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Zpráva z naší mateřské školy
Během podzimu jsme opět měli moc
práce. Třídní vzdělávací programy naplňujeme
pestrými činnostmi tak, aby vzdělávání našich
svěřenců bylo pro ně lákavé a mohli se všichni
zapojovat. Během posvícenského týdne se děti
seznámily s touto staročeskou tradicí, na třídách se
zpívalo, přednášelo, tancovalo, zadělávalo se na
opravdové hnetynky, děti si je samy vykrajovaly,
rovnaly na plech, po upečení potíraly čokoládou a
zdobily parádičkami. Na řadu přišly samozřejmě i
modelínové zdobené plody se semeny, taktéž
papírové. Dokonce jsme si poprvé na třídě zadělali
skutečné těsto na koláčky, které nemusí kynout a
děti si tvořily maličké bochánky, placičky, jež
zdobily
tvarohem
naplněným
v plátěném
cukrářském sáčku. Každé dítě bylo při této
činnosti vyfotografováno. Povedly se krásné
papírové salámy i posvícenská mandala. Hodně
jsme se věnovali podzimní přírodě, změnám v ní a
všemu, co k tomu patří. Opékaly se špekáčky,
vařily se čaje, v kotlíku polévka, sbíraly se pěkné
lístečky, plody a semena pro další naše činnosti
zde, vyráběli se draci, ježci, třídilo se ovoce,
zelenina, poznávaly různé chutě, trénoval se hmat,
jemná i hrubá motorika, v pavilonu se objevil
krásný lesní prostor.
Také nahlížíme do světa odpadů i
problémů s nimi souvisejícími. Z těchto materiálů
si často vyrábíme /mobil, domečky, dalekohledy/,
ze starých novin si děti vyrobily papír, také jej
barevně ozdobily. Při vstupu do pavilonu vás
v chodbičce vítají zavěšení tvorečci Anička
s Toníčkem, rovněž sestavení z odpadových
materiálů. Poznáváme, co je pro dětské tělo
zdravé, co naopak může škodit. Učíme se
samostatnosti v sebeobsluze při oblékání i
stolování, k úklidu hraček po sobě i svých oděvů a
batůžků. Trénujeme správné držení tužky, štětců,
pastelek, lžíce. Zkoušíme uvolňovat ruku pro
nácvik psaní, hodně si s dětmi povídáme, denně
čteme pohádky, příběhy, zadáváme úkoly na
přemýšlení, podporujeme děti k tomu, aby
získávaly zájem o cílené učení. Děti jsou zvídavé
a šikovné. Náš králíček Růženka je dětmi krmen,
opečováván, chován a nejvíce se děti nasmějí,
když si v pelíšku krásně hoví a pozoruje dětský
cvrkot kolem. Na kobercích si při volných
chvílích střílíme na koš, projíždíme na
koloběžkách, stavíme si z pěkných stavebnic a
tvoříme z našich vlastnoručně vyrobených
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voňavých modelín.
Stali jsme se pozornými diváky na dětském
hudebním představení Pavla Nováka mladšího „Od
čerta k Ježíškovi“, po celou dobu vhodné rytmické
písničky hýbaly všemi tělíčky v naplněném sále
horažďovického kulturního domu. Opravdu bych
vám všem přála vidět pohled do obecenstva a zažít
tuto prima atmosféru.
Během adventní doby jsme se chystali na blížící
se svátky. Mnohé se vyrobilo, četly se příběhy,
tancovalo se i zpívalo, poslouchaly koledy,
proběhly tvořivé dílničky na pavilonech s rodiči.
Napekly se linecké hvězdičky, sněhové pusinky,
perníčky, vyrobily jednohubky. Také naši školičku
tajně navštívil Ježíšek a podaroval naše šikuly
vhodnými hračkami. To bylo ale překvapení a
radosti!

Můžeme se vám i s něčím pochlubit. Koncem
listopadu k nám zavítala na dva dny po delší pauze
Česká školní inspekce /kontrola na vzdělávání
dětí/, prověřila si nás všechny 4 učitelky a touto
kontrolou bylo prokázáno, že vzdělávání v naší
mateřince je nadstandardní. Z tohoto výsledku
máme upřímnou radost, je to zpráva veřejná,
přístupná všem. Nyní máme konečně jistotu, že
tak, jak zde s dětmi pracujeme, je správné,
v souladu s požadavky dnešní doby. Moc to pro
naši práci znamená, ceníme si toho a takto
hodláme pokračovat s tím, že se chceme i nadále
zlepšovat.
Vážení spoluobčané, do roku 2014 jen to
nejlepší a pevné zdraví všem přeje za celý náš
kolektiv dětí a zaměstnanců v mateřské školce
( Věra Chlanová, ředitelka MŠ)
***

XXXV. ročník Rally Agropa se hlásí o slovo
Na společné schůzce se v pondělí 2.prosince sešli
v prostorách nádherně zrekonstruovaného zámku
v Hrádku u Sušice zástupci Automotoklubu
Pačejov v AČR a firmy Agropa a.s. se členy
organizačního výboru XXXIV. ročníku EPLcond
Rally Agropa a se zástupci všech dalších
významných subjektů, s nimiž pořadatelé tradičně
nebo i nově spolupracují při zajišťování této
populární automobilové soutěže. Po úvodní
společné
prohlídce zajímavých zámeckých
prostor, které se ujal hostitel ing.arch. Pavel
Lejsek, účastníci zasedli ke společnému jednání.
Úvod patřil hodnocení letošního XXXIV.ročníku.
Ten se do historie této soutěže zapsal stejně jako
ten loňský jako jeden z nejúspěšnějších vůbec.
Vysoko nasazenou laťku z roku 2012 se totiž i
letos podařilo udržet! Celkové hodnocení ze
strany delegovaných činovníků, novinářů a
především pak ze strany soutěžních posádek bylo
a je pořadatelům z AMK Pačejov nejen
zaslouženou odměnou, ale i povzbuzením do další
práce. Organizační výbor si rovněž cení reakcí
sponzorů rally, představitelů města Horažďovice a
okolních obcí, jichž se průběh rally dotýkal.
Další část společné schůzky už byla směřována
k zajištění příštího, již XXXV.ročníku, který se
pojede v tradičním srpnovém termínu opět jako
součást Mistrovství ČR ve sprintrally, Mistrovství
ČR v rally historických automobilů a Poháru ČR
v rally.
Všechny zúčastněné subjekty projevily vůli a
ochotu spolupodílet se na organizaci a
zabezpečení
XXXV.ročníku této tradiční
automobilové soutěže.
(Tomáš Cihlář, AMK Pačejov)

***
Emil Triner besedoval v Olšanech
Automotoklub Pačejov připravil pro fanoušky
automobilového sportu, ale současně i pro širokou
veřejnost další zajímavou akci. Zcela zaplněný sál
olšanského pohostinství přivítal v pátek 6.12. jednu z
legend českého automobilového rallysportu Emila
Trinera, jemuž skvěle sekundoval další matador Josef
Peták. Více než dvouhodinová beseda se nesla
v bezvadné atmosféře a byla vyplněna poutavým
vyprávěním mnoha převážně úsměvně laděných
historek z bohaté sportovní kariéry Emila Trinera. Vše
bylo proloženo promítáním obrázků a videozáznamů.
Na závěr besedy nechyběly ani soutěže o věcné ceny a
autogramiáda obou protagonistů večera.
Výtěžek z dobrovolného vstupného ve výši 3000,Kč bude zaslán na účet sbírky na podporu pozůstalým
Jana Jinderleho juniora, který tragicky zahynul při
letošní Rallye Příbram.
(Tomáš Cihlář, AMK Pačejov)

***
Zpráva z TJ Sokol Pačejov
Derniéru podzimní části soutěžního ročníku
2013/14 obstaralo dlouho očekávané derby
Pačejov : Horažďovice B, v němž domácí přišli o
tři body až v nastaveném čase řádné hrací doby. Ve
střelbě pokutových kopů jsme pak byli úspěšnější
a bonusový bod tak zůstal zaslouženě doma. Určitě
to byl dobrý a pozitivní impuls pro večerní
dokopnou, kterou již tradičně pořádáme
v klubovně na hřišti. Uznání patřilo především
mistru nad mistry Radku Levému, jehož prasátko,
přesněji řečeno menší prase, nemělo chybu. Druhý
den jsme po sobě vše řádně uklidili a připravili
areál na zazimování. Firma Libora Smolíka
vypustila ze soustavy vodu a vše se mohlo uložit
k zimnímu spánku. To však je současně impuls
různým podvratným živlům. Stejně jako vloni, tak
i v letošním roce v předvánočním období navštívili
v noci ze soboty na neděli /ze 14. na 15.12./ naše
kabiny nezvaní hosté. . Byly vykopnuty dvoje
dveře a rozbito jedno dveřní sklo. Odcizeny byly 4
velké funkční kovové halogeny, cca 20 metrový
kabel na 380 V a dvě cívky s kabelem 220 V.
Celková škoda činí cca 7 – 8 tisíc Kč. I díky tomu
šetří Policie ČR toto vloupání jako trestný čin.
Zimní období neznamená automaticky zimní
spánek všech našich členů. Řada hráčů jezdí každý
pátek do haly v Chanovicích a udržují se tak
v patřičné kondici. Bezprostředně po skončení
podzimních soutěží se uskutečnila společná
schůzka zástupců výboru TJ, trenérů a vedoucích
družstva A se zástupci z řad hráčů. Byly řešeny
některé problémy a podněty, které by měly vést ke
zlepšení vzájemné komunikace i herního projevu.
Zahajovací trénink nového přípravného období
na hráče bude čekat v sobotu 25.ledna. Hned po
jeho skončení se bude konat výroční členská

schůze. V rámci zimní přípravy letos absolvujeme
turnaj na umělé trávě v areálu TJ Sušice. První
zápas se bude hrát 22.února. Třídenní zimní
soustředění proběhne ve dnech 28.2.-2.3. v areálu
FK Nepomuk. Bližší informace nejen o tomto
turnaji, ale i o dalších akcích TJ Sokol Pačejov
budou v předstihu zveřejňovány na webových
stránkách Sokola Pačejov.
( Tomáš Cihlář, TJ Sokol Pačejov)
***
Vánoční koncert
Zaplněný sál Kulturního domu v Pačejově byl
svědkem vánočního koncertu, který ve spolupráci
s místním obecním úřadem připravila pačejovská
základní škola. Bezmála dvouhodinový pořad
nacvičilo několik talentovaných muzikantů a
zpěváků pod vedením svého učitele Tomáše
Cihláře.
Úvod patřil skladbám instrumentálním – Jakub
Straka zahrál 1.větu Sonáty pro klavír F dur od
W.A.Mozarta, sourozenci Katka a Petr
Vopaleckých následně skladbu Skyfall od Adele.
Další blok programu se jmenoval „Písničky
z babiččiny krabičky“ a zazněly v něm slavné hity
60.let – Zrcadlo, Boty proti lásce, Dej mi víc své
lásky, Tak prázdná či Nechte zvony znít podání
budoucích hvězd naší pop music.

Na své si přišli i diváci, kteří si mohli na vlastní
kůži vyzkoušet, jak těžké je zpívat naživo karaoke.
Druhou část programu již tvořily vánoční písně,
koledy nebo spirituály. Celý koncert vyvrcholil
slavnou písní legendární švédské skupiny ABBA I
Have A Dream, kterou nenapodobitelným
způsobem zazpívala nejmenší ze všech Gábinka
Bělochová za pomoci celého pěveckého sboru.
Pondělní předvánoční večer se v Pačejově určitě
povedl a dlouhotrvající potlesk byl tou nejlepší,
ale bezesporu zaslouženou odměnou všem
účinkujícím.
(Tomáš Cihlář)
***

Informace o činnosti Občanského sdružení pro
obnovu památek předků v krajině pod Slavníkem
Občanské sdružení pro obnovu památek předků
v krajině pod Slavníkem bylo zaregistrováno
7.6.2010. V současné době je nás 13 členů a
rozhodně bychom uvítali, kdyby se do práce
sdružení zapojilo více občanů. Máme zájem
dokázat spoluobčanům, že pohled na život může
být i příjemný. Myslíme si, že touto myšlenkou se
nezabývá jenom nás pár členů, ale začínají
pomáhat i další. Obnovili jsme máječkové veselice
(nyní s posezením pod májkou na návsi) a bylo by
velice pěkné, kdyby se tato tradice udržela i
nadále. Každým rokem se zvou různé folklórní
regionální soubory. Vystupují rovněž pačejovské
děti, které nacvičují
tanečky, divadelní
představení, zpívají, recitují, vystupují hlavně pro
radost. V letošním roce se zapojilo 16
pačejovských žen, které nacvičily taneční
vystoupení. Vystoupení mělo velký úspěch. Velmi
nám fandil harmonikář pan Benedikt ze Břežan,
který jezdil do Pačejova na zkoušky každý týden.
Pačejovské hospodyňky napekly zákusky, které se
roznášely na stoly všem. Posezení bývá vždy
příjemné i počasí tentokrát přálo.
Další akcí je rozsvěcování vánočního stromu.
Přípravy nebývají jednoduché, ale díky několika
obětavcům se všechno zvládne. Je to také příjemná
chvíle, kdy začíná advent a dostavuje se
předvánoční atmosféra. Snažíme se program pod
stromečkem stále zdokonalovat, zveme známé
hudební skupiny, aby zážitek byl co nejkrásnější.
Děti přednášejí básničky (nejmladší byla letos
tříletá Eliška Kodýdková). Všechny děti obdaroval
Mikuláš, který se letos dostavil i s čerty a andělem.
V roce 2012 jsme se společně s obecním úřadem
rovněž podíleli na osvětlení pačejovského kostela.
Pietní akce u pomníku padlých byla pěkná a
důstojná. Konala se u příležitosti 95. výročí vzniku
republiky a ukončení I. světové války. Na tuto
slavnost byly pozvány rodiny, jejíž předkové jsou
uvedeni na pomníku padlých. Za to jim patří
poděkování. Obec Pačejov patřila mezi hlavní
pořadatele. Zapojily se i další organizace - Junák
Pačejov, SDH Pačejov a SDH Velešice. Pietní
vzpomínka se uskutečnila i u pomníku ve
Velešicích. V Pačejově probíhala od května
postupně terénní úprava okolo pomníku padlých.
Pomáhala také obec a škola.
V srpnu se také již tradičně koná pouťová
výstava ve školní jídelně. Představují se zde lidé,
kteří mají vztah k Pačejovu a kteří mají co ukázat.
Tuto akci pořádá Obec Pačejov a naše občanské
sdružení. Výstavy by měly pokračovat, protože je
stále s čím občany seznamovat.
Další náplní činnosti sdružení je postupná

obnova památek. Touto prací dáváme najevo, že
ctíme tradice a v tomto duchu bychom chtěli
pokračovat. Tyto památky připomínají nejen
osudy jednotlivců, ale symbolizují i kulturní
úroveň našeho národa a křesťanské cítění našich
předků. Vážíme si všech občanů, kteří pomáhají
s opravami památek a chtěli bychom jim moc
poděkovat. Při pohledu na upravený křížek se v
nás probouzí pocit, že osud historických památek
nám není lhostejný.
Děkujeme všem složkám a subjektům za
poskytnutou pomoc a materiální i morální
podporu a chceme popřát všem do nového roku
hodně zdraví, lásky, pohody s přáním, aby se nám
u nás doma líbilo.
( Božena Behenská)

***
Informace o jednání ZO Pačejov:
ZO ze dne 25.4.2013 schvaluje:
- Změnu rozpočtu č. 2/2013
- Záměr směny pozemků:
a) p. č. 1217/1 neplodná půda o výměře 60m2 a p. č. 104/2
vodní plocha vodní nádrž umělá o
výměře 265 m2 v k. ú. Pačejov
b) p. č. 845 ostatní plocha neplodná půda o výměře 100 m2
v k. ú. Velešice u Pačejova
- Hospodaření Základní školy Pačejov za rok 2012
- Hospodaření Mateřské školy Pačejov za rok 2012
- výjimku z počtu žáků v Základní škole Pačejov na školní
rok 2013/2014
ZO ze dne 27.6.2013 schvaluje:
- zastupitelstvo obce Pačejov schvaluje závěrečný účet obce
Pačejov za rok 2012 včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Pačejov za rok 2012 zpracovanou firmou
ADU.CZ s.r.o. Malenice a uzavřelo jeho projednání dle § 17
odst. 7 písm. a) zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, vyjádřením souhlasu bez výhrad.
- zastupitelstvo obce Pačejov schvaluje účetní závěrku obce
Pačejov za účetní období 2012 sestavenou ke dni 31.12.2012
v souladu s ustanovením § 84 odst.2 písm. b) zákona o obcích
(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.
- přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 provede
společnost ADU.CZ Ing. Pacáková
- směnu pozemků p. č. 1217/1 neplodná půda o výměře
60m2 a p. č. 104/2 vodní plocha vodní nádrž umělá o
výměře 265 m2 v k. ú. Pačejov a p. č. 845 ostatní plocha
neplodná půda o výměře 100 m2 v k. ú. Velešice u Pačejova
- záměr prodeje pozemku parc.č. 55/25-trvalý travní porost o

výměře 5m2 v k.ú. Týřovice u Pačejova
- záměr prodeje budovy čp. 6 v - stavba občanského vybavení
na pozemku parc.č.st. 18, pozemku parc.č.st. 18 – zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 209 m2, pozemku parc.č. 58/2 –
manipulační plocha ostatní plocha o výměře 419 m2 v k.ú.
Velešice u Pačejova, obec Pačejov, okr. Klatovy. Způsob
prodeje obálkovou metodou
- hodnotící komisi pro výběrové řízení na stavbu stavební
úprava budovy čp. 199 v Pačejově ve složení:ing. Cihlářová
Jana, Janda František, Víšková Květa, Laně Josef, Liška Jiří.
Náhradníci: Ležáková Jana, ing. Štípek Pavel
ZO ze dne 26.9.2013 schvaluje:
- změnu rozpočtu č.3/2013
- prodej pozemku parc.č. 55/25 - trvalý travní porost o výměře
5m2 v k.ú. Týřovice u Pačejova.
- záměr prodeje pozemku parc.č. 32/11 o výměře 146 m2 –
ostatní plocha jiná plocha v k.ú. Velešice u Pačejova
- záměr prodeje pozemků v k.ú. Velešice u Pačejova dle GP
č. 123-26/2013.
- koupi pozemků dle GP č. 123-23/2013 v kk.ú. Velešice u
Pačejova
- koupi pozemku ppč. 865/6 – ostatní plocha ostatní
komunikace a ppč. 1252/4 – ostatní plocha ostatní komunikace
v k.ú. Pačejov od SŽDC s.o. Praha 1.
- prodej čp.6 k.ú. Velešice u Pačejova za sníženou cenu 160
000 Kč, termín zveřejnění do 31.12.2013
- příspěvek na provoz pojízdné prodejny
- směrnici pro zadávání veřejných zakázek
- posílení vodních zdrojů ve Velešicích
- dodatek č. 2 Knihovního řádu Místní knihovny Pačejov
- hodnotící komisi pro výběrové řízení na stavební úpravy
„Zdravotní středisko Pačejov-výměna střešní krytiny a oken“
- koupi pozemku p. č. 865/10 – ostatní plocha ostatní
komunikace
( zpracovala ing. Jana Cihlářová , místostarostka)
***

Přílohou dnešního Zpravodaje je zpráva o
Letním táboře 2013 střediska Junák Pačejov.
***
Klidné prožití svátků vánočních, v novém
roce pevné zdraví a hodně štěstí přeje všem
občanům starosta, zastupitelé obce
a
redakční rada.
***
Základní škola Pačejov
oznamuje,
že zápis dětí do 1. ročníku Základní školy
se koná dne 22.1.2014 od 13.00 – 15,30 hod
***
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 15.3.2014.
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.
***

