprospěch a fakt,
že jsme ve třetím zápase po sobě nedokázali
vstřelit ani jednu branku.
Generálkou na první mistrák v 1.B třídě byl
zápas druhým týmem III.třídy TJ Měcholupy.
Záměr nastoupit v nejsilnější sestavě, která by za
týden měla nastoupit v 1.B třídě, se zcela
nepovedl. Někteří hráči doléčovali zranění a
nemoci /Lávička, Mrázek, Boř, Hosnedl/, někteří
nepřijeli z pracovních důvodů /Fiřt/, některým
členům širšího kádru se pak prostě v sychravém
počasí asi nechtělo.... Samotný zápas jen potvrdil
naši střeleckou impotenci z posledních zápasů.
Proti snaživému soupeři jsme měli po celý zápas
jasnou převahu, vypracovali jsme si množství
gólových příležitostí, ale pohříchu jsme dokázali
proměnit jen jednu. Po přesné přihrávce Pavla
Poleny se prosadil střídající Jirka Cikán. V pěti
přípravných zápasech jsme tak dokázali dvakrát
zvítězit, jednou remizovat a připsat si i dvě vysoké
porážky. Celkové skóre z přípravných zápasů bylo
pasivní v poměru 7 : 11.
Velmi zarážející až smutný byl přístup
některých mladých hráčů. Umožnili jsme jim
společnou přípravu s kádrem mužů, absolvovali
společné soustředění. Předpokládali jsme, že
vytvoří v týmu zdravou konkurenci, že na sobě
budou intenzivně pracovat, že se zapojí do
přípravných zápasů. Chtěli jsme rozložit zápasové
vytížení na širší kádr, ale to se bohužel nepodařilo.
Opak byl pravdou. Opakované omluvy z důvodu
náhlého nachlazení jsou už více než stereotypní.
Otázkou je, zda vůbec mají fotbal rádi, zda ho
vůbec chtějí hrát. Fotbal je hra pro chlapy, ne pro
panenky. Někteří hráči jsou bohužel ochotni hrát
fotbal, pouze když je ideální počasí. Nesmí být
moc zima, nesmí pršet, nesmí foukat vítr, nesmí
být zase moc horko, nesmí mít svůj osobní
program /který má pochopitelně přednost/, atd.....
Suma sumárum. Fotbalistou není a nikdy nebude
ten, kdo si fotbal půjde zahrát jen když se mu bude
zrovna chtít nebo když bude mít právě chuť a
náladu. Fotbalistou je naopak ten, kdo je ochotný
udělat něco navíc pro ostatní, kdo nekouká jen na
své pohodlí. Ten, kdo dokáže překonat různé šrámy
a bolístky, ten, kdo jde hrát i tehdy, když mu
zrovna není nejlíp. Fotbalistou je zkrátka ten, kdo
má fotbal rád.
V současné době máme za sebou úvodní dvě
jarní kola. Naše áčko nejprve podlehlo doma ve
vyrovnaném utkání Starému Plzenci 0 : 2, když

opět nedokázalo proměňovat šance. V druhém
kole se však dokázalo plně rehabilitovat, když po
velmi dobrém kolektivním výkonu dokázalo po
vítězství 3 : 1 přivézt tři cenné body ze Žákavé.
Konečně jsme začali dávat góly! Hráči a trenéři
děkují touto cestou té hrstce nejvěrnějších
fanoušků, kteří tým přijeli do Zdemyslic, kde se
utkání hrálo, povzbudit. Po 15.kole je náš tým na
6.místě tabulky 1.B třídy se ziskem 23 bodů.
Béčko pak v prvním kole porazilo v derby Myslív,
ve druhém prohrálo v Kolinci. O tomto víkendu
začínají svou soutěž i mladší žáci, áčko pak čeká
tradiční derby s Hradešicemi!!!
( Mgr. Tomáš Cihlář, předseda TS Sokol Pačejov)
***
Informace z jednání zastupitelstva
ZO Pačejov dne 28.11.2013 schválilo:
- změnu rozpočtu č.4/2013
- prodej pozemku pozemku parc.č. 32/11 o výměře
146 m2 – ostatní plocha jiná plocha v k.ú. Velešice u
Pačejova , obec Pačejov, okr. Klatovy.
- prodej pozemku ppč. 32/19 o výměře 164 m2 –
odděleného z ppč. 32/1 se zřízením věcného břemene
pro kanalizaci a prodej dílů dle geometrického plánu
- obec Pačejov koupí části pozemku parc.č. 32/16
oddělené dle geometrického plánu v k.ú. Velešice u
Pačejova
- dopis Ministerstvu životního prostředí – Doplnění
stanoviska k zahájení správního řízení ohledně stavby
hlubinného úložiště
ZO Pačejov dne 19.12.2013 schválilo:
- změnu rozpočtu č. 5/2013
- ZO pověřilo starostu k provádění rozpočtových změn,
které by se vyskytly ode dne zasedání ZO 19. 12. 2013
do konce kalendářního roku 2013.
- rozpočet na rok 2014
- půjčku ve výši 130 000,- Kč pro SDH Velešice, která
byla zajištěna smlouvu o půjčce
ZO Pačejov dne 6.3.2014 schválilo :
- změnu rozpočtu č. 1/2014 s úpravou, bylo schváleno
zadání zpracování projektu a žádosti o dotaci na
komunikace
- záměr prodeje části z pozemku parc.č. 846/2 – ttp o
výměře 44068 m2, zapsaného na LV č. 1, a sice
pozemku parc.č. 846/10 o výměře cca 425 m2 v k. ú.
Strážovice u Pačejova
- záměr prodeje části pozemku parc.č. 2719 – ostatní
plocha jiná plocha o výměře 130 m2 , zapsaného na
LV č.1 ( vlastník Obec Pačejov) v k. ú. Strážovice u
Pačejova
- záměr prodeje části pozemku parc.č. 2718 – ostatní
plocha jiná plocha o celkové výměře 16 m2, díl o
velikosti cca 2 m2 zastavěný stavbou čp. 32, k.
ú.Strážovice u Pačejova
- zveřejnění prodeje nemovité věci st. 18 se stavbou
čp. 6, ppč. 58/2 v k.ú. Velešice u Pačejova (Sad míru)
- záměr nákupu pozemku parc.č. 1194/22 – o výměře
73 m2 – ostatní plocha ostatní komunikace v k.ú.
Pačejov zapsaného na LV č. 509.

- záměr nákupu pozemku par.č. 1700/9 o výměře cca 52
m2 odděleného z pozemku parc.č. 1700/4 zahrada o
výměře 108 m2 zapsaného na LV č. 418 k.ú. Strážovice
u Pačejova
- návrh zástavní smlouvy na DPS na tři nové bytové
jednotky v čp. 199
- ZO schválilo přistoupení ke Smlouvě o vytvoření
dobrovolného svazku obcí Horažďovicko a Stanovy
DSO
- průjezd obcí Strážovice dne 9.8.2014
pro
automobilovou soutěž Fuchs Oil Rally Agropa
- příspěvek na provoz pojízdné prodejny
- rekonstrukci osvětlení v KD Pačejov
- nákup knihy Dobové fotografie Prácheňsko
- finanční příspěvek na baby box, na vydání časopisu
Pošumavský hlasatel, na záchrannou stanici pro
handicapované živočichy v Kašperských Horách, na
sraz rodáků a oslavy 90. výročí založení SDH ve
Strážovicích
- nákup nového koberce do zasedací místnosti v budově
čp. 199
DSO – dobrovolný spolek obcí byl založen v rámci
celorepublikového projektu Svazu měst a obcí ČR. Projekt je
koncipován na rok a půl a členství ve spolku by mělo zajistit
obci možnost lepšího využití dotací z EU. DSO se řídí
schválenými Stanovami. Členský poplatek za obec bude 2000
Kč/rok a v dalším období 1000 Kč/rok.

***
Tříkrálová sbírka 2014
V Pačejově-vsi a v Pačejově-nádraží proběhla dne 4. ledna
2014 Tříkrálová sbírka. Výtěžek činil 4.170,- a 7.084,- Kč.
Všichni koledníci byli šikovní a moc jim děkujeme. Obecnímu
úřadu Pačejov byl doručen dopis Oblastní charity
Horažďovice s poděkováním všem dárcům za projevenou
štědrost.

***
Přílohou dnešního Zpravodaje je zpráva střediska Junák
Pačejov – smutné výročí a pozvánka na setkání 4.7.2014.
***
Přílohou dnešního vydání je rozpis fotbalů TJ Sokol
Pačejov.

***
Základní škola v Pačejově
zve občany na
Školní akademii
dne 7.5.2014 od 19.00 od v sále KD v Pačejově
***
Automoto klub Pačejov v AČR pořádá
VIII. Ročník Pačejovského automobilového slalomu
dne 24.5.2014 na letišti Pole
bližší info: www:posumavskyslalom.ic.cz
***
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