
Úvodní slovo:

Vážení spoluobčané, 

     máme téměř polovinu volebního období za 
sebou a teprve nyní se dozvídám, že starosta 
udělal  jen  čtrnáctičlennou  kandidátku,  aby 
nebyla  rada  a  on  mohl  o  všem  rozhodovat 
sám. Za to, že je jen 14 zastupitelů, nemůže 
starosta,  ale  nezájem  se  angažovat.   Že 
Velešice  a  Strážovice  nemají  žádného 
zastupitele  a  Pačejov  ves  jednoho,  je 
důsledkem nezájmu občanů těchto částí obce 
a především  mladých.  Byla sestavena druhá 
kandidátka. Nepovedla se. Je to škoda, mohla 
být opozice. Volby jsou vždy o soutěži mezi 
občany,  kteří se chtějí podílet na vedení obce. 
Pokud  nikdo  nechce  nebo  to  neumí,   je  to 
problém. Abych uvedl na pravou míru tvrzení 
v prvé větě, vězte, že pravomoci rady přešly 
především  na  zastupitelstvo,  starosta 
prakticky  žádné  pravomoce  nemá.  A  také 
vězte,  že  kdyby  starosta  nesestavil  onu 
čtrnáctičlennou kandidátku,  volby by byly v 
náhradním  termínu  a  obec  by  nejméně  půl 
roku  spravoval  úředník  kraje.  Tak  jsem 
zvědav, jak se (především mladí) pohrnou do 
příštích voleb. A rád bych zde vyjádřil názor, 
že obci postačí devět zastupitelů, kteří  budou 
řádně docházet na schůze veřejné i pracovní a 
budou aktivní.  Také bych rád připomněl, že 
na  podzim  budou  volby  do  krajů,  volba 
prezidenta,  potom  volby  do  parlamentu  a 
další. I  těchto voleb je třeba se zúčastňovat a 
nedávat hlas těm, kteří  jsou jen pro sebe či 
svoji stranu. Ani nevím, zda vůbec mohu vám 
takto kázat, je na vás, jak si to, co zde píši, 
přeberte.
Přeji vám hlavně pevné zdraví.
( Ing. Vladimír Smolík, starosta)
      
                           *** 

Ze života mateřské školy     

Od  ledna  navštěvovalo  naši  MŠ  51  dětí, 
docházka na obou třídách byla opravdu vysoká 
po celou dobu. Čas pádil a my se nezastavili. 
Na  velikonoční  svátky  jsme  se  poctivě 
nachystali,  připomenuli  si  tradice  a  zvyky 
venkova,  seli  čočku,  osení,  řeřichu,  hrášek, 
upekli  a  zdobili  perníková  vajíčka  i 
z lineckého  těsta,  míchala  se  a  chutnala 
cukrová poleva. Na špejlích se pyšnili zajíčci, 
kuřátka,  děti  znají  spoustu  jarních  říkadel  a 
písniček. Přivítali jsme 1. jarní den, opět si děti 
odnesly Morenu do potoka, nezapomněli jsme 
odemknout zahradu, probudit žížaly a broučky, 
slavili  Den  Země,  poznáme,  co  a  kde  je 
znázorněno na globusu. 

     Na zahradu jsme pořídili nový hrací prvek 
– hasičské auto, vážíme si toho, radujeme se a 
užíváme  si  hry  na  něm.  Také  se  v přírodě 
opékalo,  učili  jsme  se  chovat  jako  správní 
táborníci,  vždy  po  nás  zůstane  vzorně 
uklizeno,  uhašeno.  Pokračujeme  v třídění 
odpadu, dobře známe patřičné nádoby, rychle 
se  učíme.  Sbíráme  i  elektroodpad  a 
pokračujeme ve sběru hliníku. Představte si, že 
během  posledních  11  měsíců  se  zde  tohoto 
hliníku  sešlo  60  kg,  byl  odvezen.  Velice 
děkujeme  rodinám  našich  svěřencům  a 
kamarádům,  kteří  nám  v tomto  sběru 
pomáhají. Užili jsme si májový čas, zdobila se 
májka,  vyrobeny  byly  pěkné  čarodějky, 
v Horažďovicích  se  nám  líbila  pohádka 
„Trampoty  brouka  Pytlíka“,  jezdíme  se  rádi 
podívat,  je  to  pro  nás  vždy  svátek  a  vůbec 
nezlobíme.  Poznáváme  na  svých  toulkách 
přírodu, jak se mění do letního času, všímáme 
si  rostlin,  bylinek,  vyprávíme  si,  zpíváme, 
modelujeme,  malujeme,  kreslíme,  hrajeme  si 
pohádky  a  tímto  vším  se  vlastně  učíme  a 
připravujeme do školy. 

     Nezapomněli  jsme  navštívit  seniory 
v našem penzionu s veselým jarním pásmem, 
předala se srdíčková přáníčka. Pro členy rodin 
našich svěřenců se uskutečnily jarní  besídky, 
děti se snažily, aby vše pěkně uměly a předaná 
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přáníčka  a  dárečky se moc líbily.  Obě třídy 
v různých  dnech  navštívily  přírodovědnou 
stanici,  měly  možnost  si  tam  vše  v klidu 
prohlédnout,  některá  zvířátka  si  pohladit, 
pochovat, povedlo se, odjížděly spokojeny. 

     Zajímavý byl  též  Den dětí  –  akce  pro 
rodiče  a  děti  v našich  prostorách  od  firmy 
Tupperware.   Soutěžilo  se,  smažily  se 
lívanečky,  šlehal  se  ovocný  krém  na  již 
zmíněné lívanečky, mixovaly se a ochutnávaly 
nápoje, bylo hodně sladkostí, odměn, dárečků. 
A největší radost máme z toho, že naše škola 
byla  podarována  4  ks  kvalitních  konvic  na 
nápoje.   Náš  Den  dětí  byl  prožit  v našem 
lesním  okolí  hrou  -  hledáním  pokladu. 
Hledaly se a  plnily různé  úkoly,  poklad  byl 
také nalezen, rozdělen, sladká část snědena a 
všichni  byli  spokojeni.  K tomuto  dni  jsme 
dostali  od  paní  starostky  z obce  Myslív 
krásnou  trampolínu,  pyšní  se  na  travnatém 
prostoru  mezi  našimi  pavilony,  vážíme  si 
toho, že je naše, užíváme si ji a budeme si ji 
střežit,  aby  nám  dlouho  vydržela  pro  naše 
radovánky. 

     Starší  děti  prožily  krásné  dopoledne 
v Horažďovicích na hřišti na akci „Záchranný 
kruh“, kde měly možnost pozorovat policisty, 
požárníky, záchranáře při práci, vyzkoušet si 
znalosti z dopravní výchovy, masky, hasičské 
přilby,  potěžkat,  osahat  skutečné  zbraně, 
nechat  se  zabalit  do  záchranářského  vaku, 
vyrobit  si  svůj  otisk  palce,  boty,  projít  si 
záchranku,  prohlédnout  její  vybavení,  vidět 
záchranu člověka, kroužit vrtulník. Odvážely 
si  mnoho  zážitků.  V letošním školním roce 
zde končí svoji docházku 20 našich svěřenců, 
3 odcházejí do školy v Nalžovských Horách, 
17 do Pačejova.    

      Nachystali  jsme  pro  ně  slavnostní 
pasování  na  školáky,  jež uskutečnily ženy z 
blovického  divadla  Dráček.  Předaly  šerpy, 
drobný dárek,  popovídaly si  s  nimi,  chlapci 
při  pasování  poklekli,  naše  princezny 
nemusely.  Budou  mít  pěknou  památku.  Ani 
letos  jsme  nezapomněli  vydat  se  na  1 
vyučovací hodinu do 1. třídy ZŠ, děti mohly 
sledovat, jak školáci čtou, počítají, vyzkoušely 
si sedět v té opravdové lavici a vše v klidu si 
řádně  prohlédnout.  Předaly  si  dárečky  a 

odcházely spokojené. Náš velký letošní výlet 
směřoval  do  Švihova  na  hrad,  zahráli  nám 
pohádku  „Skřítek  Skříňáček“,  provedli  nás 
hradem,  viděli  jsme,  kde  spala  princezna, 
prohlédli mnoho zbraní, dělovou kouli, brnění. 
V dílničce si  každý mohl vyrobit  z  lipových 
dřívek dle své volby: medvídka, kočku či psa. 
Bylo  vše  dobře  připravené,  povedlo  se.  Na 
závěr  výletu  si  každý  mohl  v  suvenýrech 
nakoupit  dle  svého  nějakou  drobnost,  to 
můžete tušit,  že to byla nejlepší tečka tohoto 
dne. Ještě si užijeme sportování, přírodu, čas 
strávený  s  kamarády  a  rozběhneme  se  na 
prázdniny.  Našim nejstarším svěřencům moc 
přejeme správné vykročení  do 1.  třídy,  ať se 
jim  líbí  a  jejich  paní  učitelka  ať  je  s  nimi 
spokojená. 

     Během léta se ve školce bude bílit, měl by 
se provést správný rozvod teplé vody, vyměnit 
dětské  WC mísy,  řádně vše uklidit,  roztřídit, 
připravit  se na další  školní  rok.  Všem našim 
čtenářům přejeme příjemné, krásné léto! 

( Věra Chlanová, ředitelka)

***

Modernizace výuky

     ZŠ Pačejov zažádala ke konci roku 2010 o 
dotaci z projektu "EU peníze školám". Zvolili 
jsme  šablonu  III/2  -  "Inovace  a  zkvalitnění 
výuky prostřednictvím ICT".  Celková dotace 
činila 823 598 Kč. Z této částky již bylo 508 
000 Kč vyčerpáno.  Finanční  prostředky byly 
využity  na  nákup  4  interaktivních  tabulí, 
zasíťování  veškerých  prostor  školy  (fa. 
AITEX),  obnovu  počítačové  sítě  a  nákup 
výukových  programů.  Podmínkou  čerpání 
dotace  bylo  vytvoření  a  odpilotování  360 
DUMů  (digitálních  učebních  materiálů),  na 
jejichž tvorbě se rovnoměrně podíleli všichni 
pedagogičtí  pracovníci.  Projekt stále  probíhá, 
doba  trvání  byla  stanovena  na  30  měsíců. 
Zároveň ZŠ Pačejov po 10 letech změnila IT 
správce (dosud AutoCont). Hlavním důvodem 
změny  byla  výhodná  finanční  nabídka. 
Nynějším správcem je firma ICT OPTIM.
( Milan Jandovský, správce sítě ZŠ Pačejov)

***



Školní výlet na Kutnohorsko

     Stejně  jako v předchozích  letech,  tak  i 
letošní  závěr  školního  roku  byl  věnován 
dvoudennímu výletu, spojenému s exkurzemi 
do  mnoha  zajímavých  míst.  Žáci  druhého 
stupně  naší  školy  letos  zamířili  na 
Kutnohorsko.  Ve  čtvrtek  7.června  brzy  ráno 
jsme vyrazili luxusním autobusem KUSBUS. 
Nikdo nezaspal, nikdo nic doma nezapomněl 
a počasí nám také přálo. 
     Naší první zastávkou byl sklářský skansen 
Tasice, kde se prakticky v nezměněné podobě 
dochovala  středověká  sklářská  huť. 
Mimochodem se zde natáčel i známý televizní 
seriál  Synové  a  dcery  Jakuba  skláře.  Po 
zajímavém  komentáři  ochotné   paní 
průvodkyně  věnovanému  historii  skla  a 
technologii  výroby   jsme  si  celou  huť 
důkladně prohlédli a vše si prakticky osahali. 
Na  závěr  jsme  si  mohli  nakoupit  v přilehlé 
prodejně  a  výstavní  síni  pěkné  výrobky  a 
suvenýry  ze skla. Další zastávkou byl státní 
zámek  Žleby  s přilehlou  oborou  s bílými 
jeleny,  ukázkou  dravých  ptáků  a  minizoo, 
Zde jsme strávili celé odpoledne. Poté jsme už 
zamířili  do  autokempinku Zbýšov,  kde jsme 
se  ubytovali  v chatkách.  Po  večeři 
v nedalekém  pohostinství  jsme  si  užívali 
volného  času.  Většina  z nás  se  věnovala 
sportovním  aktivitám  nebo  příjemným 
procházkám. Po večerce mnozí z nás „strašili“ 
do  pozdních  nočních  nebo  spíše  časných 
ranních  hodin.  Našemu  bdělému 
pedagogickému  doprovodu  jsme   nedopřáli 
klidu a oddechu. 
     Po časném ranním budíčku jsme se sbalili 
a hned po snídani vyrazili do Kutné Hory – 
města  plného  historických  památek.  Naší 
první zastávkou byl chrám Nanebevzetí Panny 
Marie,  nádherná  gotická  památka 
znovuotevřená teprve roku 2009. Zhlédli jsme 
zde  animovaný film o historii kutání stříbra. 
Paní průvodkyně nás zavedla i do netradičních 
půdních prostor na klenbou chrámu. Také nám 
ukázala třetí nejcennější historickou památku 
v naší zemi – 700 let  starou gotickou zlatou 
monstranci /hned po korunovačních klenotech 
a  relikviáři  sv.Maura/.   Z chrámu  jsme  se 
přesunuli do nedaleké kostnice, jejíž interiéry 
tvoří kosterní pozůstatky 40 0000 osob.

      Poté jsme přejeli  do historické části Kutné 
Hory  a  sestoupili  do  jejího  podzemí  –  do 
dochovaných středověkých chodeb -  vybaveni 
dobovými  kutnami  a  moderními  přilbami  a 
baterkami.  Na vlastní  kůži  jsme tak  poznali, 
jak  těžká  a  nebezpečná  byla  práce 
středověkých havířů. Součástí této trasy byla i 
prohlídka  modelů  mincovny  a  tehdejších 
důlních zařízení.
      Posledním místem, které jsme v Kutné 
Hoře  navštívili,  byl  známý  gotický  chrám 
svaté Barbory – patronky všech havířů.  Pak 
už následoval jen odpolední rozchod vyplněný 
pozdním  obědem  a  nákupem  suvenýrů   a 
následný návrat do Pačejova. Cesta byla sice 
dlouhá, ale v autobusu si každý našel svůj druh 
zábavy. 
( Katka Tannhäuserová, Martin Kříž, 6. třída)
                                    ***

Historie skautského hnutí na Pačejovsku

     Kořeny  počátku  skautského  hnutí  na 
Pačejovsku  spadají  do  května  roku  1945. 
Zakladatelem  tohoto  hnutí  zde  byl  bratr 
Barborka,  který  se  stal  podle  dochovaných 
zpráv skautem již před rokem 1939. Zájem o 
skauting byl veliký, a tak se přihlásili všichni 
chlapci a děvčata z Pačejova i okolních vesnic.
     Pod  Barborkovým  vedením  vznikají 
družiny:  Rychlé  šípy  v Pačejově-nádraží, 
Veverky  v Pačejově-vsi  a  Rackové  ve 
Velešicích.  Bratr Barborka (Ferina) vedl oddíl 
asi  rok.  Jeho  odchodem  do  Blovic  došlo 
dočasně  k útlumu  činnosti.  Rychlé  šípy  se 
oddělují od ostatních družin a na podzim 1946 
zakládají  vlastní  oddíl  pod  názvem  Jestřáb. 
Tento název používá celé středisko do dnešní 
doby.  Vedení  oddílu  se  tehdy  ujímá  bratr 
Kopáček, který jej vede do léta 1947. Poté se 
oddíl opět ocitá bez vedoucího, ale chlapci si 
jej  vedou  sami  a  udržují  skautskou  činnost. 
Oddíl  začíná  vydávat  cyklostylovaný časopis 
„Jestřáb“.  U  jeho  zrodu   stál  bratr  Benda 
(Hardy),  Havlík  (Allan),  Brouček  (Bill). 
V prosinci 1947 se bratr Barborka vrací  a opět 
se ujímá vedení oddílu. Ten podléhá okrskem 
pod  Horažďovice  a  oblastí  patří  do  Písku. 
První  skautský  slib  skládají  chlapci  z oddílu 
Jestřáb v prosinci 1947.
     25.ledna  1948 vzniká  v Pačejově  jedno 



jediné středisko s názvem Jestřáb a velitelem 
se  stává  bratr  Barborka.  Středisko  má  dva 
oddíly  –  Vlků  a  Jestřábů.  Ty  vybudovaly 
volejbalové  hřiště,  zúčastnily  se  hokejových 
zápasů  a  v červenci  1948  pořádají  první 
táborový oheň.  V prosinci  1948 je  zakázáno 
vydávání   časopisu  „Jestřáb“  (zřejmě  zde 
zasáhl  sled  politických  událostí)  a  přesto 
středisko  prvně  táboří  v červenci  1949  u 
Zaječího mlýna na Křemelné.  V únoru 1950 
středisko  končí  svoji  činnost  tím,  že  je 
předané pod vedení SČM v Olšanech.
     4.dubna 1968  obnovuje středisko Jestřáb 
svoji činnost, v jehož čele stojí bratr Jaromír 
Benda (Rikitan), který  již dva tři roky před 
tím  vedl  chlapce  v rámci  Svazarmu   ke 
skautské výchově. Má registrovány tři oddíly 
– junáky, skautky a vlčata.  Spolu s ním stojí 
v čele  střediska  bratr  Vondryska  (Ferry)  a 
sestra  Bendová  (Čejka),  Rikitanova  matka. 
Středisko  opět  začíná  vydávat  svůj  časopis, 
avšak  pod  názvem  „Pošumavský  hlasatel“. 
Záhy má víc než tisíc předplatitelů a ještě více 
příznivců.  Již v druhé polovině července byl 
uskutečněn  tábor  ve  „Sluneční  zátoce“  u 
Myslívského  rybníka.  V den  padesátého 
výročí  vzniku   samostatného 
československého  státu  dne   28.října  1968, 
vysazují  pačejovští  skauti  lípu  „Svobody“ 
před  zdravotním  střediskem  v Pačejově 
nádraží   a  před  budovou  Národního  výboru 
v Pačejově vsi. Mezi oběma místy běží štafetu 
s ohněm a  pak u pomníku obětem I.světové 
války skládají slavnostní skautský slib. Slibně 
se  rozvíjí  oddílová  činnost  a  probíhají 
pravidelné družinové schůzky jak v klubovně 
u Bendů, tak v přírodě. Společně slaví Vánoce 
v zasněžené  přírodě,  kde  zdobí  stromek, 
nadělují  zvířatům pamlsky do krmelce  a  při 
kytaře zpívají koledy a vánoční písničky. Byl 
také uspořádán zájezd autobusem na Šumavu, 
na Křemelnou do místa prvního pačejovského 
tábora  a  také  za  skauty  do  jižních  Čech. 
V plném  proudu  jsou  přípravy  na  další 
skautský  tábor,  který  se  tehdy  uskutečnil 
v polovině července 1969 v „Zeleném údolí“ 
u rybníka Zakup. Středisko už zde mělo svoje 
vlastní  stany  i  s podsadami   z ocelových 
konstrukcí.  Na  tomto  táboře  první  nejstarší 
skauti skládají „Tři orlí pera“ a u slavnostního 
táborového ohně podstupují zkoušku nejtěžší 
před pohledy  a svědectvím mladších bratrů a 

sester.
     Čas ubíhal a politické klima v republice 
houstlo.  Přituhovalo.  Přesto  činnost  střediska 
pokračovala   a  úspěšně  se  rozvíjela.  Jejím 
vyvrcholením, tak jak to ve skautu chodí, byl 
další střediskový tábor u „Stříbrného potoka“, 
tentokrát  v katastru  obce  Lažany,  nedaleko 
Sedlice  u  Blatné  ve  druhé  půlce  července 
1970. Tábor se společně postavil a využili jej 
také horažďovičtí  skauti.  Proběhl  ve  výtečné 
atmosféře  a  zanechal  ve  všech  účastnících 
obrovské  zážitky.  Nedaleko   našeho  tábora 
měly  tábor skautky  z Prahy, a tak probíhaly 
vzájemné   noční  přepady  a  odcizování 
táborových  vlajek,  předávání  výkupného  a 
také  společný  noční  přepad  tábora  vodních 
skautů z Plzně nedaleko Čekanic. To místo nás 
prostě  očarovalo  a  tehdy jsme  ještě  netušili, 
jak významnou roli bude hrát v našem dalším 
životě.     Pokračování příště.
( Ing. Jan Vavřička)
                                     ***

 Klub přátel skautingu      

       Středisková rada dne 4.2.2012 rozhodla o 
založení  Klubu přátel  skautingu při  středisku 
Jestřáb  v Pačejově.  Jedná  se  o  neformální 
sdružení osob, kteří sdílejí ideologii skautingu 
a zároveň usilují o výchovu mladé generace ve 
stejném duchu.  Vítáni  v  klubu  jsou  všichni, 
kdo  se  chtějí  podílet  na  rozvoji  skautingu  a 
aktivně pomáhat na klubových akcích. Dalším 
cílem je sjednotit všechny skauty, kteří prošli 
střediskem  Jestřáb  Pačejov  a  vytvořit  tak 
databázi členů. V případě, že máte zájem stát 
se  členy  střediskového  klubu,  je  možno 
kontaktovat vůdce střediska Miroslava Žitníka 
na e-mailové adrese:
 M.zitnik@seznam.cz. Více informací najdete 
na http://junakpacejov.webnode.cz/
(Miroslav Žitník)

***

mailto:M.zitnik@seznam.cz


Zprávy TJ Sokol Pačejov 

Velký úspěch našich mládežnických celků

   Ve víru bojů o záchranu 1.B třídy trochu 
zanikly  velké  úspěchy  našich  nejmladším 
mládežnických  celků.  Svěřenci  trenérské 
dvojice Zdeněk Kříž a František Hrachovec, 
tým mladších  žáků,  dokázal  po  roce  obhájit 
3.místo  v  okresním  přeboru  a  vybojovat 
bronzové  medaile.  Ty  jim  byly  předány 
zástupcem OFS o přestávce utkání 1.B třídy 
mužů Hradešice : Pačejov.
    Velmi dobře si vedl i tým starší přípravky, 
svěřenci  členů  realizačního  týmu  -  Josefa 
Valeše,  Jirky  Havlíka,  Václava  Růžičky  a 
Františka  Sedláčka.  V  okresní  soutěži 
vybojovali  krásné  2.místo.  Oběma týmům a 
jejich trenérům gratulujeme. Dík patří i všem 
rodičům, kteří zajišťovali dětem vzorný servis 
a skvělou podporu.

Krajská soutěž v Pačejově zachována

   Výborný  závěr  našeho  týmu  v  1.B  třídě 
soutěžního  ročníku  2011/12  znamená,  že 
krajská  soutěž  se  bude  v  Pačejově  hrát  i  v 
příštím  roce.  Navíc  má  náš  mladý  celek 
budoucnost  před  sebou,  což  bezesporu 
dokázal  před  14  dny,  kdy  pohledem  řady 
nezaujatých  fotbalových  odborníků,  dokázal 
přehrát  prakticky  rozdílem  třídy  postupující 
Svéradice na jejich půdě. Teď půjde hlavně o 
to,  abychom  tyto  (zatím  ojedinělé  výkony) 
dokázali  předvádět  pravidelně.  V  několika 
zápasech   naši hráči  ukázali, že na to mají. Je 
jen  dobře,  že  hráčský  kádr  zůstane 
pohromadě,  protože  jeho  čas  určitě  ještě 
přijde.  Všem  hráčům,  trenérům  a  celému 
realizačnímu týmu patří  poděkování  a  velké 
uznání. 

Plány do budoucna

     Do  nastávajícího  soutěžního  ročníku 
2012/13  jsme  přihlásili  opět  5  fotbalových 
družstev.  Muži  A budou  hrát  krajskou  1.B 
třídu v sobotu v úředním začátku, muži B pak 
IV.třídu v neděli od 16 hodin. Dorost sehraje 
své  domácí  zápasy  v  neděli  od  10  hodin. 
Termín zápasů mladších žáků byl stanoven na 

neděli – 2 a půl hodiny před začátkem mužů B 
a starší přípravky na sobotu -  3 hodiny před 
začátkem muži A. 
     Pokud se týká prací v areálu hřiště,  tak 
bychom chtěli  ve  spolupráci  s  firmou  Stafis 
dokončit  náhradní  tréninkovou  plochu, 
abychom  odlehčili  hlavnímu  hřišti  hlavně 
během zimní  přípravy.  Na přelomu června a 
července  plánujeme  velké  brigády  zaměřené 
na dokončení rekonstrukce ochranných sítí za 
jednou  brankou  a  na   provedení  náročných 
odvodňovacích   prací  travnaté  plochy hřiště, 
neboť to je prakticky celé jaro podmáčené.  Ve 
sportovním areálu  tak  opětovně odpracujeme 
bezplatně  stovky  brigádnických  hodin  a 
věříme,  že  jeho  majitel  obecní  úřad  tuto 
aktivitu  ocení.  Do  konce  roku  bychom ještě 
rádi zrealizovali vystrojení a napojení nového 
vrtu na stávající rozvody vody.
      Velké problémy máme v posledních letech 
s finančním zabezpečením naší činnosti. Poté, 
co  Sazka,  v  minulosti  hlavní  sponzor 
tělovýchovy a sportu,  dlouhodobě neplní  své 
závazky,  jsme  prakticky  odkázáni  sami  na 
sebe.  Už  6  let  jsme  od  Sazky  nedostali  ani 
korunu.  Navíc  odvádíme  1/3  z  vybraných 
členských  příspěvků  na  ústředí  FAČR  do 
Prahy a v budoucnu to bude částka ještě vyšší. 
Jsme  nyní  zcela  závislí  na  sponzorských 
darech  různých  subjektů,  ale  to  přece  není 
řešení.  Věříme,  že  Obecní  úřad  Pačejov  má 
zájem na tom, aby spolkový život v Pačejově 
zůstal  zachován a že nedovolí,  aby postupně 
zanikl.  Pokud tomu nebude,  tak  v  budoucnu 
budeme  muset  zredukovat  počet  našich 
družstev /včetně mládežnických!!! /a hrát jen s 
tím,  na  co  budeme  mít.  Připomínám,  že 
podpora  okolních  obecních  úřadů  svým 
místním  tělovýchovným  jednotám  je  řádově 
mnohonásobně  vyšší  a  to  i  v  případech,  že 
řada  TJ  vůbec  nepracuje   s  mládeží.  Další 
velkou starostí je dvacetiletá dosluhující travní 
sekačka,  věc  pro  každou  TJ  dnes  zcela 
nezbytná. Ta naše už drží pohromadě skutečně 
jen  silou  vůle  a  nedovedeme  si  představit 
situaci, pokud by odešla definitivně. 
    To je jen několik nejzávažnějších problémů 
naší TJ a poděkování patří všem, který tento 
stav není lhostejný.
( Tomáš Cihlář, předseda TJ)

       ***

http://sokol.pacejov.net/view_clanek.php?id=1102
http://sokol.pacejov.net/view_clanek.php?id=1100


Májové odpoledne

      Příjemné sobotní posezení pod májkou 
v Pačejově  vsi   si  užil  každý,  kdo se  přišel 
podívat  na  kulturní  program,  který  byl 
připravený na celé odpoledne. Pačejovské děti 
zahrály  dvě  pohádky.  Poznáte  z fotografií, 
které to byly? No přece Princezna na hrášku a 
O  sviňáčkovi.  Nejmladší  dvorní  dámě  a 
poslovi,  který  přinesl  princezně  jako  dar 
opravdového ptáka -  poštovního holuba, bylo 
pět  let.  Děti  hrály  s radostí  a  také  se  jim 
dařilo.  Představení  hudbou  doprovázeli 
sourozenci  Bělochovi.  Na  kytaru  Lukáš 
Běloch, na housle Šárka Bělochová a na flétnu 
Gábina  Bělochová.  Diváci  všechny  ocenili 
dlouhým potleskem.
     Dalším vystoupením, které diváky velice 
zaujalo,  byla  skladba  Ave  Maria  v podání 
Eriky  Stulíkové  na  housle  a  Kuby  Straky, 
který Eriku doprovázel na klávesy. Další byly 
písně lidové. Hudební duo doplnila  zpěvem 
Šárka Bělochová. 
     Poté  nastoupil   před  diváky  dudácký 
soubor  až  z Mrákova.  Tento   krojovaný 
soubor zahrál známé chodské písničky, které 
každého  rozveselily,  mnozí  si  i  zazpívali. 
V Pačejově se jim líbilo a rádi by zase všichni 
přijeli.
     V závěrečné části zahrála naše všem známá 
kapela  Švitorka.  Během  programu  byly  na 
stolech  stále  různé  druhy  zákusků,  které 
upekly  pačejovské  hospodyňky.  Poděkování 
patří všem, kdo přispěli k příjemně prožitému 
májovému  odpoledni.  Starostovi,  panu 
Smolíkovi,  maminkám  za  zhotovení 
pohádkových kostýmů a všem účinkujícím.
(Božena Behenská)

***

Pačejovské hudební léto

     V roce 2011 se uskutečnila v pačejovském 
farním  kostele  P.  Marie  Sněžné  generální 
oprava  varhan.  Vyhlášená  veřejná  sbírka  na 
uhrazení  nákladů  na  opravu  se  setkala 
s mimořádným ohlasem u občanů všech obcí, 
patřících  k naší  farnosti,  Z výtěžku  sbírky 
byly  uhrazeny  dvě  třetiny   vynaložených 
finančních prostředků. Dárci nebyli jen místní 
občané ale i „chalupáři“ a některé společenské 
organizace.  Jako  poděkování  všem  dárcům 

uspořádala proto farnost Pačejov dva koncerty 
v kostele P.Marie Sněžné,  a to 6.  srpna 2011 
v režii  rodiny  Smítkových  a  20.  srpna  2011 
koncert pro varhany a trubku. Záměrem obou 
koncertů  bylo  představit  výsledek  celého 
snažení,  tedy  zvuk  a  možnosti 
rekonstruovaného  varhanního  nástroje.  Oba 
koncerty,  zejména  ten  první,  se  setkaly 
s mimořádným  ohlasem  a  posluchači  si 
odnášeli bohaté hudební zážitky.
    A na základě ohlasu z těchto akcí vznikla 
myšlenka  založit  novou tradici  pravidelných 
letních  koncertů,  tedy aby farní  kostel  nebyl 
jen místem pro konání církevních obřadů, ale 
aby se stal součástí obecného kulturního dění 
v obci.  Od  nápadu  k činu  nebylo  naštěstí 
daleko  a  mohu  vás  tedy  jménem  farnosti 
Pačejov  pozvat  na  1.  ročník  Pačejovského 
hudebního léta.
     V rámci letošního ročníku jsou připraveny 
celkem  tři  koncerty.  První  se  uskuteční  6. 
července 2012 a představí se na něm klatovská 
skupina  Zebedeus.  Je  to  sdružení  mladých 
zpěváků  a  muzikantů  a  základem  jejich 
repertoáru  jsou  křesťanské  rytmické  písně  a 
gospely  ve  stylu  Spiritual  kvintetu.  Skupina 
Zebedeus  vystupuje  v Klatovech  a  okolí, 
účastní  se  festivalů  křesťanských  písní  a 
pravidelně  doprovází  mše  pro  mládež. 
Z uvedeného  je  patrné,  že  koncert  je  určený 
především mladým posluchačům.
     Druhý koncert  proběhne 4.  srpna 2012, 
tedy  večer  před  pačejovskou  poutí.  Během 
koncertu zazní díla barokních ale i současných 
autorů  duchovní  hudby.  Účinkují  Miloslava 
Smítková,  absolventka  JAMU  v Brně  – 
varhany,  zpěvní  party  přednesou  Petra 
Popelková  –  soprán,  Pavla  Popelková  –  alt, 
Stanislav Smítka st. – tenor a Stanislav Smítka 
ml. – bas.
 
   Poslední akcí na konci srpna bude koncert 
pro varhany a dvě trubky v provedení studentů 
pražské  konzervatoře  a  AMU  v Praze. 
Účinkují  Marie  Pochopová  –  varhany, 
Miroslav Smrčka a Jakub Ševčík – trubka. Po 
zkušenostech z loňského koncertu a vzhledem 
k  vynikající akustice pačejovského kostela se 
můžeme těšit na mimořádný umělecký zážitek.
 
   Zveme  širokou  veřejnost  na  všechny 
koncerty.  Věříme,  že  svou  účastí  podpoříte 



tuto  akci  a  že  Pačejov  se  s touto  nově 
založenou  tradicí  zařadí  do  kulturního 
podvědomí místního regionu.
(Dr. Stanislav Smítka)
                                   ***
 
    2. ročník tenisového turnaje čtyřher TK  
Pačejov – 2.6.2012 Plánice Open  

     Nadšenci  z řad  členů tenisového klubu 
Pačejov  na  sobotu  2.  června  naplánovali  a 
zajistili  vše  potřebné  pro  vrchol  jejich  letní 
amatérské  tenisové  sezóny  roku  2012. 
Tradičně  zvolili  za  místo  turnaje  nádherný 
sportovní  areál  v nedaleké  Plánici,  kam 
členové klubu jezdí pravidelně zdokonalovat 
svůj  tenisový  um.  Na  vítěze  čekaly  pěkné 
poháry, pro všechny zúčastněné pak diplomy 
a postaráno bylo i o kvalitní catering v podání 
mistrů  Radka a  Pavlíny Levých z Pačejova. 
Nakoupeny byly sady tenisových míčů značky 
Tretorn. Akce byla dostatečně zmedializována 
a  organizátorům  turnaje  se  přihlásilo  16 
rekreačních  tenistů.  Organizátoři  akce  s 
 napětím  sledovali  celý  předchozí  týden 
předpověď počasí, která nevěštila nic dobrého 
a  členům  výkonnému  výboru  TK  Pačejov 
přidělala mnoho vrásek na jejich čelech.
      V sobotu  2.června  ráno  kolem  osmé 
hodiny  se  v areálu  v Plánici  sešlo  16 
účastníků turnaje, počasí bylo chladnější, ale 
bez deště, tudíž mohlo začít tolik očekávané 
nasazování  prvních  osmi  hráčů  a  k nim pak 
napínavé  přilosování  zbylých  hráčů.  Někteří 
nasazení  hráči   byli  lehce  překvapeni,  koho 
jim za  spoluhráče  los  z tenisové  čepice  pod 
dohledem  všech  aktérů  turnaje  určil.  O  to 
zajímavější  boje  byly  pak  do  17  hodin 
sváděny  a  v systému  každý  s každým  bylo 
poté známo pořadí od 8. po 1. místo v turnaji - 
Plánice Open 2012. O tom, jak prestižní boje 
byly  sváděny  a  jak  vážně  hráči  vzali  svoji 
účast,  svědčí  i  protesty  při  vyhodnocování 
výsledků zápasů, přepočítávání rozdílu gamů, 
vzájemných  zápasů  v minitabulce  i  řešení 
dohrávání  zápasů  po  zranění  jednoho 
z dvojice  v turnaji.  Nakonec  se  vše  vyřešilo 
v duchu  fair  play  a  u  dobrého  piva  a  ještě 
lepšího  grilovaného  masa.  Všichni  se  dobře 
bavili  a  rozebírali  své  jednotlivé  zápasy, 
neproměněné šance i  svůj avízovaný trénink 
do  budoucna,  aby  příště  své  kamarády 

porazili.  Velký  dík  patří  paní  správcové 
sportovního  areálu  v Plánici,  která  nám 
zajistila  neskutečně  pohodové  podmínky  a 
servis. Zvítězili všichni, nemá cenu vypisovat, 
kdo  na  kolikátém  místě.  Počasí  vydrželo, 
nakonec se mnozí  i  opálili  a to víc, než si 
přáli.  Závěr  večera  v areálu  v Plánici  i  poté 
v pačejovském Skleníku, kde všichni doplnili 
ztracené tekutiny,  přispěl k názoru, že takové 
sportovní   akce  i  samotný  TK Pačejov mají 
smysl.  Utvořila  se  bezva  parta  amatérských 
tenistů, kamarádů a sport potřebujeme pro své 
zdraví všichni. Takže jedeme dál a trénujeme 
na  další  zápasy,  turnaje  a  třeba  časem  i 
vybudujeme svůj tenisový kurt v Pačejově …
    Velice kvalitní fotografie z Plánice zajistil  
náš nový dvorní fotograf Samuel Kubaň, díky  
jemu  za  to  a  fotografie  se  bezesporu  velice  
brzy  se  objeví  na  našich  www.  stránkách 
http://tkpacejov.net84.net 
( František Kába, TK Pačejov) 

***

   
Poděkování

Jménem celé obce Maňovice i jménem svým 
upřímně  děkuji  organizaci  Junák  Pačejov 
středisko  Jestřáb  za  opravu  a  vyčištění  lesní 
studánky  na  cestě  mezi  Maňovicemi  a 
Pačejovem nádražím. V dnešní době shonu a 
elektronických  recesí  je  obdivuhodné,  že  je 
někdo ochoten toto udělat zdarma a s radostí. 
(Miroslav Panuška , starosta Obce Maňovice )

            ***

Pačejovský automobilový slalom

Automotoklub Pačejov uspořádal ve dnech 23. 
a  24.  června  v  areálu  bývalého  letiště 
v Kadově  u  Lnář  již  6.ročník  „Pačejovského 
automobilového slalomu“, který se jel i  letos 
jako  součást  Mistrovství  České  republiky 
v automobilovém  slalomu.  Kromě  kategorií 
pro  licencované  jezdce   byly  vypsány  i 
kategorie pro amatéry z řad příchozích, kteří si 
tak  na  bezpečné  uzavřené  trati  mohli 
vyzkoušet své jezdecké umění. 
     Součástí  sobotní  závodu  pak  byl  i 
„sponzorský  den“  pro  ty  subjekty,  které  se 
významně  podílejí  za  zabezpečení  srpnové 
XXXIII.  FUCHS  OIL  Rally  Agropa.  I 

http://tkpacejov.net84.net/


tentokrát  pro  ně  pořadatelé  z AMK  Pačejov 
připravili  bohatý  průvodní  program. 
K dispozici byly vyhlídkové lety helikoptérou 
nebo novým hitem – tzv. „vírníkem“, dále pak 
projížďky  „ostrým“  závodním  autem  na 
modelové  rychlostní  zkoušce,  popřípadě  po 
slalomové trati na letištní ploše. 
Výsledky  obou  závodů  lze  dohledat  na 
webových  stránkách  AMK  Pačejov 
www.rallyagropa.cz.
(  Tomáš  Cihlář,  tiskové  středisko  AMK 
Pačejov)

***

Informace z jednání ZP Pačejov 

Jednání  ze dne  1. 3. 2012: 
ZO schvaluje:
- Změnu rozpočtu 1/2012
-  záměr  prodeje  pozemku  st.  74/2  -zastavěná 
plocha  a   nádvoří  o  výměře   153  m2   v  k.ú. 
Pačejov  
-  záměr  prodeje  pozemku  st.  46/1  –  zastavěná 
plocha a  nádvoří o výměře 65 m2 v k.ú. Pačejov 
-  příspěvek na dopravní obslužnost      
-  příspěvek  na  provoz  prodejny  J.  Houdkovi 
24500,-Kč
- povolení průjezdu obcemi pro pořádání soutěže 
FUCHS  OIL  RALLY  AGROPA 2012-pořadatel 
AMK Pačejov
- Motocyklovou soutěž pro juniory , pořadatel Jan 
Benda
-   Dodatky  č  25  -  27  ke  smlouvě  s  firmou 
Rumpold
ZO bere na vědomí:
- Změnu rozpočtu č. 7/2011
ZO neschvaluje:
- Uspořádat besedu se SÚRAO

Jednání ze dne 5.4.2012
ZO schvaluje:
-    změnu rozpočtu 2/2012
-  prodej  pozemku  st.  74/2  -zastavěná  plocha  a 
nádvoří o výměře  153 m2  v k.ú. Pačejov  
-  prodej  pozemku st.  46/1 – zastavěná plocha a 
nádvoří o výměře 65 m2 v k.ú. Pačejov
-  pozemkové  úpravy  Velešice  –  změnu 
projednávanou  na  závěrečném  jednání 
Pozemkového úřadu s účastníky řízení a sborem 
zástupců dne 12. 1. 2012 v Pačejově
-   setrvání  p.  starosty  v  Pracovní  skupině  pro 
dialog o hlubinném úložišti
( Ing. Jana Cihlářová, místostarostka)

***

Obecní úřad Pačejov a Občanské sdružení pro obnovu 
památek  v  krajině  předků  pod  Slavníkem  zvou  na 
výstavu dobových fotografií a obrazů našich rodáků,
                      která se bude konat 
                       4. a 5. srpna 2012 
                ve školní jídelně v Pačejově. 
Slavnostní zahájení výstavy bude v sobotu 4. srpna v 
10.00 hodin 
V  kulturním  programu  vystoupí  pěvecký  sbor 
Velkobor.
                                 ***

                     AMK Pačejov pořádá 
XXXIII. Ročník Fuchs Oil Rally Agropa 2012 
     
                   ve dnech 10.-11. srpna 2012

Mistrovství ČR ve sprintrally
Mistrovství ČR v rally historických automobilů

Pohár ČR v rally
Mistrovství ČR juniorů

Dámský pohár ČR
Pohár mládeže v rally

                                  ***
                      Foto tenisový turnaj

                               ***
               Foto Májové odpoledne

                                 ***
 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.  e-
mail:oupacejov@raz-dva.cz.  Tisk :  OÚ Pačejov Redakční 
rada: ing. Jana Cihlářová, ing. Vladimír Smolík, Mgr. Tomáš 
Cihlář, Alena Štěpáníková. Uzávěrka dalšího čísla 15.9.2012. 
Příspěvky jsou vydány bez  úpravy redakční radou. Povoleno 
MK ČR E 18269.                ***

mailto:oupacejov@raz-dva.cz
http://www.rallyagropa.cz/


                                     

  



                           

   



  

  
                                                                                 


