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Ze života mateřské školy
Máme za sebou teprve krátkou dobu od
počátku nového školního roku. Během léta se
některé prostory vybílily a všechny řádně
vygruntovaly. Na dětských toaletách máme
nové mísy, jak to bylo v plánu, ale rozvod
teplé vody do celého prostoru školky zatím
není uskutečněn, s tím si obecní úřad musí
ještě poradit.
Od září máme celkem zapsáno 45 dětí, z
toho ve 2. třídě Motýlků (celodenní provoz)
23 a v 1. třídě mladších Broučků (dopolední
provoz) 22. Naše výchovně vzdělávací práce
pokračuje uskutečňováním 2. části ŠVP
nazvaného „Život s vílou Vodánkou“. Jedná se
o dvouletý program. Na základě tohoto
programu si v každé třídě postupně
vypracováváme třídní programy tak, jak jde
čas. Snažíme se, aby plánované činnosti byly
pro děti lákavé, aby měly možnost přemýšlet,
pracovat, získávat plno nových znalostí,
hodně si vyhrály v kolektivu svých kamarádů
a aby mohly odcházet domů s pocitem
příjemně stráveného dne.
Opět zajišťujeme odběr dotovaných
mléčných výrobků, pokračujeme ve sběru
hliníkového odpadu, drobného elektroodpadu,
učíme se ostatní odpad třídit do správných
nádob. Čeká nás výlet do divadla, návštěva
kouzelníka, opékání v přírodě, pouštění draků,
chceme si užívat podzimní čas se vším všudy.
Plánů máme mnoho, tak ať se nám daří.
( Věra Chlanová, ředitelka)
***

Číslo 3/2012

místo pomocné kuchařky přijata nová síla sl.
Melková, hl. kuchařkou je paní Jana Šolcová,
vedoucí jídelny paní Jitka Zemanová. Funkci
školníka nadále vykonává pan Jaroslav Buchta,
úklid provádí paní Jana Ďuricová .
Vraťme se ještě na konec června. Školní rok
ukončilo celkem 119 žáků, 71 prospělo
s vyznamenáním, 48 prospělo. Chování ve škole
jsme i přes dílčí problémy ohodnotili stupněm
„jedna“. Povinnou školní docházku ukončilo 18
žáků, 15 z nich nastoupilo na střední školy a 3 do
odborných učilišť na učební obor.
O prázdninách jsme opět, tak jako každoročně,
provedli některé dílčí opravy, které přispějí ke
zlepšení prostředí a bezpečnosti ve škole (revize
elektroinstalace, opravy soklů, opravy linolea,
zakoupení 1ks akumulačních kamen, atd.).
A jaké akce jsou připraveny a proběhnou do
konce roku 2012? Žáci 4. a 5. ročníku již
absolvovali teorii k dopravní výchově, praktický
výcvik na dopravním hřišti proběhne v náhradním
termínu, v září navštívíme první divadelní
představení v Horažďovicích, objednány jsou testy
SCIO pro 6.ročník. Pedagogicko-psychologická
poradna provede rozbor profesních testů s rodiči
vycházejících žáků (25.9.) druhý stupeň pojede do
HD na pořad Planeta Země (1.11), pro žáky celé
školy jsou objednány pořady Etiketa do škol
(pravidla chování ve škole i na veřejnosti – 5.11.) a
akce HZS Chování za mimořádných událostí
(22.11), proběhnou třídní schůzky (19.11.), v plánu
je předvánoční jarmark spojený s výstavou prací
žáků a dnem otevřených dveří a také vánoční
koncert.
Věřím, že zbude i čas na průřezová témata během
klasického vyučovacího procesu.
( Josef Hromádka, ředitel ZŠ)
***

Informace Základní školy
V pondělí 3.září jsme zahájili další školní rok.
Při společném setkání jsme přivítali 16 nových
prvňáčků, kteří budou tvořit samostatnou třídu.
Celkem má škola v současné době 117 žáků a ti
jsou v sedmi třídách. Spojeny jsou 2. a 3.ročník a
také 4. a 5.ročník.
Učitelský kolektiv se nezměnil – na škole nyní
působí 10 učitelů, asistentka pedagoga a
vychovatelka školní družiny. Do školní jídelny na

Pačejovské fotbalové amazonky
Všichni fanoušci pačejovského fotbalu sledují
především „velký fotbal“ – tedy oba týmy mužů,
možná trochu okrajově vedou v evidenci i naše
mládežnická družstva – dorost, mladší žáky a
přípravku. Skutečně málokdo však ví, že Pačejov
vychovává už dlouhodobě skutečné talenty i na
poli dívčí kopané.
Přitom dívčí fotbal má

v Pačejově poměrně dlouhou tradici. Naše děvčata
se stala před lety vítězkami prvního ročníku
okresní amatérské sálové fotbalové ligy. Mezi ty
první průkopnice patřily například Markéta
Buchtová, Andrea Bohatá nebo Míla Maršounová.
Možná i ony se staly vzorem a příkladem pro tu
mladší generaci.
O tom, že děvčata v Pačejově hrají fotbal ráda
i dnes, svědčí fakt, že se stále častěji a výrazněji
prosazují i mezi svými vrstevníky - kluky. A co
víc, patří dokonce mezi opory mládežnických
celků. Pravda, že ne všechny u fotbalu vydrží a že
mnohá hvězdička pohasne ještě dříve, než se stačí
rozzářit. Trenéři si děvčata většinou pochvalují.
Oproti svým chlapeckým protějškům jsou často
houževnatější, snaživější a v přípravě poctivější.
Za všechny současné „amazonky“ můžeme
jmenovat například Kristýnu Panuškovou. Ta
bezesporu naplňuje rčení, že jablko nepadá daleko
od stromu. Kristýna byla kapitánkou a oporou
družstva mladších žáků, které 2x za sebou získalo
bronzové medaile v okresním přeboru této věkové
kategorie. Na místě stoperky pak nastupovala i za
žáky Sokola Myslív, v současné době válí za
Sokol Hradešice, kde je na hostování. Skutečnými
talenty dívčí kopané jsou i Markéta Pitulová
/mladší žáci/ a Šárka Růžičková /starší přípravka/.
Šárka se pravidelně umisťuje na čelních místech
v tabulce
střelců
v okresních
soutěžích.
V soutěžním ročníku 2011/2012 nastřílela v OP
starších přípravek soupeřům neuvěřitelných 30
branek a v konkurenci kluků obsadila v tabulce
střelců skvělé 2.místo!!! Markéta je zase
obrovskou bojovnicí a dokáže na postu obránce
znepříjemnit život i starším a mnohem větším
chlapcům.
Není náhodou, že obě děvčata se dostala do
hledáčku trenérů dívčí kopané slavné Viktorky
Plzeň, kam obě mají pro letošek z Pačejova
střídavý start a v současné době hrají dokonce
1.ligu v této věkové kategorii – mimo jiné i proti
slavným Slávii a Spartě Praha. Uznání patří
především trenérům mládeže v naší TJ, kteří vedli
jejich první fotbalové krůčky a mají na jejich
rozvoji velkou zásluhu – Josef Valeš, Jiří Havlík,
Václav Růžička či František Sedláček.
( Tomáš Cihlář, předseda TJ Sokol Pačejov)
***
Podivné záškodnické akce v areálu hřiště
V posledních měsících se v areálu našeho hřiště
dějí velice zajímavé až podivné věci, které naši TJ
opakovaně poškozují. Výbor TJ tímto předkládá
nejen všem našim členům, ale i široké veřejnosti
jejich výčet a stručný popis.

Vše začalo odstřihnutím a následným odcizením
zásuvky na motorový proud v zastřešeném
prostoru vedle klubovny. Tehdy se neztratilo nic
jiného, nebyl zaznamenán pokus o vniknutí do
objektů na hřišti. Je jasné, že dotyčná osoba šla
najisto s úmyslem ukrást nebo spíše uškodit.
Další záškodnickou akcí bylo odcizení zcela nové
sítě z branky, která slouží k tréninkům a zápasům
týmů starší přípravky a mladších žáků. I tato
krádež byla provedena vandalským způsobem,
neboť síť nebyla sundána, ale odřezána nožem
z kovových úchytek na brankové konstrukci
nožem /tudíž prakticky znehodnocena/. Je logické,
že nebyla odcizena nikým, kdo by ji chtěl následně
použít k fotbalovým účelům na branku jinou.
Navíc byla tehdy odcizena síť jen na jedné brance,
na té druhé, která stála vedle, síť zůstala. Je
zajímavé, že stejné době
byla pačejovským
myslivcům odcizena čerstvě vypuštěná kachňata
na vedlejší Blýskotě. Myslíte, že obě krádeže
spolu souvisejí?
A pokračujeme dál. V areálu našeho hřiště máme
vyvěšeny reklamní bannery všech subjektů, které
se více či méně podílejí na zajištění chodu naší TJ.
Jedním z našich nejvýznamnějších sponzorů je
firma Stafis – Libora Smolíka. U silnice před
tribunou jsme nechali zhotovit a instalovat mimo
jiné i kovovou konstrukci s nápisem Stavebniny –
Smolík. Ta je bohužel opakovaně vyvracována ze
země,
přestože
původně
byla
bytelně
zabetonována. Naposledy jsme ji opětovně
zabudovali během letošní červencové brigády, ale
vydržela stát pouhý necelý týden. Kdo a proč může
mít asi zájem na jejím systematickém opakovaném
odstraňování?!
Poslední „akcí“ bylo podivné vloupání cca před
měsícem na hřišti, kdy byly /jako obvykle
v nočních hodinách/ hrubou silou rozkopnuty
vchodové prostřední dveře do objektu kabin. Nic
se tehdy neztratilo, pouze byly poškozeny samotné
dveře /zárubně/ a zničený zámek.
Možná některé tyto akce spolu souvisejí, možná
ne. V každém případě byly nahlášeny k dalšímu
šetření Policii ČR.
Naši příznivci i široká
veřejnost, nechť si udělají vlastní úsudek.
( Tomáš Cihlář, předseda TJ Sokol Pačejov)
***

Historie skautského hnutí na Pačejovsku – 2.část
(Pokračování z minulého čísla Zpravodaje)
Přišel však konec prázdnin a s ním i studená
sprcha v podobě zákazu činnosti Junáka. V září
1970 byla zahájena likvidace a předání majetku.
Nějakou dobu trvalo než jsme se z toho
vzpamatovali, Rikitan měl obrovské problémy
v zaměstnání, chvíli se zkoušelo pokračovat pod
Svazem turistů a v rámci TOM a po čase se
vytvořila skvělá parta v rámci Automotoklubu a
každý rok se jezdilo na tábořiště u „Stříbrného
potoka“ a tam se udržoval skautský ohýnek.
A pak přišel listopad 1989 a hned na jaře 1990
obnovuje středisko Jestřáb Pačejov opět svoji
činnost jako součást Okresní rady Klatovy, a tak
je tomu dodnes. V čele střediska stál opět bratr
Jaromír Benda (Rikitan,) pravou rukou se mu
postupně stali Slavík, Tom, Pirát, Bill, Joe, Sokol
a další – generace těch, kteří začínali pod jeho
vedením skautovat v polovině sedmdesátých let.
Hospodářkou střediska od té doby dodnes je Jana
Poláková. Vedení děvčat se ujala Dáša a postupně
pak Majka, Jarka, Vendulka a další. Skauting
v Pačejově měl před sebou minimálně patnáct
zlatých let. Probíhaly pravidelné schůzky oddílů i
středisková činnost. Každý rok byl pořádán
skautský tábor na tábořišti u“Stříbrného potoka“.
V té době měly tábory 70-85 účastníků. Začínalo
se skromně. Nebyly peníze ani vybavení. To se
však rok od roku zlepšovalo a během pár let díky
nadšení členů a pomoci AMK mělo středisko
stany na podsadách včetně podlah, polní kuchyni,
žlaby na mytí, nářadí a další vybavení,
maringotku, terénní ARO.
V roce 1991 proběhlo v pačejovském kostele
vysvěcení všech oddílových vlajek i vlajky
střediskové, která díky Rikitanovi přežila dvacet
let dobře ukryta. V tomto roce také Rikitan a Dáša
obdrželi dekrety a stali se členy Svojsíkova
oddílu .V listopadu 1993 se stává velitelem
střediska Miroslav Žitník (Slavík) a tím je dodnes.
Činnost zdárně pokračuje. Pak přišla pro středisko
velká rána. 21.května 1994 při návštěvě tábořiště u
„Stříbrného potoka“ umírá v náručí svých
skautských bratrů Rikitan. I velký strom tam tehdy
u pískovny symbolicky padl. Najednou. Z ničeho
nic. Nebyl vítr, nebyla bouřka. Na jeho počest !
Odešla legenda střediska, jejíž srdce hořelo pro
skauting , která byla u skautské činnosti
v Pačejově v roce 1945,1968 i 1990. Zapad den,
slunka svit……..“Každý den, nad nímž zapadl
sluneční svit, bývá vystřídán novým jitrem, kdy
slunce včera pohaslé, znovu a v nové síle rozdává
své životodárné paprsky. To přece dobře známe
z našich skautských táborů!“ Při jeho pohřbu
jsme si slíbili, že budeme pokračovat. To ani

nešlo jinak. V nás všech se projevilo ono kouzelné:
„Skautem jednou,skautem navždy!“ Jeden sirotek
však po něm zůstal. Pošumavský hlasatel. Ten už
nemá nikoho, kdo by se o něj staral, vedl jej a také
nebyly finanční prostředky na jeho pokračování,
Bylo vydáno poslední dvojčíslo s jeho fotografií na
titulní straně ………
Čas běží, léta přibývají, všichni stárneme.
Koloběh života. Činnost střediska po roce 1995
pokračuje a dále se rozvíjí. Postupně dochází ke
generační obměně. Ti, co nedávno byli vlčaty,
skauty, jsou rovery , stejně tak světlušky a skautky
a nastupují na místa vedoucích. Ti, co byli vedoucí,
přestupují do oddílu old skautů. Ten také v prvních
letech nového století a tisíciletí vyvíjí aktivní
činnost a nechybí u žádné akce střediska a aktivně
je organizuje. Významnou akcí
oddílu je
„Putování po tábořištích po 40 letech“, které
spočívá v tom, že se přenocuje v místech, kde se
tábořilo před 40 lety a vzpomíná se na různé
zážitky a příběhy a nebo každoroční akce „Vítání
slunovratu“, což je táboření o víkendu v přírodě
okolo 20.června. Bývá spojen s úklidem tábořiště a
jeho přípravou na tábor. Ubývá však dětí, jsou
slabé ročníky, ale činnost běží, středisko má oddíl
chlapců, děvčat a old skautů. Organizuje se ples,
akce ke sv. Jiří, májka, zavedla se tradice zamykání
tábořiště na podzim a odemykání na jaře, probíhají
brigády na tábořišti, lampiónový průvod k výročí
vzniku republiky, turnaj v bowlingu, den dětí a
samozřejmě tábory, které zaberou svou přípravou
a průběhem velmi mnoho času všem. Do činnosti
se zapojují naše děti a jejich děti …….
Už čtvrtá generace jezdí na tábořiště u
„Stříbrného potoka“. Za dobu existence střediska
prošly oddíly a tábory desítky až stovky dětí a ti,
co nejsou členy, rádi vzpomínají a hlásí se k nám .
A co víc? V roce 2009 se nám podařilo po dlouhém
úsilí pozemek tohoto tábořiště (za finanční
pomoci Obecního úřadu Pačejov a okolních
obecních úřadů i z vlastních prostředků) koupit do
vlastnictví střediska Jestřáb. Tím jsme si splnili
svůj dávný sen a možná jsme naplnili i sen a odkaz
našich vedoucích – Rikitana, Ferryho, Čejky a
dalších. Také jsme dostali do pronájmu klubovnu
v budově obecního úřadu.
A to se již píše rok 2012. Rok skautského
století. Zakládáme Klub přátel Junáka. A příběh
pokračuje…..
Ukázka z knihy „Historie skautského hnutí“
v Pačejově ,(144 stran), která vyšla letos v květnu
u příležitosti stého výročí založení českého
skautingu.
Více na: www.junakpacejov.webnode.cz
( Ing. Jan Vavřička)
***

Vyprávění br. Josefa
nar.1931) – volný přepis

Broučka

(Bill,

Při prohlížení knihy o historii
skautského hnutí v Pačejově narazil na pasáž,
že skauti vybudovali v Pačejově volejbalové
hřiště.“To bylo jinak“, povídá a pokračuje:
„To hřiště bylo na tenis. Domluvili jsme se
s obcí, jestli můžeme upravit plácek před
Zubních u mostu. Dnes tam stojí učitelská
bytovka.Bylo to, mám dojem, v roce 1946. U
Bendů ve stavebninách a v zahradnictví
sloužil ňákej Jožka Mandík a taky tam jezdil
s koněm. Ten to napřed zoral, my vybrali
drny, uhrabali a upravili. Hardyho (Jaromíra
Bendy) táta měl stavebniny a tak nám od
někud objednal antuku. Ta přišla na vagonu
vlakem a navezli jsme ji na to hřiště a
rozhrnuli. Bylo ji třeba uválcovat, ale jak?
Někdo nám poradil, že pěknej velkej válec
z kamene o průměru asi tak metr mají na
zámku v Defurových Lažanech. Půjčí nám
ho? A jak ho dostat na nádraží? Domluvili
jsme se, bylo nás pět, a vyrazili na zámek do
Lažan. Tam nám jej půjčili. Měl oj s okem.
Skrze oko jsme prostrčili klacek a ve dvou
táhli, po cestě na nádraží jsme se střídali a po
několika hodinách jsme jej dotáhli na místo.
Další dny jsme hřiště válcovali, až bylo dílo
hotovo. Složili jsme se a zakoupili síť a
můžeme začít hrát. Takhle to
bylo.“
(Ing. Jan Vavřička)

Pohyb je život!
Opět začalo dne 11.9.2012 cvičení odboru
Sport pro všechny , který je součástí TJ Sokol
Pačejov. Každé úterý v tělocvičně kulturního
domu od 18 hod se koná zdravotní cvičení pod
vedením ing. Jany Cihlářové a od 19,30 hod
je cvičení rytmické gymnastiky pod vedením
Jaroslavy Hromádkové.
( Ing. Jana Cihlářová)
***

Obecní úřad Pačejov
pořádá ve dnech
23. a 24. 11 2012
charitativní sbírku šatstva ve spolupráci s
Diakonií Broumov.
Sběr šatstva bude na obecním úřadu v
Pačejově v 1 NP:
dne 23.11. 2012 od 16,30-18,00 hod
dne 24.11.2012 od 14,00-16,00 hod
***

Šárka Růžičková a Académica de Coimbra

***
Fotka tenistů - skautů: zleva Fr.Brouček,
J.Brouček, L.Forman, J.Benda,V .Havlík.
V pozadí vprostřed je vidět kamenný válec,
vlevo ještě starý kamenný most,Hrabačků a Čadů
***
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