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Život v mateřince
Začalo nám léto a já se na chviličku vrátím do
jarního období a dění v naší školičce. Našich 45
dětí mělo stále co dělat. Nachystaly se na
velikonoční svátky, vyráběly kuřátka, zajíčky,
zápichy, sely pšenici i čočku, pozorovaly klíčení
semínek, naučily se hodně popěvků, několik
říkadel, rozpočitadla. V prostoru mezi našimi
pavilony se obě třídy pustily do budování
zahrádek, učí se poznávat bylinky, květiny,
rozlišovat, co je plevel. Pažitka i petržel jdou na
odbyt, každou chvilku si někdo utrhne a jí.
Od dubna se děti projíždějí ke své radosti a
spokojenosti na novém kolotoči, moc se jim líbí.
V květnu musela být nečekaně do školní kuchyně
zakoupena nová myčka, původní stará tekla a její
oprava by se již nevyplatila. Takže je o výdaj
navíc.
Výchovně vzdělávací práce na obou třídách
probíhala realizací integrovaných bloků, pracovalo
se v tématech: jarní příroda, svět odpadů, zvířata,
májový a čarodějnický čas, sportování, oslavy dne
dětí, loučení se školkou. Naše nápadité a velice
šikovné paní učitelky vždy pro děti nabízejí a
chystají lákavé a zábavné činnosti, takže děti se
bez potíží zapojují, pracují a my víme, že se plní
úkoly, které si cíleně plánujeme. V Horažďovicích
jsme navštívili 2x divadlo: O chytré princezně a
Zahrada, pokaždé plný sál dětí odměnil herce
bohatým potleskem.
Koncem dubna byly pěkně ozdobeny májky
pestrými fáborky a děti byly pyšné na vlající
venkovní parádu. Do penzionu obě třídy zavítaly s
připravenými programy a pobavily přítomné
seniory. Starší děti ze třídy Motýlků se na májové
veselici v Pačejově na návsi představily s veselým
jarním programem, za velkou snahu a píli byly
odměněny upřímným potleskem a sladkostmi. Též
si vyjely na výlet do Nepomuka a pěšky do Vrčeně
na výstavu vláčků pana Navrátila, před odjezdem
zpět si každý zakoupil drobnost dle své volby v
místní cukrárně a spokojenost byla veliká.
Nezapomněli jsme si též vyšlápnout směr
Strážovice – na dětské hřiště, opět to pro nás byla
příjemná změna a každý si užil dostatečně hrací
prvky, které chtěl. Škoda, že toto hřiště není
trochu blíž, byli bychom na něm častěji. Hledání
pokladu v lese formou orientační hry se též
povedlo, poklad byl s velkým jásotem nalezen a
rozdělen.
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Mladší děti ze třídy Broučků se dojely podívat do
horažďovické hasičárny, při exkurzi si vše měly
možnost v klidu prohlédnout a i leccos vyzkoušet.
Pro sebe a rodiče si uskutečnily s p. učitelkami
báječné zábavné odpoledne a prima si je všichni
užili a moc si při něm pochutnali.
Náš školní výlet letos směřoval do ZOO Plzeň. Po
chvíli deště nám počasí začalo přát, děti měly
možnost vše si v klidu projít, prohlížet, pozorovat,
bylo co a koho obdivovat, i se smát dovádějícím
obyvatelům této ZOO. V pěkně a bohatě zásobené
prodejně suvenýrů si pak každý mohl zakoupit
drobnost pro radost na památku, zpět s námi jelo
nejvíce různých plyšáčků a traktorů. Opět velká
radost a spokojenost z celého dne.
A co se v naší školce sbírá? Hliník: za 10 měsíců
se zde sešlo 15 velkých pytlů, celková váha byla:
63 kg. Společně se sběrem v horažďovických
školách byl odvezen do Chrástu, kde jej vykupují.
Plastová víčka: 4 veliké pytle si odvezla rodina
malého Kubíčka z Bukovníka, přispěli jsme mu
tím malou /ale i tak potřebnou částkou / na lázně. A
drobný elektroodpad z naší školky – také odjel v
podobě těžké zásilky na místa, kam patří –
Remasystémem.
Užíváme si tento prima čas s našimi svěřenci,
hlídáme našeho králíčka Růženku venku, aby se
nám nezatoulal, neměl hlad a žízeň, podnikáme
výlety do našeho okolí, užíváme si trampolímu i
naši celou zahradu.
Na konci června jsme se opět po roce slavnostně
rozloučili s dalšími našimi odcházejícími
předškoláčky, nastoupí nám do základních škol v
Horažďovicích a v Pačejově. A kteří to jsou?
Markétka Žílová, Tomáš Bláha, Jakub Štípek,
Daniel Kurbel, Terezka Behenská, Filip Polomis,
Klárka Vodičková, Michal Ladman, Eliška
Moravcová, Maruška Vosková, Lukáš Hlaváč,
Terezka Kiliánová, Barunka Kodýdková. Bude se
nám po nich stýskat. Přejeme jim, ať se jim v jejich
další životní etapě dobře daří, zaslouží si to.
Během letního času chceme nechat vybílit naše
prostory kuchyně a těšíme se, že obec Pačejov nám
zajistí opravu chodníků. Takže, ať se všem i Vám,
našim čtenářům, dobře daří během léta, přejeme
krásný čas.
( Věra Chlanová, ředitelka MŠ)
***

Dobročinnost patří k životu
A to si velice dobře uvědomují členové Automoto
klubu Pačejov. Jejich heslo je: „Musíme si
pomáhat“.
Název známého českého filmu režiséra Jana
Hřebejka by měl bezesporu platit i při našem
každodenním životě. Tak nějak to chápou i
členové AMK Pačejov, který jako jediný vesnický
automotoklub pořádá jednu z nejstarších rally
v ČR.
V nedávné minulosti věnoval AMK
Pačejov na dobročinné a charitativní účely nemalé
částky získané ze sbírek konaných v rámci besed
s legendami našeho automobilového sportu
Josefem Petákem, Alenou Benešovou či Emilem
Trinerem.
V rámci tradiční Rally Agropa je každoročně
vypisována i fotosoutěž pro amatérské fotografy.
Vítězem té poslední se stal pan Gerd Münchberger
ze SRN, který se vzdal své odměny právě na
dobročinné účely. AMK Pačejov ji následně
z vlastních prostředků trojnásobně navýšil a ve
spolupráci
náměstkem
ředitele
Klatovské
nemocnice a.s., poslancem Parlamentu ČR a
členem organizačního výboru XXXV. ročníku
Rally Agropa Bc. Igorem Jakubčíkem předali
členové výboru AMK ředitel rally Ing. Pavel
Štípek a jeho zástupce Ing. Jan Vavřička dne
27.května primáři dětského oddělení Klatovské
nemocnice pro jejich pacienty sadu značkových
atestovaných antistresových mazlivých polštářků
ve tvaru zvířátek a čtyři kilogramy různých
pamlsků. Polštářky nám dodal náš kamarád a
kolega z dispečinků rally Martin Vlček, který má
výhradní zastoupení australské značky „Cuddle
Buddy“ pro Českou republiku.
Předání proběhlo na velmi vysoké úrovni přímo
na dětském oddělení Klatovské nemocnice do
rukou pana primáře Doc. Mudr. Kutílka a vrchní
sestry Bc. Kubíkové a za účasti tiskového
mluvčího Zdravotnické holdingu Bc. Kokošky,
ředitele nemocnice Ing. Lešundáka a celé dozorčí
rady nemocnice i pana poslance Šídla. Nechyběly
ani redaktorky Klatovského deníku. Ing. Vavřička
v úvodním slově představil AMK Pačejov, který
letos slaví již 54.výročí založení a v jeho náplni
není jen pořádání automobilové rally, ale celá řada
dalších akcí. Řekl, že doufá, že dárky přinesou
malým pacientům radost a i když to není velký
dar, je předáván upřímně a z celého srdce. Také
popřál celému kolektivu oddělení hodně úspěchů
v jejich náročné práci. Potom společně s Ing.
Štípkem předali dárky včetně Darovací listiny a
atestů. Pan primář velice poděkoval za náš
šlechetný čin a vyjádřil radost nad předanými
dárky. Také ředitel nemocnice a všichni přítomní
velmi ocenili přístup členů AMK Pačejov a

poděkovali za něj.
Potom jsme se odebrali na jeden z pokojů a měli
jsme tu čest mezi prvními vidět nový typ dětských
postýlek
předního
světového
výrobce
nemocničních lůžek společnosti Linet. Jedná se o
lůžka Tom 2, která začala nemocnice v tomto
týdnu využívat jako první v ČR, ale i ve světě.
Zároveň jsme prožívali s malým pacientem velkou
radost z darovaných hraček. Pak jsme se se všemi
rozloučili a odcházeli s opravdu dobrým pocitem.
(Ing. Jan Vavřička)

***
Pačejovské hudební léto
Akce „Pačejovské hudební léto“ založilo novou
tradici pravidelných letních koncertů a zapsalo se
do již podvědomí pačejovské veřejnosti. Jejím
cílem od počátku bylo, aby farní kostel P.Marie
Sněžné nebyl jen místem pro konání církevních
obřadů, ale aby se stal součástí obecného
kulturního dění v obci. Stejně jako v předchozích
letech vás zveme jménem farnosti Pačejov na
3. ročník Pačejovského hudebního léta.
V rámci letošního ročníku jsou připraveny celkem
dva koncerty. První se uskuteční 4. července 2014
od 18:00 hodin a představí se na něm mladí
klatovští umělci, vynikající sopranistka Tereza
Hamerschlagová a varhaník Jaroslav Pleticha.
T.Hamerschlagová je absolventkou plzeňské
konzervatoře, je členkou operního sboru Tylova
divadla v Plzni. Zúčastnila se již několika
národních soutěží a má před sebou velice slibnou
pěveckou kariéru. Druhý účinkující, J.Pleticha,
absolvoval obor sbormistrovství na Pedagogické
fakultě v Plzni ve třídě profesora Jiřího Wimra,
celostátně známého a uznávaného sbormistra. J.
Pleticha je všestranně nadaný hudebník a
muzikant, řídí v Klatovech dva dětské sbory a SPS
Šumavan. Hraje na celou řadu hudebních nástrojů
a v Klatovech realizoval celou řadu velkých
hudebních projektů včetně muzikálů. V jednání je i
účast sólových houslí, takže celý koncert slibuje
mimořádný umělecký zážitek.
Druhý koncert proběhne 2. srpna 2014, tedy
večer před pačejovskou poutí, rovněž v 18:00
hodin. Účinkovat bude Pěvecký spolek Prácheň
z Horažďovic pod vedením sbormistra Stanislava
Smítky, který je místní veřejnosti již známý
z Tříkrálových koncertů. Během koncertu zazní
díla klasických ale i současných autorů duchovní
hudby včetně spirituálů.
Dosud v jednání je případný třetí koncert pro
varhany a trubku v provedení studentů pražské
konzervatoře a AMU v Praze, Marie Pochopové –
varhany a Jakuba Ševčíka – trubka.. Po
zkušenostech z koncertu v roce 2011 a vzhledem

k vynikající akustice pačejovského kostela by se
jednalo o zcela mimořádný umělecký zážitek.

základním běžném účtu se zvýšil o 2.224.266,89 Kč).
(rozbor hospodaření je v příloze závěr.účtu)

Zveme širokou veřejnost na všechny koncerty.
Věříme, že svou účastí podpoříte tuto akci a že
Pačejov se s touto založenou tradicí zařadí do
kulturního podvědomí místního regionu.
(Stanislav Smítka)

Základní běžný účet vykazuje ke dni 31.12.2013
zůstatek 2.899.799,98 Kč. Zůstatek na účtu hospodářské
činnosti je 32.144,54 Kč. Zůstatek nesplaceného
investičního úvěru z roku 2009 (školní jídelna) je
115.000,- Kč (původní výše úvěru byla 5 mil Kč).
Na celkových příjmech se největším objemem podílí
daňové příjmy ve výši 9.011,38 tis. Kč. V nich je
zahrnuta i daň z příjmu placená obcí ve výši 82,84 tis.
Kč, která je zároveň zaúčtována na straně výdajů a do
rozpočtu byla zapojena rozpočtovým opatřením.
Celkový výnos sdílených daní (7.720.121,00 Kč) byl o
2.249,92 tis. Kč vyšší než předpokládal rozpočet.
Projevila se změna rozpočtového určení daní. Dále
jsou v daňových příjmech zahrnuty všechny místní
poplatky (ze psů, za provoz hracích přístrojů,
veř.prostranství), správní poplatky a poplatek za
komunální odpad).
Nedaňové příjmy dosáhly celkové výše 2.105,95 tis.Kč.
Nedaňové příjmy jsou tvořeny rozpočtovými příjmy
z prodeje dřeva ve výši 497,94 tis.Kč, dále příjmy
z pronájmů ve výši 860,2 tis.Kč, příjmy z vlastní
činnosti ve výši 682,85 tis.Kč (vodné, stočné) a dalšími
příjmy.
Kapitálové příjmy v celkové výši 4,75 tis.Kč jsou
tvořeny prodejem obecních pozemků.

***
Kulturní dům
Snad všechny podobné objekty, které postupně
vznikaly v průběhu 60. a 70.let na území celé naší
republiky nesou ve svém názvu hrdý přívlastek
„KULTURNÍ“. Bohužel jen málokde od svého počátku
naplňovaly a dodnes naplňují obsah tohoto pojmu.
Postupně se z nich totiž stala jen místa sloužící
k pořádání občasných tanečních zábav. Někde se je
v těch dobrých případech podařilo přebudovat na
víceúčelová zařízení převážně sportovního charakteru
po vzoru bývalých sokoloven. Pačejovský kulturní dům
už dávno přestal sloužit kultuře a to je určitě škoda.
Pokusme se této nádražské dominantě vrátit trochu
svého původního poslání. První vlaštovkou by mohla
být uskutečněná rekonstrukce zcela nevyhovujícího
zastaralého a nefunkčního jevištního osvětlení. Určitě
se povedlo! Svou premiéru si odbylo na slavnostní
květnové školní akademii, kterou navštívilo nebývalé
množství diváků. A pro širokou veřejnost se chystají
další akce. V listopadu by se měl v Kulturním domě
Pačejov uskutečnit první ročník přehlídky amatérských
divadelních souborů. Svou účast předběžně přislíbili již
pláničtí, břežanští a horažďovičtí ochotníci. V prosinci
pak bude následovat tradiční vánoční koncert volného
pěveckého sdružení při Základní škole Pačejov.
Obecní úřad Pačejov by se pak měl následně zabývat
myšlenkou na rekonstrukci základního jevištního
nazvučení, které je rovněž důležitou podmínkou na
pořádání divadelních představení, koncertů apod. Jsem
hluboce přesvědčený o tom, že
Kulturní dům
v Pačejově si naši pozornost zaslouží a že by se
v budoucnu mohl stát skutečným stánkem kulturního
dění v naší obci.
(Mgr.Tomáš Cihlář)
***
Zpráva o hospodaření obce
Hospodaření Obce Pačejov se v roce 2013 řídilo
rozpočtem, který byl schválen zastupitelstvem obce dne
20.12.2012. Celkem bylo k 31.12.2013 provedeno 6
rozpočtových opatření, kterými se do rozpočtu
zapojovaly nové, rozpočtem nezachycené příjmy i
výdaje nebo docházelo k položkovým přesunům.
Hospodaření Obce Pačejov v roce 2013 (bilance plnění
příjmů a výdajů rozpočtu) skončilo přebytkem ve výši
3.097.791,62 Kč, ale po započtení splátky jistiny
investičního úvěru z roku 2009 ve výši 1.015.000,- Kč,
a vratky DPH (režim RCH) dosáhl výsledný přebytek
za rok 2013 částky 2.224.266,89 Kč (zůstatek na

Přijaté dotace ve výši 2.704,82 tis. Kč byly poskytnuty
ze státního rozpočtu, z rozpočtu kraje a od okolních
obcí. Dotace poskytnutá Ministerstvem pro místní
rozvoj ve výši 1.108,92 tis.Kč byla určena na 3
pečovatelské byty v DPS. Krajský úřad Plzeňského
kraje poskytl dotaci na výměnu oken a střešní krytiny
Zdravotního střediska Pačejov v celkové výši 240 tis.
Kč (realizace oprav v roce 2014). Další dotace byla
poskytnuta na vytvoření pracovních příležitostí na
veřejně prospěšné práce od Úřadu práce v celkové výši
324,85 tis.Kč (operační program EU). Na pěstební
činnost v obecních lesích poskytl Krajský úřad
Plzeňského kraje dotaci ve výši 94 tis. Kč. Účelově
určená dotace na výkon státní správy byla přijata ve
výši 249,8 tis.Kč. Okolní obce přispěly na provoz
základní a mateřské školy ve výši 547,72 tis.Kč. Další
dotace byly určeny k zabezpečení průběhu voleb do
Poslanecké sněmovny PČR a volby prezidenta ČR.
(vyúčtování dotací je v příloze závěr.účtu)
Ve výdajové části rozpočtu bylo na kapitálové výdaje
(investice) použito 1.770 tis.Kč. Zde bylo realizována
především stavba 3 bytů v čp.199 ve výši 1.133,39
tis.Kč, územní plán s výdaji v částce 314,6 tis.Kč. Dále
projekty a dokumentace k zateplení v ZŠ a MŠ Pačejov
ve výši 160 tis.Kč a další.
Mezi největší neinvestiční výdaje patří hlavně lesní
hospodářství s výdaji ve výši 1.439,4 tis.Kč, odvoz
odpadů v celkové roční částce 683 tis.Kč, provoz
vodovodů a ČOV v celk.výši 622 tis.Kč, veřejné
osvětlení v roční částce 282,7 tis.Kč. Další běžné
výdaje byly vynaloženy v souladu s rozpočtem tak, aby
byly pokryty provozní náklady k zabezpečení veškerého
provozu obce.
Příspěvkovým organizacím obce, tj. základní škole a

mateřské škole byl z rozpočtu poskytnut provozní
příspěvek ve výši 1.705 tis.Kč. V mateřské škole byl
vykázán zisk ve výši 24.082,39 Kč. V základní škole
byl vykázán zisk ve výši 206.159,48 Kč.(přehled
hospodaření příspěvkových organizací je v příloze
závěr.účtu)
Hospodářská činnost obce v roce 2013: vzhledem k
tomu, že tato činnost obsahuje především ubytovací
služby v čp. 199 (pokoje byly vzhledem k rekonstrukci
na byty zrušeny) výnosy a náklady byly nevýznamné.
Stav majetku a jeho zdrojů je uveden v přehledu aktiv a
pasiv, dále v souhrnném zápisu o provedení
inventarizace majetku. (příloha závěrečného účtu)
Celkový závěrečný účet Obce Pačejov a účetní závěrka
včetně příloh jsou uloženy na Obecním úřadu
v Pačejově a je k nahlédnutí v úředních hodinách.
( Jana Poláková, účetní)
***
Historický úspěch pačejovského fotbalu.
Křimice : Pačejov 1 : 3 (0 : 1)
Sen se stal skutečností. Po výborném kolektivním
výkonu si Sokol Pačejov vybojoval postup do 1.A
třídy!!!
Po remize v úvodním barážovém střetnutí odjížděl
Pačejov do Křimic k odvetě s vědomím, že nemá co
ztratit, že může jen překvapit. A snad právě toto bylo
tím rozhodujícím faktorem v sobotní odvetě. Zatímco
domácí museli, hosté jen mohli. V prvním poločase se
hrál oboustranně kvalitní vyrovnaný fotbal. V
35.minutě putoval míč po ose Hlůžek – Kubaň –
Klásek – Ticháček a posledně jmenovaný poslal
Pačejov do vedení.
Po změně stran se překvapivě nápor domácích
nedostavil a byli to naopak hosté, kteří aktivní hrou
kontrolovali vývoj zápasu. Odměnou jim byl další gól v
křimické síti. V 58.minutě pěkně přihrál Kolářík
Ticháčkovi, který efektně přehodil brankáře. V
80.minutě odpískal rozhodčí pro domácí přísný
pokutový kop, který proměnil Kohout. Dvě minuty
nato byl hostům po druhé žluté kartě vyloučen střelec
Josef Ticháček a Křimice se nadechly k závěrečnému
náporu. Ten však utnul v 89.minutě Jirka Mrázek, který
zkušeně zvýšil na 3 : 1 pro hosty a rozhodl o jejich
naprosto zaslouženém vítězství a senzačním postupu do
1.A třídy.
Hráči touto cestou děkují všem svým fanouškům, kteří
je ve velmi početné sestavě přijeli do Křimic
povzbudit.
(Tomáš Cihlář, TJ Sokol Pačejov)
***
Z jednání ZO Pačejov 24.4.2014
ZO schvaluje:
- ZO schvaluje účetní závěrku PO – Základní škola
Pačejov
- ZO schvaluje účetní závěrku PO – Mateřská škola
Pačejov
- výjimku z počtu žáků v Základní škole Pačejov na
školní rok 2014/2015.
- výjimku z počtu žáků v Mateřské škole Pačejov od

1.4.2014-30.6.2014
- prodej ppč. 846/2 – ttp, ppč. 2719 – ostatní plocha ,
ppč. 2718 ostatní plochy v k.ú. Strážovice u Pačejova
- záměr prodeje části pozemku parc.č. 2671/1 – trvalý
travní porost o výměře 260 m2 v k.ú. Strážovice u
Pačejova
- prodej nemovitých věcí - pozemku st. 18 – zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 209 m2 jehož součástí je
stavba čp.6 , pozemku parc.č. 58/2 – manipulační
plocha ostatní plocha v k.ú. Velešice u Pačejova
- nákup nemovité věci pozemku par.č. 1700/9 o výměře
cca 52 m2 v k.ú. Strážovice u Pačejova
- ZO souhlasí s realizací Strategie komunitně vedeného
místního rozvoje Místní akční skupiny Pošumaví
z.s.p.o. na období 2014 – 2020 na svém správním
území.
- příspěvky organizacím
- financování stavby tenisového kurtu
- předčasné splacení úvěru u Českomoravské záruční a
rozvojové banky
- umístění kontejneru na nepotřebné oblečení u prodejny
potravin v Pačejově-nádraží
- stavební akci „Pačejov rekonstrukce místních
komunikací“
ZO bere na vědomí:
- Pačejov-nádraží – úpravu vodovodu na křižovatce u
Míkovce a u vodojemu v Olšanech
- vyjádření SÚRAO k námitkám obce ke stanovení
průzkumného území
ZO ukládá starostovi:
- zajistit úpravu topení a vody v základní škole , termín
30.8.2014
- požádat o prodloužení termínu ukončení akce
„Zateplování MŠ a ZŠ“
- zajistit výměnu dveří, osazení okapů a dokončení
sprchy a WC v hasičárně do 30.6.2014
- zajistit opravu chodníků v mateřské škole do
15.8.2014
( Ing. Jana Cihlářová, místostarostka)

***
Středisko Junák Pačejov
pořádá pouťovou zábavu
dne 9.8.2014
v kulturním domě v Pačejově nádraží od 20 hod.
K tanci a poslechu hraje kapela Receptor

***
Redakce Zpravodaje přeje všem občanům krásné
léto a příjemnou dovolenou.
***
Zpravodaj obecního úřadu Pačejov:
Čtvrtletník vydávaný Obcí Pačejov. Náklad 300 výtisků.
Adresa: Obec Pačejov, Pačejov nádraží 199, 341 01
Horažďovice. Tel. 376595231, tel/fax. 376595153. email:oupacejov@raz-dva.cz. Tisk : OÚ Pačejov Redakční
rada: ing. Jana Cihlářová, ing. Vladimír Smolík, Mgr. Tomáš
Cihlář, Alena Štěpáníková. Uzávěrka dalšího čísla 15.9.2014.
Příspěvky jsou vydány bez úpravy redakční radou. Povoleno
MK ČR E 18269. Za věcnou správnost odpovídají autoři
jednotlivých článků. Redakční rada si vyhrazuje právo na
pravopisné korekce.
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