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Zpráva o činnosti Sokola Pačejov
Červen bývá pravidelně ve znamení končících
krajských i okresních soutěží, a tudíž i obdobím
závěrečného bilancování soutěžního ročníku
2012/2013. Jak si v něm vedla naše družstva?
Začněme od nejmenších – týmu starší přípravky,
který vedli Josef Valeš a Jirka Havlík. V základní
části soutěžního ročníku jsme byli absolutně
nejlepším týmem, o čemž svědčí fakt, že jsme
zvítězili v naprosté většině pořádaných turnajů.
Naše naděje dokázaly porážet i velké týmy
z Klatov, Sušice, Horažďovic nebo Lub.
V závěrečném turnaji v Plánici nám bohužel
scházely pro zranění dvě velké opory – Michal a
Martin Frančíkovi, a tak maximem bylo konečné
4.místo, které je i tak velkým úspěchem
pačejovské kopané.
Tým mladších žáků, vedený dvojicí Václav
Růžička a František Sedláček, obsadil v okresním
přeboru konečné 5.místo z 12.účastníků. I to je
nutno považovat za nesporný úspěch. Tento tým
bude mít velké ambice příští rok.
Naši dorostenci, kteří na jaře až na čestné
výjimky prakticky netrénovali, se dokázali scházet
alespoň na mistrovské zápasy a soutěž se ctí
dohráli a skončili na celkovém 6.místě z 8
účastníků. Dík patří hlavně vedoucímu Láďovi
Hosnedlovi, na němž ležel ten největší díl
zodpovědnosti. Oddíl dorostu po dvou letech
končí své učinkování v okresních soutěžích a do
nastávajícího soutěžního ročníku 2013/2014 už
nebyl přihlášen.
Oddíl mužů B se v letošním ročníku držel
spíše ve spodních patrech tabulky IV.třídy skupiny
B a výsledkem je konečné 9.místo z 13 účastníků.
O chod družstva se staral realizační tým ve složení
Josef Panuška, Pavel Chlan, Jakub Jírovec a
Roman Škach. Pozitivem je skutečnost, že se
v týmu podařilo skloubit zkušenost starších hráčů
s nastupujícím mládím. Kladem je i dobrá
spolupráce s naším áčkem, jehož hráči v mezích
svých možností ochotně vypomáhali.
Tým mužů A hrající už řadu let krajskou
soutěž – 1.B třídu letos obsadil konečné 10.místo
ze 14.týmů s naším prozatím rekordním bodovým
ziskem – 39 b. A nebýt nepochopitelného herního
výpadku v posledním kole na půdě sestupujících
Blovic, mohlo být naše celkové umístění výrazně
lepší. O chod áčka se staral realizační tým ve
složení Eduard Baran /trenér/, Zdeněk Voska,
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Václav Klásek st., Tomáš Cihlář a Jaroslav Buchta.
Do soutěžního ročníku 2013/2014 jsme
přihlásili oddíly starší přípravky, mladších žáků a
mužů A + B. Naše TJ nebude zahálet ani o
prázdninách. Na pátek 5.července /státní svátek/
jsme připravili 1.ročník letního turnaje mladších
žáků za účasti týmů FC Viktoria Plzeň /mladší
žačky – 1.liga/, TJ Sušice, SK Bolešiny a
pořádající Sokol Pačejov. Do našeho sportovního
areálu tímto zveme nejen fotbalové příznivce, ale i
další
spoluobčany,
aby
mohli
poznat
neopakovatelnou atmosféru mládežnické kopané.
( Tomáš Cihlář, předseda TJ Sokol Pačejov)

***
Školní výlet do Rožnova pod Radhoštěm
Když jsme se někdy v zimě spolu s naším
třídním učitelem panem Cihlářem rozhodovali,
kam jet na závěrečný školní výlet, jednoznačně
jsme si zvolili z jeho pestré nabídky několikadenní
výlet do Rožnova pod Radhoštěm – už jen proto,
že to byla jedinečná možnost „ulít“ se na takovou
dobu ze školy. Ale tím hlavním důvodem byla
skutečnost, že jako vycházející vzorní deváťáci
jsme si chtěli užít naše poslední společné chvíle na
pořádném školním výletě. A stálo to opravdu za
to!!! Už jen vidět ty utrápené výrazy spolužáků
nastupujících v den odjezdu do ranního
přeplněného školního autobusu s tou vší bagáží,
kdy do všech naráželi, byla docela legrace.
Přesně v 10:30 jsme celí nažhavení vystřelili
ze školních lavic a přistavenými automobily jsme
se přesunuli na pačejovské vlakové nádraží, kde
jsme pořídili první výletové fotky. Poté nás čekala
dlouhá osmihodinová cesta, při které jsme museli
3x přesedat /v Plzni, v Praze a ve Valašském
Meziříčí/. Vlaky však byly ale překvapivě velmi
pohodlné a hlavně jely na čas, takže nenastaly
žádné problémy! Po příjezdu do Rožnova nás ještě
trochu potrápil 2 km dlouhý přesun s těžkými
krosnami na zádech do našeho kempu, ale přes
všechnu únavu jsme se dokázali v pohodě ubytovat
a těšili se na další dny.
Hned ve čtvrtek nás čekala celodenní pěší túra
po Beskydech, která obsahovala mimo jiné i výšlap
na skokanské můstky ve Frenštátu pod Radhoštěm,
na kterých naši fyzičku prověřilo 428 schodů. Poté
jsme se operativně přesunuli
autobusem do
Trojanovic ke stanici lanové dráhy. Jízda na ní byla
docela zajímavá, jelikož se některé slečny z naší
třídy bály a ostatní sedadla lanovky naschvál
rozhoupávali. Vyjeli jsme zdárně až na Pustevny,

odkud jsme se po výborné česnečce přesunuli
k soše Radegasta (pivo jsme bohužel neochutnali)
a následně na památnou horu Radhošť, kde jsme si
za varhanního doprovodu Petra Vopaleckého
dokonce i zazpívali v tamější kapli svatého Cyrila
a Metoděje. Následovala hřebenová túra přes
Černou horu zpátky na naši základnu. Celkem
naše nohy urazily asi 20 km. V kempu nás čekalo
osobní volno a poté večeře. Když jsme se nadlábli,
udělali jsme si ještě jako bonus malou procházku
do města na zmrzlinu. Zcela vyčerpáni jsme po
večerce ve 23:00 padli na palandy a ihned usnuli.
Vzhledem k tomu, že jsme byli v Rožnově pod
Radhoštěm, nemohli jsme si nechat ujít prohlídku
zdejších rozsáhlých věhlasných skanzenů. Ta byla
na programu v pátek. Navštívili jsme postupně
Mlýnskou dědinu, Valašskou dědinu a nakonec
Dřevěné městečko. Prohlédli jsme si všechny
skanzeny a zjistili, jak účelně a prostě naši
předkové žili,
jak dříve vypadal například
obyčejný dům, kostel, různé výrobny poháněné
výhradně vodou – hamr, pila, mlýn a spousta
dalších, Také jsme zde poprvé ochutnali vyhlášené
valašské frgály. A opravdu nezklamaly – byly
prostě vynikající! Tvarohové, makové, hruškové,
borůvkové ... postupně jsme okoštovali
pochopitelně všechny.
Po prohlídce skanzenů jsme se přesunuli
zpátky do kempu. Po večeři nás čekalo zahájení
20.ročníku
festivalu
Rožnovská
valaška
v amfiteátru Dřevěného městečka. Program
páteční
Valašky
byl
překrásný.
Patřil
legendárnímu souboru Ondráš a jeho hostům.
Viděli jsme jak špičková taneční, tak pěvecká
vystoupení, která stála za to. Netušili jsme, že i
lidový folklór může být i pro nás tak poutavý a
zajímavý. Program končil kolem 22:00 a my se
následně vydali zpátky do chatek. Cestou jsme
ještě za plotem druhého kempu omrkli koncert
Divokého Billa, poslechli si pár jejich písniček a
poté šli do hajan.
Sobotní program se dal shrnout do dvou slov
– „folklórní šílenství“. Okamžitě po snídani
taneční a hudební soubory roztančily celé
rožnovské náměstí, a když se měli všichni
festivaloví
účastníci
tradičním
průvodem
přesunout do areálu Dřevěného městečka, dvě
naše spolužačky – Zuzka Cikánová a Barča
Beránkové, které ten den slavily své
15.narozeniny, dostaly nečekaný dárek. Aktivně se
zúčastnily průvodu městem a nesly účastnickou
ceduli africké skupině MBUNDA. V Dřevěném
městečku jsme po celý den sledovali spoustu
vystoupení a také bubenickou show brněnské
skupiny Jumping Drums, která byla opravdu
velice povedená a snad každého nadchla. Taky zde
mnozí z nás nakoupili frgály, které chtěli přivézt

rodičům domů na ochutnání.
Večer jsme se opět vrátili do našeho amfiteátru
v Dřevěném městečku a zhlédli druhý celovečerní
program Valašky, který nabral kvůli dešťové
přeháňce malé zpoždění a my se tak do postelí
dostali až po půlnoci. Nikomu to ale nevadilo.
Zjistili jsme, že lidový folklor není jen
zkostnatělou záležitostí nějakých babiček a
prababiček, ale že se mu věnuje neskutečné
množství dětí a mladých lidí. Že se dá při něm
zažít spousta legrace. Co bylo asi nejúžasnější,
byla celková atmosféra festivalu. Všude převládala
pozitivní energie. Všichni se chtěli bavit, a tak se
prostě bavili. Jaké je to jednoduché!
Nedělní den byl sice trochu v režii únavy, ale
aspoň jsme ve vlaku nezlobili, protože jsme
většinu cesty prospali. Nedělali jsme tak prakticky
žádné starosti našemu doprovodu a dohledu panu
Cihlářovi a paní Cihlářové.
Za sebe i ostatní spolužáky můžu říci, že to byl
bezesporu ten nejhezčí výlet, jaký jsme kdy měli a
bylo to určitě to nejlepší rozloučení se ZŠ Pačejov,
jaké jsme si mohli přát. Díky!
(Kristýna Panušková, 9.třída ZŠ Pačejov)

***
Život v mateřské školce během jara.
Tento čas nám opět utekl velice rychle, stále jsme
měli co dělat. Celkem k nám na jaře docházelo 49
dětí, 25 starších a 24 mladších. Odemkli jsme si
zahradu, probudili housenky a broučky, vyrobili
Morenu a s chutí byla vhozena do potoka.
Připomenuty byly zvyky a tradice během
velikonočních svátků, hodně se zdobilo, malovalo,
vystřihávalo, zpívalo, sela se pšenice, hrách,
řeřicha i slunečnice. V přírodě opečené špekáčky
nám moc chutnaly, vždy po sobě ohýnek
uhasíme /dobře víme proč/, pěkně vše kolem
uklidíme, učíme se mít rádi přírodu a vážit si jí.
Dvakrát jsme si vyjeli do Horažďovic na pohádky:
a/ minimuzikál o pejskovi a kočičce b/ malíř
Pastelka a skřítek Šmodrcha. Cestou zpět si vždy s
kamarády sdělujeme ty nejlepší zážitky. S veselým
představením: „Na našem dvoře“ k nám zavítala
dudačka z Katovic. Hrála, zpívala a my se též
zapojili do drobných rolí. Další akce zde proběhla
s ukázkou výcviku psa, byla pro nás poučná,
dozvěděli jsme se – jak se máme chovat v různých
situacích /mohu hladit cizího pejska? Mohu jej
krmit? Co mám dělat, když se za mnou žene
rozzlobený pes apod./
U Blýskoty jsme pozorovali život ptáků a kachen,
pouštěli si parníčky a sledovali, který je od nás již
nejdále. Májový čas byl prožit pravým zdobením,
výrobou čarodějnic a tanci. Pro zpestření a radost

jsme se představili se svými veselými jarními
programy v místním penzionu i při besídce v sídle
naší mateřinky. Oslavili jsme Den Země, hrajeme
si s glóbusem, pokračujeme ve sběru drobného
elektroodpadu, hliníku - představte si, že v květnu
bylo odvezeno 60 kg tohoto materiálu. Děti si za
tuto snahu pochutnaly na zmrzlinkách. Věděly, že
je mají za sběr. Ostatní odpad se děti učí třídit do
příslušných nádob a myslíme si, že tyto
upevňované návyky již v nich zůstanou. Ve školce
vzděláváme své svěřence prostřednictvím různých
pestrých činností, které se snažíme nachystat
zajímavou a lákavou formou. Kreslíme, malujeme,
modelujeme, hrajeme si, tancujeme, posloucháme
různé zvuky, trénujeme naše smysly, přemýšlíme,
plníme různé úkoly, zkoušíme experimentovat a
provádět různé pokusy. Často vyrábíme z různých
odpadových materiálů, někdy ve třídě pracujeme
všichni společně, jindy samostatně či v maličkých
skupinkách. Zde se učíme spolu dohodnout, hledat
společná řešení, pomáhat si.
Zabýváme se různými tématy blízkým dětem,
vedeme je ke správnému chování na ulici, ke
slušnému chování vůči druhým a k ohleduplnosti.
Pozorujeme okolní přírodu a její postupné
proměny do letního času. Užíváme si trampolínu,
pískoviště a naší celou zahradu s jejími hracími
prvky. Den dětí jsme si užili v lese orientační hrou
při hledání pokladu. To byla radost, když byl
nalezen. Starší děti si vyšly na výlet do ZŠ v
Pačejově, navštívily 1 vyučovací hodinu,
prohlédly si prostředí té veliké školy a prošly
místní hasičárnu, kde obdivovaly její vybavení.
Mladší děti si vyjely na výlet do Horažďovic na
dětské hřiště. Výlet do ZOO Ohrada u Hluboké
společně s MŠ Hradešice se nám též podařil, měli
jsme možnost pozorovat život krásných zvířat se
vším všudy, na všechno bylo dost času. Na závěr
si děti nakoupily v suvenýrech maličkosti, hračky
pro radost a všechny měly šťastné a spokojené
obličejíčky.
Letos jsme se slavnostně rozloučily s 12
nejstaršími dětmi, které zde ukončily svoji
docházku, bude se nám po nich stýskat. Přejeme
jim úspěšné nastartování další životní etapy.
Během léta chceme nechat vybílit prostory
pavilonu mladších dětí, vybavit jej novým
dětským nábytečkem, starším obstaráme nový
koberec do herny a tímto nákupem naše utrácení
končí. Každý rok pořídíme kousek něčeho nového
tak, jak nám stačí finance. Obec Pačejov by nám
během léta měla zařídit opravu zdi a terasy
druhého pavilonu a rozvod teplé vody do
pavilonů.

Všem našim čtenářům přejeme krásné pohodové
léto! ( Věra Chlanová, ředitelka MŠ)
***
XXXIV. EPLcond Rally Agropa 2013
Pačejovská rally s novým generálním partnerem
Pořadatelé z Automotoklubu Pačejov i v letošním
roce zajišťují již XXXIV. ročník Rally Agropa populární automobilové soutěže. Jedná se o jednu z
nejstarších českých rally a o jedinou rally v seriálu
mistrovství České republiky
připravovanou
vesnickým automotoklubem.
V posledních třech letech nesla tato soutěž ve
svém názvu jméno společnosti FUCHS OIL
Corporation (CZ) spol. s.r.o. Právě tato společnost
se zásadním způsobem podílela na finančním
zajištění posledních ročníků a nemalou měrou
přispěla ke vzrůstající popularitě a kvalitě této
rally. V letošním roce byla po vzájemné dohodě
spolupráce s firmou FUCHS OIL jako generálním
partnerem rally ukončena. Organizační výbor
rally tímto vyjadřuje své poděkování za perfektní
spolupráci, která byla základem úspěchů
posledních tří ročníků FUCHS OIL Rally Agropa.
Současně bychom rádi touto cestou představili
nového generálního partnera pačejovské rally společnost EPLcond s.r.o. Firma, jejíž hlavním
oborem činnosti je realizace telekomunikací a
zabezpečovacích zařízení, působí na trhu od roku
2002. Již od počátku své existence více či méně
podporovala akce AMK Pačejov, ať již pod
dřívějším názvem EDIKT Plzeň s.r.o., tak v
posledních letech pod značkou EPLcond s.r.o.
Výsledkem dlouholeté spolupráce je nová dohoda
o generálním partnerství v rámci XXXIV. ročníku
pačejovské rally. Dalším velmi důležitým
partnerem soutěže zůstává společnost Agropa a.s.
Olšany, která tradičně poskytuje zázemí ředitelství
rally. Letošní ročník tudíž ponese název XXXIV.
EPLcond Rally AGROPA. Pořadatelé si velmi váží
prohloubení spolupráce se společností EPLcond.
Jsme rádi, že v dnešní době, kdy řada médií
v honbě za senzacemi uměle vytváří tomuto
odvětví motoristického sportu negativní obraz
v očích veřejnosti, se najde subjekt, který je
ochotný tento sport významnou měrou podpořit.
Trať a celková koncepce soutěže již má svoji
podobu a bude podrobněji představena v další
tiskové zprávě. Aktuálně probíhají horečná jednání
na úřadech a dokončuje se bezpečnostní a
pořadatelské zajištění.
Jako generálku na rally uspořádal 1.června
AMK Pačejov stejně jako v předchozích letech
podnik MČR v automobilovém slalomu na letišti
poblíž obce Lnáře. Tato akce se setkává se stále

větším zájmem ze strany soutěžních jezdců i
široké veřejnosti. Na bezpečné uzavřené trati si
totiž mohou vyzkoušet své jezdecké umění i ryzí
amatéři.
Podrobnosti o XXXIV.ročníku EPLcond Rally
AGROPA i o další činnosti AMK Pačejov jsou
postupně zveřejňovány na www.rallyagropa.cz
( T. Cihlář, M. Žitník ml.)
***

Vážení spoluobčané,
Sbor dobrovolných hasičů Pačejov, přišel
v minulých dnech s prosbou pomoci při
odstraňování následků povodní nejvíce postižené
obci na Klatovsku Červenému Poříčí.
Naše SDH se rozhodlo uspořádat veřejnou sbírku,
jejíž celý obnos bude věnován sboru
dobrovolných hasičů v Červeném Poříčí, který se
největší mírou podílel na zmírnění a odstraňování
následků povodní a evakuaci osob ze zaplavených
domů. Všichni si uvědomujeme, že peněz není
nikdy nazbyt, a proto výbor SDH Pačejov
odsouhlasil darování částky 5 000,- Kč z pokladny
SDH. Touto cestou chceme poděkovat všem,
kterým není lhostejné cizí neštěstí a připojili se
k naší výzvě.
SDH Pačejov…………………5000,Pačejov Nádraží………………6235,Pačejov Ves…………………..5850,Celkem………………………17085,Tato částka bude osobně předána členy výboru
SDH Pačejov hasičům v Červeném Poříčí.
Velký dík patří také děvčatům ze soutěžního
družstva žen, která ochotně obešla občany se
zapečetěnými pokladničkami.
(Za výbor SDH Pačejov Luboš Straka)
Informace z tisku:
Velká voda potrápila obyvatele Červeného Poříčí,
kde byla situace asi nejhorší z Klatovska. Celou
situaci v obci pečlivě monitoruje starosta Karel
Karásek, jehož rodina patří také mezi ty
povodněmi postižené.
„V Červeném Poříčí máme hned několik stavení
v přímém ohrožení. Voda je v jejich bezprostřední
blízkosti. Tři rodiny jsme museli během nedělního
podvečera dokonce evakuovat. Přechodně jsou
ubytováni u svých příbuzných. Už mi ubývá sil.
Opakuje se to už moc často," říká zkroušeně
s obavami v hlase starosta Karásek.
„To, co tu je nyní, nám stačí. Není to nic
příjemného. Naším přáním je, aby voda dále
nestoupala. V terénu máme naše dobrovolné
hasiče. Na ty kluky nedám dopustit. Objíždějí
postižené domy autem, ale i na raftu, který se

pořídil po povodních v roce 2002, a zjišťují, kde
potřebují naši občané pomoc," pokračuje starosta.
Hasiči museli v Červeném Poříčí čerpat vodu
například i z domova s pečovatelskou službou,
kam se dostala do sklepení kanalizací. „Chceme
zabránit případným škodám na tepelných
čerpadlech a elektroinstalacích," dodal Karásek.
( k tisku zaslal L. Straka)

***
Změny železničního jízdního řádu
Byl předložen návrh nového železničního jízdního
řádu nepříznivého pro občany, kteří bydlí mezi
Nepomukem a Horažďovicemi, a to v důsledku
rušení některých vlaků. Návrh je možné si
prohlédnout na webových stránkách obce a na
informačních deskách.
Obecní úřad připraví listiny, které občané budou
moci podepsat v kanceláři Obecního úřadu a v
prodejnách potravin od 1. 7. 2013.
Na listinách bude text: „My, níže podepsaní
občané, zásadně nesouhlasíme s navrženými
změnami jízdního řádu. Pokud je nutno snižovat
náklady na osobní železniční dopravu, lze toho
dosáhnout snížením hustoty spojů mezi Plzní a
Nepomukem a mezi Blovicemi a Kozolupy a
nikoliv odříznutím vzdálenějších obcí od krajského
města a od pracovních příležitostí.
Žádáme rovněž o zajištění návaznosti spojů
směrem na Sušici a Strakonice“.
( Obecní úřad Pačejov )
***
Tenisový klub Pačejov
pořádá dne 29.6.2013
III.ročník tenisového turnaje čtyřher
Plánice OPEN 2013
začátek v 8,30 hod;
Sportovní areál v Plánici
***

TJ Sokol Pačejov
pořádá dne 5.7.2013
Letní turnaj mladších žáků
začátek ve 13,30 hod; hřiště TJ Sokol Pačejov
***
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