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Jaderný odpad?
  Děkujeme, nechceme!
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Sedneme si spolu k 
prostřenému stolu hodiny 
dnes neplatí. Přivřenými 
víčky, něžný plamen svíčky 
naruby nás obrátí.
Vánoce  vánoce, jehličí 
zavoní z loňska je předloni.  
Vánoce …. 

Tak doufám, že jste svátky přežili ve zdraví a v kruhu 
svých blízkých a už se připravujete na oslavy Silvestra. 
Je za námi další rok a všichni asi přemýšlíme, jaký bude 
ten příští? Jeden vtip říká, že průměrný – horší než ten 
minulý a lepší než ten další. Tak uvidíme.

Dnešní povídání bych chtěl začít tam, kde jsem minule 
končil.  A  sice  krajskými  volbami.  Jednak  chci 
poděkovat  všem,  kteří  k volbám  šli  a  také  chci 
poděkovat  všem,  kteří  dali  svůj  hlas  kandidátce 
Starostů, na které jsem kandidoval i já. Pro mě osobně 
dopadly  volby  skvěle  a  to  i  přesto,  že  jsem  se  do 
krajského zastupitelstva nedostal. 

                                 Vítězové „Gulášfestu“

Z naší kandidátky se tam dostaly čtyři známé osobnosti 
jako režisér Chaloupek, hokejista Ebermann či Dvořák 
a lídr Pavel Čížek. A moje maličkost dostala od voličů 
hned po nich nejvíc preferenčních hlasů a 9 hlasů mně 
chybělo  a  byl  jsem  první  náhradník.  To  je  pro  mě 
opravdu obrovský úspěch a třeba u nás v Pačejově jsem 

získal  více  než  64  %  hlasů.  Toho  si  velice  cením. 
Děkuji!  Také  musím  poděkovat  všem  těm  (převážně 
ženám),  kteří  přijali  místo  ve  volebních  komisích  a 
strávili v nich dva prodloužené víkendy. Díky!

A  nyní  k akcím,  aspoň  k těm  větším,  v uplynulém 
čtvrtletí. To začalo akcí úplně novou a sice Gulášfestem 
–  soutěží  o  nejlepší  guláš.  Připravovali  jsme  ji 
s obavami, kolik se vůbec přihlásí účastníků a jak to vše 
dopadne. Nakonec to  byla  výborná akce a přihlášeno 
bylo 15 soutěžních gulášů. Panovala výtečná atmosféra, 
kapela udělala výbornou náladu a soutěžní vzorky byly 
opravdu zdařilé,  jak  potvrdili  sami  členové poroty.  A 
neměli  úkol  jednoduchý.  Nakonec  zvítězil  guláš 
z Týřovic a v dnešním čísle na jiném místě, protože je 
před Silvestrem, přinášíme na něj recept. Vyzkoušejte!

Další významnou akcí byla oslava státního svátku 28. 
října. 

                       28.říjen ve Velešicích u pomníku 

Byla  to  příležitost  vzpomenout  nejvýznamnějšího 
svátku  našich  novodobých  dějin  a  také  slavnostně 
přestřihnout pásku provedených stavebních úprav okolí 
pomníku padlých v   Pačejově. Slavnostní akt položení 
věnců  pak  proběhl  za  účasti  hasičů  pačejovských  i 
velešických.  A kdo  chtěl,  mohl  posedět  a  krásně  se 
pobavit  při  Švitorce  v hasičárně.  Další  akce  se 
vztahovaly k době adventní a určitě je výbornou tradicí, 
že se obcích slavnostně rozsvěcují  vánoční stromky a 
ve vsi a na nádraží je to ještě spojené s velice pěkným 
kulturním  programem  a  Mikulášskou  nadílkou.  To 
nejcennější  na  tom je  to,  že  kulturu  zajišťují  domácí 
lidé,  kteří  jsou  ochotni  nacvičit  program  a  vystoupit 
s ním na veřejnosti. 



Další nádhernou akcí pro veřejnost byl vánoční koncert 
„Nesem vám noviny aneb Děti dětem“, který z hlediska 
úrovně  a  kulturního  prožitku  se  musí  hodnotit  tou 
nejvyšší známkou a k tomu ještě organizátoři základní 
škola a hlavní tahoun Tomáš Cihlář myslí  i  na to,  co 
k adventu patří a to je dobročinnost. Díky tomu mohli 
předat  úžasný  dar  pacientům  dětské  onkologické 
kliniky v Praze Motole. 

                        Mikulášská nadílka v Pačejově

Jsem přesvědčen,  že  tento  čin,  který  nebyl  první  ani 
poslední,  nezapomenutelným  způsobem  ovlivní 
výchovu dětí ve škole a ty si do života odnesou pocit, 
že  je  třeba  pomáhat.  Děkujeme!  Také  začíná  období 
bilancování  zájmových  spolků,  a  tak  tento  měsíc 
proběhly  výroční  valné  hromady  JODN,  Tenisového 
klubu a SDH Velešice. To bude pokračovat i v prvním 
čtvrtletí příštího roku. Nový rok je za dveřmi a s ním 
přichází i  významné výročí naší obce – 790 let první 
zmínky o ní. 

Přílohou tohoto Zpravodaje je i Kalendář   kulturních a 
společenských akcí na rok 2017 a v něm naleznete vše 
potřebné.  Obec  také  vydala  již  druhý  stolní  kalendář 
„Pačejovsko 2017“, který představuje život v obci,  je 
laděn do roucha výročí obce a  velmi se líbí. Kdo má 
zájem,  ještě  si  jej  může  zakoupit  na  obecním úřadě, 
poště, v krámu či stavebninách.

                           Herní prvky na farské zahradě

Co by  to  bylo  za  úvodní  slovo  starosty,  kdybych  se 
nezmínil  o  nešvarech nebo problémech.  A tak  začnu 
odpady.  Byl  jsem  v šoku,  když  jsem  zjistil,  že  na 
Ráznově  je  v křoví  po  pravé  straně  směrem  od  vsi 
vyhozena záchodová mísa a dvě role lina. Proč? Udělal 
to  někdo  schválně  a  nebo  neví,  že  se  sváží  dvakrát 

ročně  objemný  a  nebezpečný  odpad  a  může  to  tam 
v klidu  vyhodit?  Apeluji  na  vás  všechny  –  pokud 
někoho  uvidíte  páchat  taková  svinstva,  neváhejte  ho 
vyfotit a nahlásit. Svoz a likvidace tohoto odpadu obec 
letos  stála  hodně  přes  sto  tisíc  Kč,  zlikvidovalo  se 
celkem   25 tun. A celkově  obec  doplácí  na  likvidaci 
odpadu půl milionu korun a to je vlastně dar občanům, 
protože  by  to  vlastně  měli  platit  oni.  Jen  tak 
mimochodem.  Sice  se  mně  podařilo  po náročných 
jednáních  dohodnout  snížení  ceny  likvidace  
jednotlivých  komodit  odpadu,  ale  to  nestačí.  Aby  se 
situace zlepšila, protože jediná cesta, jak to zlevnit, je 
třídit,  třídit  a  zase  třídit,  zakoupila  obec  pro  každou 
domácnost tašky na třídění odpadu a ty rozdá občanům 
zcela  zadarmo  a  tím  bude  možno  třídit  hned  doma. 
Stejně  tak  je  to  s vodou,  na  kterou  obec  doplácí  za 
občany skoro půl  milionu korun.  A přesto  se  najdou 
nespokojenci. 

Určitě je dobře, že naši předchůdci byli tak prozíraví a 
vodovody  v obcích  vybudovali,  i  když  nebyly  věci 
dotaženy  do  konce  a  systém  není  úplně  dokonalý. 
Věřte, že v tomto volebním období děláme hodně pro 
to, aby se systém vylepšil a kvalita poskytované služby  
zvyšovala.  Máme  projekt  a  stavební  povolení  na 
posílení vodovodu za účelem zvýšení tlaku a čekáme na 
vhodný dotační titul.  Na příští  rok plánujeme osazení 
trvalé chlorace do obou vodojemů ve vsi i na nádraží a 
také  automatický  systém  hlášení  poruch.  A  také  se 
podařilo  vodovod  zkolaudovat,  podotýkám,  po  třiceti 
letech. 

                        Turistický přístřešek v Pačejově Nádraží

Vrty  i  vodojemy  jsou  nově  oploceny  v ochranných 
pásmech,  pravidelně  udržovány,  čištěny,  záložní 
čerpadla  jsou  opravena,  systém  je  pravidelně 
odkalován,  což  také  nebývalo  úplným  zvykem.  Je 
samozřejmé,  že  při  odkalování  se  dají  do  pohybu 
proudem  vody  usazeniny  směrem  k místu,  kde  se 
odkaluje a je běžný jev, že voda obsahuje příměsi ještě i 
po odkalování. Za to může litinové potrubí. Dá se tomu 
z větší  části  zabránit  osazením  filtru  na  vstupu  do 
baráku a ten si pravidelně vyplachovat. Mnoho občanů 
jej má a nemají problémy a ti ostatní si musí uvědomit, 
že pro to také musí něco udělat sami. To, že si stěžují, 
nic nevyřeší  a kdyby na starostovi třeba klečeli, tak on 
jim nemůže pomoci.  Ta situace se bude opakovat  při 
každém odkalování a je zbytečné si stěžovat. Proto se to 
předem oznamuje.  Také  se  rozmohly  žádosti  občanů, 
aby taky u nich se odkalilo. Ale podle provozního řádu 



se  odkalují  jen  koncové  hydranty  na  jednotlivých 
větvích.  Každopádně je  vodovod velká vymoženost  a 
ne pro všechny národy samozřejmostí.

Víte, že se snažíme zkrášlovat postupnými kroky naše 
vesnice a o to víc zamrzí,  když se něco ničí.  Osadili 
jsme turistický přístřešek u střediska a upravili parčík 
před střediskem. Tam se schází parta dětí, kteří  přes to 
jezdí na kolech, lezou ve špinavých botách po lavicích, 
popisují koše a parapety a odhazují „petky“ a pytlíky od 
různých „dobrot“. Vědí vůbec někteří rodiče, jak jejich 
ratolesti  tráví  volný  čas?  Další  věc,  která  mě  úplně 
odrovnala, bylo to, že asi 14 dní po dokončení opravy 
hřbitovní zdi, se objevila u spodních vrátek na zdi rýha 
ve výšce zřejmě šlapky od kola. Ten, kdo to udělal, by 
zasloužil  ani  nechci  říci  co.  Každopádně  obrovská 
ubohost. Většina z nás má obrovskou radost, že se na to 
podařilo  sehnat  peníze  a  zeď opravit,  ti  cizí,  co  sem 
jezdí na hřbitov uznale a pochvalně pokyvují hlavami a 
při  tom  se  najde  někdo,  kdo  to  hned  poničí. 
Samozřejmě jsem to  nechal  opravit,  ale  je  mi  z toho 
smutno a často si  říkám: „Má vůbec cenu se o něco 
snažit a něco dělat?“

                                        „Šikbaby v akci“

Ještě  se  zmíním  o  jednom  nešvaru,  který  se  opět 
objevuje  a  to  je  volné  pobíhání  psů.  Ještě  k tomu 
nebezpečných !  Z poslední doby máme minimálně dva 
případy, kdy psi napadli jiného psa, se kterým byl jeho 
majitel na procházce. A přesto, že u toho byli i majitelé 
těch  útočících  psů,  neměli  zrovna  velkou  snahu 
zakročit. To je velice smutné, ale také trestné. Jedná se 
o obecné ohrožení a porušování vyhlášky. Budou-li se 
tyto případy opakovat,  čeká je velký problém a bude 
postupováno velmi přísně.

Protože  končí  jeden  rok  a  bude  začínat  nový,  je  to 
příležitost  k bilancování  a  plánování.  To,  co  se  letos 
podařilo udělat, asi všichni vidíte. Hřbitovní zeď, škola, 
točna,  pomník,  přístřešky,  „kulturáček“  v Týřovicích, 
nové komunikace a  opravy ostatních, nová střecha na 
školce, hasičárně ve Strážovicích a předsálí KD, fasády 
na  čističce  a  prodejně  ve  Velešicích,  zateplení 
sociálního  zařízení  ve  škole  ve  Strážovicích.  Máme 
zpracovány  pasporty  veřejného  osvětlení,  místních 
komunikací, dopravního značení i zimní údržby. 

Máme schváleny dotace na tepelné čerpadlo do školky, 
na  hřiště  u  KD,  na  rybníček  v Týřovicích  a  požádali 
jsme o dotace na rybníček ve Strážovicích, na opravu 
místních  komunikací,  na  interiérovou  rekonstrukci 

v přízemí kulturního domu, protože nám chybí obřadní 
síň a společenské prostory pro 50 – 80 lidí na školní 
srazy, oslavy jubileí, besedy, výstavy , výroční schůze 
apod..  Určitě  jsem  na  něco  zapomněl,  ale  to  není 
podstatné. Samostatnou kapitolou je rozpočet obce na 
rok  2017.  Je  vyvěšen  na  stránkách  obce  a  je  v něm 
pamatováno  na  všechny  vesnice.  Přesvědčte  se. 
Podstatné je,  že pro příští  rok je  tentokrát navrhován 
jako  schodkový.  Při  sestavování  jsme  brali  v úvahu 
jednak skutečnost čerpání jednotlivých kapitol rozpočtu 
do  konce  letošního  října,  jednak  byly  zpracovány  a 
radou  schváleny  rozpočtové  priority  na  příští  rok  a 
dalším  důvodem  je  skutečnost,  že  obec  disponuje 
slušnou finanční hotovostí na spořících účtech, takže na 
pokrytí  schodku máme vlastní  prostředky.  Je potřeba 
využít druhou polovinu volebního období a dát majetek 
obce  do  pořádku,  protože  je  předpoklad,  že  v další 
volebním  období  by  mělo  dojít  k realizaci  výstavby 
kanalizací a čistíren odpadních vod a obec bude muset 
čerpat  a  následně  splácet  úvěr  a  volné  finanční 
prostředky jako teď mít nebude.

A nyní ještě pár věcí k závěru povídání. Zastupitelstvo 
obce  již  loni  schválilo  provedení  komplexních 
pozemkových úprav.  Druhá možnost  byla  digitalizace 
pozemků, ale ta kopíruje 150 let starý stav a při každé 
změně by majitelé pozemků platili  a zase platili.  Tak 
jsme rozhodli tu lepší variantu. K tomu je však potřeba, 
aby majitelé pozemků, aspoň těch větších, dali souhlas 
písemně  na  Obecní  úřad  s provedením  těchto  úprav. 
Musí  to  být  minimálně  50% pozemků  v katastrálním 
území Pačejov. 

                           Kalendář na r. 2017

Přesto, že jsme posílali dopisy s přiloženým souhlasem, 
hodně  se  nám  jich  vůbec  nevrátilo.  A tak  vás  chci 
požádat, abyste prohledali šuplíky a souhlasy odevzdali, 
aby mohly komplexní úpravy v příštím roce začít. Dále 
bych vás chtěl všechny požádat v souvislosti s výročím 
obce,  zda  nemáte  doma  nějaké  zajímavé  dobové 
fotografie  našich  obcí,  objektů,  společenských  akcí, 
které  se  v minulém  století  a  třeba  i  předminulém 
konaly.  Půjčte  nám  je  prosím  na  úřad,  my  si  je 
naskenujeme a v pořádku vrátíme. 



A na  závěr  poděkování.  Chtěl  bych  poděkovat  paní 
Věře Chlanové, která s koncem roku končí po dvaceti 
šesti letech ve funkci ředitelky Mateřské školy Pačejov 
jako příspěvkové organizace obce a odvedla za tu dobu 
velký  kus  práce  ve  výchově  dětí  a  mládeže.  Věrko, 
děkujeme a do dalších let přejeme hlavně hodně zdraví.

Se závěrem roku bych chtěl poděkovat také vám všem, 
kteří jste se mnou během roku spolupracovali, pomáhali 
a podporovali moje úsilí o rozvoj našich vesnic a všem 
občanům  přeji  do  nového  roku  2017  hlavně  hodně 
zdraví,  pohody  a  spokojenosti  a  těším se  na  setkání 
s vámi na akcích i při jiných příležitostech v jubilejním 
roce.

Váš starosta, 

  

                                             ***

***

Z činnosti tenisového klubu Pačejov     

     Ohlédneme-li se zpět za již skoro uplynulým rokem 
2017,  nelze  ho  z pohledu  pačejovských  tenistů 
zhodnotit jinak než jako velmi zdařilý.  Antukový kurt u 
Blýskoty  byl  celoročně  využíván  jak  k odehrání 
průběžných  celosezónních  turnajů  TK  ve  dvouhře  i 
čtyřhře, tak byly odehrány i desítky přátelských zápasů 
a kurt navštěvovala i  veřejnost  z řad místních občanů 
nebo  chalupářů  z blízkého  okolí.  O dětském dnu  byl 
kurt  otevřen  jen  pro  děti,  které  si  mimo  jiné  mohly 
zkusit základní údery s tenisovou raketou.
     TK uspořádal v létě svůj tradiční turnaj v Plánici, 
kde  tři  kurty  umožňují  organizátorům  tento  tenisový 
turnaj  zvládnout  časově  během  jediného  dne.  Pohár 
vítězi turnaje věnoval starosta Ing. Jan Vavřička, který 
na nás s touto pěknou cenou vždy pamatuje. Posezení 
po turnaji je v Plánici po odehrání turnaje každoročně 
příjemným setkáním, kde se sejdou tenisté, kamarádi a 
příznivci tenisu a zároveň dobrého jídla i pití, které nám 
tradičně  zajišťuje  v nadprůměrné  kvalitě  pačejovský 
podnikatel  Radek  Levý.   Dalších  letních  tenisových 
turnajů  v Horažďovicích  se  zúčastnili  někteří  naši 
členové TK, ať už se jednalo o populární turnaj Orel 

Cup, Retro turnaj nebo každoroční turnaj celebrit jako 
vzpomínka na tenistu Slávka Šimka.

Těsně  před  koncem  roku  po  vánočních  svátečních 
dnech  27.  12.  čeká  pačejovské  tenisty  druhý  vrchol 
jejich  klubové  sezóny  –  halový  turnaj  čtyřher  ve 
Strakonicích.  Spolu  s plánickým  turnajem  je  ten 
strakonický velmi oblíben a od vzniku tenisového klubu 
v roce 2011 oba zmíněné turnaje pořádáme každoročně. 
Hned následující den 28.12. zajišťuje TK v Kulturním 
domě  v Pačejově  nádraží  turnaj  ve  stolním  tenisu  a 
šachách.
     TK Pačejov se může pochlubit dle mého názoru 
velmi  kvalitními  webovými  stránkami: 
/tenis.pacejov.eu/,  na  kterých  je  pro  veřejnost 
k dispozici vše o akcích i činnosti tenisového klubu. TK 
Pačejov si na své valné hromadě 3. 12. 2016 v Pačejově 
- nádraží  schválil nové stanovy dle požadavků platné 
legislativy, zvolil si nový výkonný výbor ve složení: Jiří 
Hák  (předseda),  Luboš  Štěpán  (místopředseda), 
František Kába, Ing. Andrea Bohatá Ph.D. a František 
Vaněk. V diskuzi na valné hromadě zazněly i  kritické 
připomínky,  že  aktivity  členské  základny  zejména 
v brigádnické  činnosti  související  s údržbou  a 
vylepšováním  areálu  kolem  kurtu  oproti  minulosti 
velmi poklesly, ale to je asi problém více spolků nejen 
v naší  obci.  Nicméně se  většina členů hlasováním na 
valné  hromadě  přihlásila  ke  snaze  vybudovat 
v budoucnu  u  pačejovského  antukového  kurtu 
tréninkovou tenisovou  zeď,  která  by asi  nejvíce  byla 
určena  pro  práci  s dětmi  a  mládeží.  Je  zřejmé,  že 
případnou  stavbu  tenisové  zdi  by  muselo  schválit  a 
finančně  podporovat  zastupitelstvo  obce,  jelikož  TK 
nedisponuje takovými finančními prostředky, které by 
stačily na takto náročnou akci. Bez brigádnické činnosti 
členů TK tenisová zeď v Pačejově nevznikne, to je nám 
všem jasné. Ano, brigády budeme potřebovat při další 
údržbě kurtu – natírání betonových soklů pod pletivem, 
stavbě pergoly, úpravě antukové hrací plochy kurtu atd., 
ale  pokud se  zvládneme podílet  brigádně i  na  stavbě 
tenisové zdi, zůstane v Pačejově v majetku obce něco, 
co  bude  sloužit  dlouhé  roky  v budoucnosti  a  může 
pomoci přitáhnout ke sportu děti a mládež.  Nevyužít 
tuto šanci by byla, dle mého názoru, velká škoda.

                                    F. Kába a J. Hák

Kriticky jsme si na valné hromadě přiznali, že se nám 
zatím nepodařilo  získat  zájem dětí  o to,  aby si  chtěli 



zkusit  naučit  se  tuto  zajímavou  hru.  Využiji  tuto 
možnost  ve  Zpravodaji  oslovit  rodiče,  kteří  by  chtěli 
své děti k tenisu přivést, kontaktujte prosím kohokoliv 
z členů výkonného výboru TK a my se pokusíme vše 
další  zařídit.  Uvidíme,  jak  se  nakonec  bude  TK 
v Pačejově  rozvíjet,  jak  dopadne  záměr  vybudovat 
tenisovou  zeď,   vše  je  otevřené  …  Přeji  vám všem 
čtenářům  Zpravodaje  za  výkonný  výbor  TK  Pačejov 
hezké Vánoce, pevné zdraví a hodně štěstí v roce 2017.
/ Kába František/
                                    ***

„Jaderný odpad – děkujeme, nechceme!  
                      z.s.“
     Už z názvu našeho spolku, který vznikl v roce 2003, 
je  stále  patrné,  co je cílem a snažením všech občanů 
v tomto  spolku  sdružených.  Na  shromáždění  členů 
JODN  v Olšanech  3.12.2016  jsme  bilancovali  naši 
letošní činnost. Vzpomínali jsme i na dobu, kdy ještě žil 
Slávek Šimek, který s některými z nás na podzim roku 
2003 poprvé zvedl prapor neskutečného odporu místní 
lokality  proti  záměru  státu  budovat  hlubinné  úložiště 
jaderného odpadu v okolí  našich domovů.  Vybavovali 
jsme  si  zpětně  svérázné  návštěvy  a  prezentace 
tehdejšího ředitele SÚRAO Ing. Vítězslava Dudy před 
plnými  sály  kulturních  domů  v Pačejově, 
Horažďovicích,  Chanovicích  a  Velkém  Boru, 
zapomenout  nešlo na výjezd plných autobusů občanů 
z lokality  Pačejov – nádraží s protestními transparenty 
před Úřad vlády ČR 28. 1. 2004. Ples našeho sdružení 
jako  protest  proti  hlubinnému  úložišti  14.2.2004  za 
účasti a podpory hejtmana Plzeňského kraje, několika 
poslanců  a  řady  dalších  významných  osobností 
zanechal  dodnes  neopakovatelné  nostalgické 
vzpomínky  v mnohých  z nás.    Byla  to  doba,  kdy 
nebylo  vůbec  snadné  vystupovat  proti  tak  silnému 
protivníkovi,  kterým byl  stát,  resp.  SÚRAO, kdy nás 
ani  někteří  místní  občané  i  zastupitelé  obce  ne  zcela 
podporovali,  přesto  si  myslím,  že  tehdy  byl  odpor 
veřejnosti  proti  záměru státu ukládat jaderný odpad u 
nás  na  tisíce  let  pod  zem  soukromých  i  obecních 
pozemků  nejsilnější,   nejsemknutější  a 
nejobdivuhodnější!
Na shromáždění členů si náš spolek letos nově zvolil 
výkonný výbor ve složení František Kába (předseda), 
Miroslav  Panuška  (místopředseda),  Marie  Chalupná, 
Michael  Kopřiva  a  Josef  Laně.  Schválili  jsme   nové 
stanovy tak, aby byly v souladu s novelou Občanského 
zákoníku, a naplánovali jsme činnost a plán akcí spolku 
na  rok  2017.  Shodli  jsme  se  na  tom,  že  momentální 
soudržnost  a  jednotu v názorech všech obcí  v lokalitě 
„Březový  potok“  proti  snahám  ministra  Mládka  a 
SÚRAO nám závidí všechny ostatní lokality v ČR, kde 
stát  také  hrozí  uložením jaderného  odpadu.   Činnost 
spolku v lokalitě „Březový potok“, kde postoje občanů 
vyjádřených  i  v referendech  tak  dobře  hájí  současná 
zastupitelstva  obcí  Pačejov,  Chanovice,  Olšany, 
Kvášňovice,  Velký  Bor  a  Maňovice,  se  může  zdát 

duplicitní a nadbytečná. Ale nesmíme zapomínat na to, 
že stát vyčkává a využije jakoukoli chvíli, kdy mohou 
být  v budoucnu  zvoleni  v obcích  lokality  „Březový 
potok“  jiní  zastupitelé,  a  ti  již  třeba  nabízené  velké 
finance  za  souhlas  s HÚJO  a  spolupráci  s ministrem 
průmyslu  a obchodu vedoucí  k úložišti  odpadů u  nás 
uvidí trochu jinak. A pro takovéto možné varianty je, 
myslím, dobré mít v lokalitě funkční občanský spolek, 
který  by  dokázal  voleným  zástupcům  občanů 
připomenout  a  třeba  si  i  v případě  potřeby  vynutit 
v souladu  s  právem,  aby  hájili  názory,  stanoviska  a 
práva  většiny  občanů,  které  zastupují.  Mimo  jiné  i 
stanoviska vyjádřená v platných referendech k HÚJO.
     Jako v mnoha jiných spolcích v obci Pačejov se i u 
nás  potýkáme  s klesající  aktivitou  svých  členů,  ale 
občanům  garantujeme,  že  i  14.ročník  protestní 
cykloakce a pěšího pochodu 15. 7. 2017 z Pačejova do 
Maňovic  zorganizujeme  a  budeme  se  těšit  i  na  vaši 
účast. Podílet se budeme i na celorepublikové akci proti 
HÚJO  22. 4. 2017.
Všechny  informace  k činnosti  našeho  spolku  i 
problematice hlubinného úložiště jaderného odpadu pro 
veřejnost se snažíme v aktuální podobě poskytovat na 
našich internetových stránkách  www.jodn.cz. A pro ty 
z vás, kteří nemáte možnost nebo chuť naše informace 
získávat z internetu, nabízíme v případě vašeho zájmu 
uspořádat besedy, kde se pokusíme zodpovědět k HÚJO 
všechny  vaše  dotazy.  V případě  zájmu  o  besedy 
k HÚJO   kontaktujte,  prosím,  kteréhokoliv  člena 
výkonného  výboru  našeho  spolku.   Na  problematiku 
úložiště  se  samozřejmě  můžete  informovat  i  u 
zastupitelů na veřejných schůzích zastupitelstva obce. 
Přeji Vám klidné a šťastné Vánoce a vše dobré v roce 
2017.
/Kába František/

***

Mladí hasiči při SDH Pačejov

Novou  sezonu  jsme  zahájili  v  pěkně   opravené 
hasičské zbrojnici v počtu 18 mladých hasičů. Celé září 
a říjen jsme se věnovali  přípravě na podzimní soutěž 
hry Plamen. Trénovali jsme topografii, štafetový běh s 
překážkami,  základy  první  pomoci,  střelbu  ze 
vzduchovky, uzle, teorii požární ochrany a překonávání 
lanové překážky. 

Mladí hasiči a jejich vedoucí se o víkendu 8. a 9. 
října zúčastnili soustředění na základně HZS Sušice. V 
sobotu se procvičovali v disciplínách jako je topografie, 
první  pomoc,  vázání  uzlů,  střelba  ze  vzduchovky  a 
štafeta CTIF. Sobotní odpoledne si zpestřili návštěvou 
sušického  plaveckého  bazénu.  Nedělní  ráno  zahájily 
děti  rozcvičkou  na  tamním  atletickém  oválu  a  po 
vydatné snídani se opět začalo s tréninkem na soutěž, 
která nás čekala o týden později,  v sobotu 15.října v 
Nýrsku. Následující  sobotu jsme se tedy vypravili  do 
Nýrska  na  soutěžní  hru  Plamen,  která  se  skládá  ze 
štafetového běhu na 400 metrů s překážkami CTIF a ze 
závodu požární všestrannosti (ZPV). Pačejovští „starší“ 



se umístili ve štafetě CTIF na 19. místě z 37 družstev a 
mladší  družstvo  obsadilo  14.  místo  z  21  družstev.  V 
ZPV se naše dvě hlídky mladších umístily na 2. a 13. 
místě  z  29  hlídek  a  celkově  tak  obsadily  6.  místo. 
Hlídka starších se umístila na místě 27. z 52 hlídek . 
Celkově tak obsadila 21. místo. 

Na sobotu 29. října jsme měli zajištěnou exkurzi na 
základně  HZS v  Plzni-  Koterově.  Návštěvu  zajistil  a 
role průvodce se ujal profesionální hasič a náš vedoucí 
Radek Junger. Děti si zde mohly podrobně prohlédnout 
vybavení  základny  a  také  hasičskou  a  záchranářskou 
techniku.  Sobotu  naplněnou  spoustou  zážitků   jsme 
zakončili  turnajem  v bowlingu.   Začátkem  listopadu 
proběhla  brigáda  na  úklid  lesa  po těžbě  dřeva.  Další 
schůzky  v  měsíci  listopadu  a  prosinci  jsme  věnovali 
především  přípravám  na  již  tradiční  představení  pod 
vánočním stromkem.
     Co čeká mladé hasiče v roce 2017? Příprava na 
hasičskou  zimní  soutěž,  účast  ve  výtvarné soutěži  na 
téma  Požární  ochrana  očima  dětí  a  další  sportovní 
vyžití.  Mladí  hasiči  Vám  všem  přejí  hezké  prožití 
vánočních svátků a vše nejlepší do nového roku 2017.
/Klára Klečková, Milan Běloch MH/ 

           *** 
 

A čím se žilo v mateřince?

     Čas uplynul a nám opět nastal krásný zimní vánoční 
čas  naplněný  příjemnou  atmosférou  očekávání.   Ale 
trochu  zabrousím  zpět  do  podzimního  dění  u  nás  v 
mateřince.  Obě  třídy  s  23  a  14  dětmi  žily  mnoha 
činnostmi,  jimiž  jsou  realizovány  integrované  bloky 
našeho  školního  vzdělávacího  programu.  A  čím  se 
vlastně  žilo?  Změnami  během  podzimu,  hodně  na 
vycházkách pozorujeme a do pavilonu si nosíme různé 
přírodniny,  které  zde  nadále  využíváme.  Hodně  se 
probíral  les,  děti  toho  o  něm docela  dost  vědí.  Dále 
jsme  se  zabývali  pracemi  na  polích,  v  zahrádkách, 
vařily se v pavilonu různé ovocné čaje, ochutnávalo se 
různé  ovoce  či  zelenina,  poznávalo  se  podle  čichu, 
vůně.. .  Třídilo se dle barev, velikostí,  pracovalo se s 
nasbíranými  a  potom  i  vylisovanými  listy,  vznikly 
pěkné  koláže  i  obrázky.  Vše  vystavujeme  v  našich 
prostorách, aby se  příchozí mohli pokochat šikovností 
našich  svěřenců.  Před  posvícením  se  opět  tradičně 
zadělávalo,  vykrajovalo,  rovnalo  na  plechy,  polévalo, 
zdobilo, ochutnávalo. 
Známe  dost  říkanek  i  popěvků  k  této  tradici  i  k 
podzimu, nyní již i k zimě a samozřejmě  k Vánocům. 
Při  mnoha našich  činnostech jsou  děti  fotografovány, 
paní učitelka vše chronologicky uspořádává a dává na 
naše webové stránky. Kdo má přístup k internetu, nechť 
se podívá a uvidí tu pestrost. V Horažďovicích  jsme 
zhlédli  veselou  pohádku  „Malá  čarodějnice“,  v 
pačejovském kulturním domě  jsme  se  spolu  se  žáky 
základní  školy   moc  nasmáli  při  pohádce  „Veverka 
Zrzečka“.  Po  dvouleté  pomlce  k  nám  zavítala  paní 
kouzelnice, zapojila děti do dění,  bylo plno smíchu a 
veselí. Také žijeme ekologickou oblastí, děti poznávají, 

co  patří  do  kterých  nádob,  že  se  mnohé  nemusí  jen 
vyhodit,  ale  také  využít  pro  další  výrobu  /čertík, 
Mikuláš, kukátko, dalekohled, … / Nezapomínáme ani 
na  některé  lehčí  pokusy   -   roztančené  rozinky  v 
limonádě,  rozkvétání  květu  v  umyvadle  s  vodou,  na 
nafukování chirurgické rukavice uvnitř vysypané sodou 
a  natažené na sklenici s octem, pak na nás kývá, někdy 
vyletí,  míchaly  se  různé  barvy a  hádalo  se,  která  asi 
vznikne apod. Mladší prožili „dýňový čas“, podrobněji 
pak i „život v pekle“. Snažíme se s dětmi zodpovědně 
pracovat a připravovat je  na vstup do základní školy. 
Potřebují být řádně nachystány, je zde pro toto  dostatek 
času, prostoru i možností. 

                                 Chvíle klidu na lehátku

Jedno  říjnové  dopoledne  patřilo  výletu  do  Vrčeně  na 
železniční  pohyblivou výstavu vláčků pana Navrátila, 
opět  nám vše ochotně předvedl a bylo obdivovat.  Na 
začátku prosince k nám zavítal Mikuláš spolu s čertem i 
andělem, byli skvělí, vyslechli mnoho různých písniček, 
říkanek i slibů. Za odměnu byly předány pěkné dárečky 
a do tříd kočárky, autíčka, stavebnice. To bylo radosti! 
Poctivě se na třídách chystaly dílničky s rodiči, dárečky, 
překvapeníčka, pekly se a zdobily perníčky, vanilkové 
rohlíčky, přála bych všem vidět, jak ty dětské ručičky s 
láskou a  chutí  pracují.  Čekají  nás  vánoční  prázdniny, 
nadělování  v  rodinách,  přejeme,  ať  se  vše  vydaří.  A 
nejen  našim  svěřencům,  ale  všem  spoluobčanům  v 
našich vesnicích přejeme krásně prožitý vánoční čas a 
do dalšího roku jen vše dobré.  A závěrem ještě jedno 
přáníčko, upřímně bych chtěla popřát nově nastupující 
paní ředitelce mateřské školy  Vlaďce Chalušové, ať se 
jí  dobře daří  a všechno zvládá na velkou jedničku. 
/Věra Chlanová,ředitelka MŠ/
                                        ***

Pačejovská „Agropa“ se už nepojede

     Po  letošním  XXXVII.  ročníku  EPLCond  rally 
AGROPA skončila  dlouhá  éra  pačejovské  rally,  které 
nikdo neřekl jinak, než „Agropa“. Zástupci společnosti 
Agropa  s.r.o.  Olšany  se  rozhodli  ukončit  veškeré 
aktivity spojené s podporou pačejovské rally. Nebylo to 



však rozhodnutí neočekávané, Agropa s.r.o. se na tento 
rozchod připravovala  již  několik  let.  Díky  pochopení 
vedení  firmy  však  vždy  došlo  k  další  dohodě  o 
spolupráci.  Letos  v  létě  však  rally  v  Agropě  dostala 
definitivní stopku.
Pořadatelé  z  AMK  Pačejov  se  tak  ocitli  v 
nezáviděníhodné situaci, kdy museli rozhodovat o další 
existenci oblíbené západočeské soutěže. Po zralé úvaze 
byla v září odeslána přihláška do Rallysprint série 2017 
s žádostí o tradiční termín. Podmínkou uspořádání rally 
je  však  náhrada  generálního  partnera  rally.  Shánění 
peněz  je  stále  složitější,  tím  spíše  zajištění  hlavního 
partnera  sportovního  podniku.  Kolotoč  nejrůznějších 
jednání  a  žádostí  zatím  pozitivní  výsledek  bohužel 
nepřinesl. Věřme, že se nakonec podaří najít hlavního 
partnera  pačejovské rally  a tato  soutěž nebude muset 
odejít  z  české  „rallyscény“.  V souvislosti  s  hledáním 
hlavního partnera je velkou neznámou i samotný název 
tohoto podniku.
Se ztrátou hlavního partnera ztratila rally i zázemí pro 
ředitelství.  V  tomto  směru  probíhá  velmi  dobrá 
spolupráce  s  vedením  obce  Pačejov,  které  nabídlo 
prostory pro zázemí rally i další spolupráci při přípravě. 
Pořadatelé spoléhají i na podporu města Horažďovice, 
kde  by  mělo  být  tradičně  centrum  podniku.  Také 
všechny  obce  na  trati  rally  přislíbily  po  letošním 
ročníku další spolupráci. Předběžně tak začínají jednání 
o podobě trati XXXVIII. pačejovské rally. Zda se však 
XXXVIII. ročník této soutěže stane i realitou, rozhodne 
až získání nového hlavního partnera.
Dlouhých  33  let  byla  firma  Agropa  s.r.o.  hlavním 
partnerem pačejovské rally. Když se v roce 1983 rally 
prvně přestěhovala do areálu tehdejšího ACHP Pačejov, 
nikdo  netušil,  že  tato  spolupráce  vydrží  až  do  roku 
2016. Za podpory ACHP Pačejov se rally jezdila jako 
oblastní   nebo  krajský  přebor.  Po  revoluci  z  ACHP 
Pačejov vznikla firma AGROPA a.s. Olšany.  Soutěž se 
dostala do Mistrovství České republiky a v roce 1993 
dostala  i  název  „Rally  AGROPA“.  Tento  název 
zdomácněl  mezi  fanoušky  i  odbornou  motoristickou 
veřejností.  Proto  se  dodnes  pačejovské  rally  mezi 
zasvěcenými  říká  zkráceně  „AGROPA“.  Všechno 
jednou  končí,  letos  tedy  končí  i  tato  dlouholetá 
spolupráce.  Pořadatelé  z  AMK  Pačejov  děkují  ing. 
Jiřímu  Kyliánovi,  řediteli  firmy  Agropa  s.r.o.  (ale  i 
tehdejšího  ACH  Pačejov  a  firmy  Agropa  a.s.)  za 
dlouholetou  spolupráci.  Ing.  Kylián  byl  po  celá  léta 
předsedou  organizačního  ředitelství  rally,  což  si 
zaslouží  uznání.  Poděkování  patří  i  Ing.  Janu 
Fridrichovi  a  celému  vedení  firmy  Agropa  s.r.o.  Tak 
dlouhá spolupráce pořadatele s hlavním partnerem rally 
nemá obdoby a jistě už se nebude opakovat. 
/Miroslav Žitník, ml. Zpravodaj AMK/

              ***

Z fotbalového trávníku

Skončila  podzimní  část  fotbalového  ročníku  2016/17. 
Fotbalisté  Sokola Pačejov bojovali  celkem na čtyřech 

frontách. Výborně si vedla především naše mládežnická 
družstva  –  mladší  a  starší  přípravka,  která  vyhrála 
většinu turnajů, kterých se zúčastnila.  O oba týmy se 
vzorně  stará  několik  trenérů  a  vedoucích,  převážně 
z řad  rodičů.  Za  všechny  je  třeba  vzpomenout 
pačejovské  Libora  a  Vláďu  Smolíkovi,  Radka 
Křevkého, Jirku Uhlíka z Břežan a Tomáše Posaváda z 
Myslíva.   Činnost  mládežnických  týmů  je  skvěle 
organizovaná a neomezuje se jen na pravidelné tréninky 
a zápasy, ale i na další společné akce /např. zájezd na 
utkání hokejové extraligy do Plzně/.  Dík patří i  všem 
rodičům, kteří zajišťují dopravu na jednotlivé turnaje. 
Dík  patří  i  Obecnímu  úřadu  Břežany,  který  bohužel 
jako jediný /!!!/ z okolních obecních úřadů pravidelně a 
významně  přispívá  na  zajištění  činnosti  této 
volnočasové  aktivity  mládeže.  A to  přesto,  že  u  nás 
z Břežan  hraje  za  mládežnické  týmy  jen  pár  hráčů. 
Bohužel podpora těchto volnočasových aktivit nechává 
lhostejnými další obecní úřady, přestože se z jejich obcí 
v různých   oddílech naší  TJ seberealizuje daleko více 
sportovců a cvičenců všech věkových kategorií. 
Činnost  mládežnických  oddílů  v závěru  sezóny 
rozvířila  „Kauza  Klečka“,  kdy  DK  OFS  necitlivě 
vyhodnotila  administrativní  chybu  /překliknutí   na 
klávesnici  při  zadávání  soupisky mladší  přípravky do 
systému  v rámci  turnaje  pořádaného  v Pačejově/  jako 
neoprávněný start hráče a TJ potrestala pokutou ve výši 
1000,-Kč.  K neoprávněnému  startu  v žádném  případě 
nedošlo,  ani  technicky  nemohlo  dojít.  Proto  výkonný 
výbor TJ Sokol  Pačejov  musel  rozhodnout o podání 
odvolání VV OFS a následně i odvolací komisi FAČR. 
VV předložil jasné důkazy a celý proces běží. Kauza je 
podrobně  popsána  na  webových  stránkách  Sokola 
Pačejov. Jsme pevně přesvědčeni,  že odvolací komise 
FAČR  rozhodně  v náš  prospěch,  protože  v právním 
státě přece nelze potrestat někoho za něco, co neudělal. 
 U  dospělých  už  tolik  důvodů  ke  spokojenosti  mít 
nemůžeme.  Naše  áčko  hrající  třetím  rokem  druhou 
nejvyšší krajskou soutěž – 1.A třídu je po podzimu na 
14.místě  a  na  jaře  tým  bude  čekat  těžká  práce. 
Postavení  v tabulce  neodpovídá  kvalitě  kádru.  Hráči 
absolvovali  kvalitní  letní  přípravu,  poctivě  trénovali, 
nedá  se  říct,  že  by  v mistrovských  zápasech  herně 
zklamali.  Snad  až  na  nepovedený  zápas  na 
s neoblíbenou Žihlí na UT  ve většině utkání dokázali, 
že  fotbal  hrát  umí.  Ať  už  to  byly  domácí  zápasy 
s lídrem  tabulky  Mýtem,  silným  Tlumačovem  nebo 
v předposledním zápase v Horažďovicích. Fotbal je ale 
jenom hra a nelze předvídat. Úkol pro jaro je ale  jediný 
– zachránit pro Pačejov 1.A třídu.
 Béčko  mužů  pak  pravidelně  hraje  nejnižší  okresní 
IV.třídu.  Pozitivem  je,  že  se  podařilo  stabilizovat  a 
současně posílit kádr týmu, přišlo hned několik nových 
fotbalistů   a  celek  nastupoval  k zápasům  s nebývale 
velkým   počtem  hráčů.   Bohužel  tým  netrénuje  a 
k zápasům  se  pouze  schází.  Rovněž  spolupráce  a 
provázanost s A týmem je prakticky nulová, přestože i 
zde je několik hráčů, kteří by za určitých okolností měli 
na víc. Pokud by chtělo béčko v budoucnu uvažovat o 
boji  o  III.třídu,  tak  je  přípravná  fáze  nezbytnou 
podmínkou. Uznání patří především Pepovi Panuškovi, 
který se o chod týmu zodpovědně stará. 
     Poděkování  patří  i  Obecnímu úřadu  Pačejov  za 



podporu  naší  činnosti  i  za  spoluúčast  na   údržbě 
sportovního  areálu,  který  slouží  i  k jiným  veřejným 
společenským akcím nebo k akcím pořádaným jinými 
spolky. 
/Mgr. Tomáš Cihlář, předseda TJ Sokol Pačejov/

***

Z činnosti AMK Pačejov 

 V  pátek  25.  listopadu  pořádal  AMK  Pačejov 
každoroční tradiční besedu s osobností motoristického 
sportu.  V letošním roce  přijal  pozvání  Vojtěch  Štajf, 
třetí muž letošního MČR v rally. Od 19 hodin zaplněný 
sál hostince v Olšanech vyslechl zajímavé vyprávění ze 
světa automobilových soutěží. Štajf poutavě vyprávěl o 
svých účastech  na Rallye Monte Carlo nebo exotické 
Arktic rally za polárním kruhem. Velmi zajímavá byla i 
část  věnovaná  zážitkům z Rallye  Dakar,  kterou  Štajf 
absolvoval  v  posádce  Aleše  Lopraise.  Spoustu 
zajímavých zážitků má  i z mexické rally historických 
automobilů La Carrera Panamericana. 

                        Beseda s Vojtěchm Štajfem

Vyprávění  z  této  exotické  soutěže  bylo  doplněno 
zajímavým videodokumentem. Závodník dovezl i knihy 
z této rally, které věnoval do divácké soutěže. Kdo ji 
nevyhrál, mohl si ji v průběhu besedy zakoupit u paní 
Štajfové.  Oficiální  část  besedy skončila  ve 22 hodin. 
Vojtěch Štajf  pak dlouho do noci   podepisoval  svoje 
knihy  a  diskutoval  s  fanoušky.  Besedou  tradičně 
provázel  další  automobilový a  motocyklový závodník 
Josef Peták. Výtěžek z dobrovolného vstupného  AMK 
Pačejov  již  tradičně  věnuje  v předvánočním  čase  na 
charitativní účely.  Letos se pořadatelé páteční besedy 
rozhodli  připojit  k aktérům  chystaného  prosincového 
vánočního  koncertu  bývalých  i  současných  žáků  ZŠ 
Pačejov  „Nesem  vám  noviny  aneb  Děti  dětem“  a 
přispět  částkou  ve  výši  2000,-Kč  na  nákup  dárků 
pacientům  kliniky  dětské  onkologie  motolské 
nemocnice.  
/Miroslav Žitník ml. + Tomáš Cihlář/

***

Beseda s Přemyslem Čechem

Nedělní  podvečer  20.listopadu   patřil  jak  se  zdá  již 
tradičnímu pačejovskému "křeslu pro hosta". Po dvou 
úspěšných  setkáních  se  žijící  šumavskou  legendou 
Emilem Kintzlem tentokrát  pozvání  komise  kultury a 
sportu  přijal  známý redaktor  České televize,  sušický 
rodák Přemysl Čech, autor knihy "Trefen šumavským 
genem".
Návštěvníky  zaujalo  poutavé  povídání  o  zajímavých 
lidech  či  místech  spjatých  se  Šumavou,  doplněné 
související  videoprojekcí  /Joža  Mrázek  Hořický,  Jan 
Werich,  Václav  Hrabánek,  Lucie  Bílá,  Dagmar 
Brčáková,  sklárna Klášterský Mlýn, seismická stanice 
na Kašperských Horách či diskutabilní modravské sídlo 
Zdeňka Bakaly. 

                                Beseda s Přemyslem Čechem

Je určitě dobře, že tradice podobných klubových večerů 
byla u nás založena,  že se setkává se zájmem našich 
spoluobčanů,  takže komise kultury a sportu v ní bude 
pokračovat i v příštím roce. Hostem dalšího „křesla pro 
hosta“  by  měl  být  populární  scénárista,  režisér  a 
spisovatel,  autor  oblíbených  večerníčků  Václav 
Chaloupek.
 /Tomáš Cihlář/

***

Víkend na Šumavě 

I  v letošním roce odbor Sport  pro všechny uspořádal 
pro  své  cvičenky  víkendový   pobyt  v  příjemném  a 
útulném penzionu Stachy ve stejnojmenné obci. 
Páteční program byl věnovaný netradičnímu cvičení, při 
kterém  pomocí kresby dojde k celkovém  fyzickému 
uvolnění  a  účastnice pak mohly v klidu relaxovat.  V 
sobotu jsme hned zrána vyrazily do Sovince v Borové 
Ladě, abychom se pak mohly kochat krásou Chalupské 
slatě,  kterou  prozářilo  ranní   slunce,  které  nás  pak 
doprovázelo po celý den. Šumava  zářila všemi barvami 
a  na  „Pramenech  Vltavy“  jsme  si  připadaly  jak  na 
francouzské  rivieře  už proto,  že  zde  bylo  neskutečné 



množství turistů a cyklistů.   
Na Kvildě jsme navštivily Info centrum, které je velmi 
bohaté na ukázky ze života zvířat a šumavské vegetace 
a vydaly jsme se po stopách filmařů Krále Šumavy. V 
místní  pekárně  jsme  neodolaly  krásným  cukrářským 
výrobkům  a  povidloň  splnil  naše  očekávání.  Byl 
vynikající. 
Další naší zastávkou byla Horská Kvilda, kde jsme se 
potkaly s největším mužem Šumavy, Seppem Ranklem, 
vlastním  jménem  Josef  Klostermann,  a  sice  s  jeho 
dřevěnou podobou v životní velikosti. 
Místní umělec, pan Pavel ( otec Pavla Pavla, muže jež 
přesouval na Velikonočních ostrovech sochy), který je 
autorem  této  dřevěné  sochy  ,  nám  vyprávěl  celou 
historii o jejím vzniku a pochlubil se i dalšími svými 
krásnými  řezbářskými   díly.  Toto  setkání  bylo 
neplánované, ale velmi milé. 
Závěr  dne jsme prožily  na Jezerní  slati,  kde jsme už 
neměly  za  zády  sluníčko  a  chladný  vodní  dech  nás 
nenechal dlouho v klidu. Udělaly jsme poslední fotky a 
vyrazily do penzionu. 
Na  nedělní  dopoledne  jsme  měly  zajištěný  bazén  v 
hotelu  Pod Hořicí v Soběšicích. Aquagymnastika nás 
všechny   krásně  uvolnila  a  následné  cvičení  v 
tělocvičně  zase  protáhlo. 

           Společné foto -  účastnice a Sepp Rankl

Sportovně kulturní akce se opět vydařila,  nebo´t  nám 
neskutečně  přálo  počasí.  A  tak  zase  příští  rok, 
nashledanou. 
/ing. Jana Cihlářová/

                                                          ***

Dárky pro malé pacienty z dětské onkologické kliniky 
v pražském Motole

    Stalo  se  už  dobrou  tradicí,  že  vánoční  koncert 
současných i bývalých žáků pačejovské školy „Nesem 
vám noviny“ má malý, ale velice výstižný dovětek .… 
„Děti dětem“. 

                   Návštěva onkologického centra v Motole

V minulosti putovaly dárky nakoupené z dobrovolného 
vstupného například dětem, které musely trávit Vánoce 
na  lůžkovém oddělení  klatovské  nemocnice,  vloni  se 
zase  mohli  z nového  tabletu  radovat  děti  z Dětského 
domova v Kašperských Horách. A co letos? 

Po konzultaci s profesorem MUDr. Petrem Sedláčkem, 
CSc., vedoucím lékařem transplantační jednotky kostní 
dřeně Kliniky dětské hematologie a onkologie z pražské 
Fakultní  nemocnice  v Motole,  se  aktéři  pačejovského 
vánočního koncertu rozhodli  podarovat malé pacienty, 
kteří  na  klinice  absolvují  náročnou  léčbu  související 
s transplantací kostní dřeně. 

Byla  zakoupena  sada  10  ks  stereofonních  sluchátek 
s požadovanou  délkou  kabelu  a  kolekce  30  DVD 
s českými  pohádkami  a dětskými filmy.  Dárky pak 
„DĚTI   DĚTEM“  osobně  do  Prahy  zavezly. 
„Pačejovskou  delegaci“   tvořili  Simona  Panušková, 
Vojta  Klečka  a  Josef  Pinta,  pod  dohledem  učitele 
Tomáše Cihláře. Samotné přijetí na klinice  bylo velice 
srdečné. Pan profesor Sedláček se hostům věnoval po 
dobu  dvou  hodin,  provedl  je  po  lůžkovém  oddělení, 
kam se z důvodu přísné sterility prostředí jen tak někdo 
nedostane,  ochotně  odpovídal  na  četné  dotazy 
související s problematikou transplantace kostní dřeně. 
Na  společenské  místnosti  pak  následovalo 
improvizované setkání s maminkami a jedním tatínkem 
všech  malých  pacientů,  spojené  s předáním  dárků. 
Rodiče mají totiž možnost být po celou dobu léčby u 
svých dětí. Léčby, u které závisí na každé maličkosti. 
Třeba  i  na  takové,  že  jsme  někomu  prostě  jen  tak 
udělali radost. A to opravdu není málo! 

Dík patří všem návštěvníkům pačejovského vánočního 
koncertu,  kteří  bezpochyby  podpořili  dobrou  věc  a 
potěšili  v předvánočním  čase  ty,  kteří  to  skutečně 
potřebují nejvíce.  Tento charitativní krok inspiroval i 
členy  pačejovského  automotoklubu,  který  přispěl 
částkou  2000,-Kč,  jako  výtěžek  z dobrovolného 
vstupného  z besedy  s automobilovým  závodníkem 
Vojtěchem Štajfem.
  /Tomáš Cihlář/

***

 



 Výstava „Stará škola“

V roce  2017  si  připomeneme  790.výročí  první 
historické zmínky o Pačejovu.  Celý  rok pak bude ve 
znamení těchto oslav. Jednou z průvodních akcí bude i 
sraz rodáků, plánovaný  na   sobotu 3.června.  V rámci 
„dne otevřených dveří“ bychom v naší základní škole 
rádi  připravili  výstavu  věnovanou  historii  pačejovské 
školy.  Při  té  příležitosti  se  obracíme  na  veřejnost 
s prosbou o zapůjčení různých  předmětů, dokumentů a 
dalších archiválií, které mají vztah k naší škole cca do 
50.let.  Jedná se hlavně o různé tiskopisy,  vysvědčení, 
sešity,  staré  učebnice,  dobové  fotografie  či  různé 
předměty  –  dřevěné  penály,  kalamáře,  břidlicové 
tabulky na psaní,  učení pomůcky apod. Za pochopení 
předem  děkujeme.  Tomáš  Cihlář  a  Hana  Zajícová  – 
kurátoři  výstavy. Bližší informace na telefonním čísle 
606494996. 
/Tomáš Cihlář/                                               ***

Dobrá věc se podařila – věrná láska zvítězila…

     To jsou závěrečná slova naší národní opery Prodaná 
nevěsta  od  Bedřicha  Smetany,  která  letos  slaví  své 
150.narozeniny.  Rokem  jejího  vzniku  byl  tedy  rok 
1866. Náš pačejovský kostel byl dokončen v roce 1871, 
takže je jen o pět let mladší. I tak je těch 145 let od jeho 
narození jistě pozoruhodnou skutečností. A myslím, že 
k tomuto  pěknému  výročí  se  mu  dostalo  i  pěkného 
dárku. Dovolil bych si to vyjádřit trochu pozměněnou 
úvodní frází: Dobrá věc se podařila, věž pačejovského 
kostela se modrobíle rozzářila!“  Mám z toho radost, a 
tak  bych  rád  při  té  příležitosti  s radostí  a  vděčností 
poděkoval  všem,  kdo  se  o  tuto  proměnu  zasloužili. 
Všem  těm,  kteří  realizaci  tohoto  díla  zařizovali, 
zejména panu Václavu Makovcovi, firmě Eurobyt, nově 
i IQ therm, který „sehnal“ firmu, která vše provedla za 
„přijatelnou“  cenu.  Stejně  tak  tomu  bylo  i  loni 
v záležitosti  lip  kolem  kostela.  První  nabídka  na 
provedení prací  podle odborného posudku dendrologa 
zněla tehdy na 120 tisíc. Panu Makovcovi se podařilo 
sehnat  firmu,  která  potřebné  práce  provedla  za 
přijatelných 12 tisíc korun.
Na  tomto  místě  bych  si  dovolil  malou  věcnou 
poznámku.  Stále  se  ozývají  hlasy,  že  je  velká  škody 
těch krásných lip kolem kostela. Ano, byly krásné. Na 
jejich pokácení a úpravě jsem neměl žádný zájem ani 
já,  ani  pan  starosta,  ani  vedení  obce.  Aktuální  stav 
vyplynul  z odborného  posudku  dendrologa,  tedy 
odborníka na stromy. A ten vydal posudek tohoto znění. 
Součástí  odborného  posudku  je  i  náležitá 
fotodokumentace  „ohrožujících  defektů“  předmětných 
stromů.  Často  jsem  slýchal  od  místních  „zkušených 
hospodářů“:  „Pane faráři,  ty stromy nejsou v dobrém 
stavu!“  Když  jsem  se  o  tom  zmínil  na  poradě   na 
biskupství,  dostal  jsem příkaz  nechat  udělat  na  dané 
stromy odborný posudek a podle něj  pak postupovat. 
Jestliže odborný posudek určoval v zájmu bezpečnosti 
stromy pokácet a dva náležitě upravit, tak nevím, kdo 

by si troufl tento odborný posudek nebrat v potaz. Za 
případné škody způsobené stromem zodpovídá totiž ze 
zákona   jeho  majitel,  tj.  majitel  pozemku,  na  němž 
strom  stojí.  A  jistě  je  všem  známa  skutečnost,  že 
prostranství  kolem  kostela  je  veřejně  přístupné  a  že 
kolem kostela  vede  cesta  na  školní  hřiště.  Jistě  nám 
všem by mělo jít o to, aby životní prostředí, ve kterém 
žijeme bylo nejen krásné,  ale i  bezpečné.  Související 
otázkou samozřejmě je, jak se bude vzhled okolí kostela 
dále řešit, např. výsadbou nových stromů, terénními a 
parkovými úpravami.  Konečné řešení je pochopitelně i 
věcí finančních možností a je v zájmu farnosti i obce.
  
I  vylepšování  vnějšího  vzhledu  kostela,  a  to  nejen 
v souvislosti s nadcházejícími „pačejovskými oslavami“ 
v příštím roce, je také odvislé od finančních možností. 
První a jistě technicky nejnáročnější etapu vylepšování 
vzhledu  kostela,  tedy  opravu  a  nátěr  fasády  věže,  se 
podařilo  zajistit,  provést  a  zaplatit  v letošním  roce. 
Práce  byly  prováděny  „horolezeckou  technikou“,  což 
samozřejmě není ideální,  ale  asi  jako jediné finančně 
dostupné. Na jaře je v plánu vylepšení vzhledu fasády 
jižní  strany  kostela  a  sakristie.  Věřím,  že  se  práce 
plánované  na  jaro  příštího  roku  podaří  uskutečnit  a 
zaplatit.
Faktura za provedené práce na věži a přilehlých částech 
je  zaplacena.  Fakturovaná  smluvní  cena  126 406,-Kč 
byla pokryta příspěvkem Obce Pačejov ve výši 50 tisíc, 
za  Farnost  Pačejov  darem  administrátora  farnosti  ve 
výši 20 tisíc a zbytek pak z darů dárců. Dary na opravu 
fasády kostela dosáhly k 31.10.2016 výše 95 900,-Kč. A 
tak na práce na kostele v příštím roce zbývá zhruba 40 
tisíc.  To je  jistě  dost,  ale  na  zamýšlený  rozsah  prací 
málo.  Věřím ale,  že  s přispěním  vlastním,  s pomocí 
Obce Pačejov i případných dalších dárců se vše podaří 
uspokojivě  zajistit,  aby  nejen  během  nadcházejících 
slavností v příštím roce,  ale i  v letech dalších byl náš 
krásný  pačejovský  kostel  v pěkném  stavu,  což 
vzhledem k dominantnosti umístění kostela v krajině je 
jistě  v zájmu  nejen  farnosti,  ale  i  obce  a  vůbec  celé 
široké veřejnosti. A tak alespoň touto cestou děkuji za 
dary  všem  dárcům,  děkuji  za  pomoc  a  dobrou 
spolupráci  s Obcí  Pačejov,  děkuji  členům  obecního 
zastupitelstva  v čela  s panem  starostou  Ing.Janem 
Vavřičkou. Jedna věc se podařila, a tak pevně věřím, že 
se podaří i to další.
 /P. Stanislav Bušta, administrátor Římskokatolické farnosti Pačejov / 

***

Pomáháme přírodě 

Žáci pačejovské základní školy se již řadu let aktivně 
zapojují  do  akce  „Pomáháme  přírodě“.  Podzimním 
sběrem  kaštanů  a  žaludů  tak  přispívají  k zimnímu 
přikrmování spárkaté zvěře. Letos dokázali shromáždit 
300 kg sušených kaštanů a žaludů, které si mezi sebou 
rozdělí Myslivecký spolek Pačejov a Správa Národního 
parku Šumava – územní pracoviště Srní, kde poslouží 



jako  doplňkové  krmivo  pro  jelení  zvěř  v tamější 
přezimovací obůrce „Beranky“. 

                        Naši nejlepší sběrači 

 A právě tam bude pro všechny, kteří se do této akce 
zapojili,  uspořádán  během  zimy  výlet  spojený  se 
zimním  pozorováním  zvěře.  Do  akce  „Pomáháme 
přírodě“  se  zapojili  Jakub  Jakab,  Gábina  Bělochová, 
Katka Lávičková, Kuba Žitník, Roman Behenský, Jana 
Halíková,  Simon  a  Natálka  Valešovi,  Jan  Mašíček, 
Vašek Hlaváč, Bára Kodýdková, Vítek Kilián, Milada 
Havlíková,  Jakub  Smolík,  František  Moravec,  Míra 
Havlík, Eliška Turnerová. Nejlepšími sběrači pak byli 
František  Slivoň,  Jiří  Moravec,  sestry  Adéla  a  Marie 
Voskovy a paní učitelka Petra Mesiarová.
/Mgr. Tomáš Cihlář/

                                ***
Co je nového kolem úložiště

Obce a spolky,  samozřejmě také Pačejov  a  JODN, 
dotčené  přípravou  hlubinného  úložiště  vyhořelého 
jaderného  paliva  a dalších  vysoce  radioaktivních 
odpadů  a zároveň  nespokojené  s postupem 
zodpovědných státních  institucí  založily  Platformu 
proti  hlubinnému  úložišti  jako  své  dobrovolné 
neziskové společenství. Cílem platformy je prosadit 
takový způsob hledání řešení problému, který bude 
otevřený,  průhledný  a v němž  obce  a veřejnost 
budou mít zákony dostatečně garantované možnosti 
hájit své oprávněné zájmy.

Členské  shromáždění,  které  se  konalo  4.  října  2016 
v Božejovicích, si zvolilo své mluvčí, kteří se vždy po 
šesti  měsících  prostřídají.  Prvním se  stal  Petr  Klásek 
(starosta  obce  Chanovice),  vystřídá  jej  Jiří  Popelka 
(místostarosta  města  Jistebnice),  třetím  bude  Petr 
Nohava (místostarosta obce Pluhův Žďár), čtvrtým by 
měl  být  Martin  Schenk  (spolek  Nechceme  úložiště 
Kraví  Hora)  Aktuálně  má  platforma  25  členů  (viz 
příloha) a další budou přistupovat.

Členové Platformy proti hlubinnému úložišti budou 
prosazovat:

1)  Celospolečenskou  debatu  o problému  vyhořelého 
jaderného paliva a různých způsobech řešení.  
2)  Zastavení  probíhajících  průzkumných  prací 
a přehodnocení  dnešního  harmonogramu  pro 
vyhledávání úložiště.   
3)  Naprosto  průhledný  a otevřený  proces  hledání 
řešení.  
Přijetí zákonů, které zajistí, aby obce i veřejnost mohly 
účinně  hájit  své  oprávněné  zájmy  při  rozhodování 
o nakládání  s vyhořelým  palivem  a radioaktivním 
odpadem. 
S těmito  požadavky  budou  zástupci  platformy 
oslovovat  zodpovědné  politiky,  úřady,  ale  i veřejnost 
a to nejen v České republice. 

/Ing. Jan Vavřička/

            *** 

Placení místních poplatků

Místní poplatek za komunální 
odpad na rok 2017 se
bude vybírat od  13.února 2017 a je 
splatný do 31.3.2017.
Místní poplatek za psa za rok 
2017

Poplatek je splatný do 31.3.2017. Poplatek se bude
vybírat od  13. února 2017
Upozorňujeme občany na čl. 7 Obecně závazné vyhlášky č. 
2/2012 o místním poplatku:
Navýšení poplatku
1. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas
nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad
poplatek platebním výměrem nebo hromadným
předpisným seznamem.
2. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo
část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit
až na trojnásobek, toto zvýšení je příslušenstvím
poplatku.
Placení za vodné a stočné
Placení vodného a stočného bude po odečtech v termínu
od 13. února 2017 do 30. dubna 2017.
Cena vodného je dvousložková a je tvořena:
a) pevnou složkou a to 285,00 Kč vč. DPH za přípojku
b) pohyblivou složkou tj. cena za 1 m3 za rok 2016
(31,63 Kč vč. DPH) x množství odebrané vody
Cena stočného je stanovena za rok 2016 ve výši 46,00
Kč za 1 m3 odpadní vody
Smlouvy o dodávce vody z veřejného vodovodu a
odvádění odpadních vod
Upozorňujeme odběratele vody, kteří ještě neodevzdali
vyplněné a podepsané „Smlouvy“ , aby tak neprodleně
učinili.
Všechny platby lze provést v hotovosti na OÚ Pačejov
( úřední hodiny, jsou každé pondělí a středu od 08.00 do
17.00 hod nebo přímo na účet OÚ Pačejov :
3723351/0100, variabilní symbol bude přidělen po
předchozí domluvě. Poukázky na uhrazení místních
poplatků a vodného budou zasílány pouze na žádost
poplatníka.
( Obecní úřad Pačejov) ***



          Blahopřejeme !

Josef  Šimon   z  Velešic  oslavil  dne  11.listopadu  své  
92.narozeniny.         

                     

Sdružení zájmových spolků 
Pačejov
a kulturní komise
pod patronátem Obce Pačejov 
pořádá 
v sobotu 11. března 2017 od 
20,00 hod.

III. SPOLKOVÝ PLES
v Kulturním domě Pačejov 

nádraží
k tanci a poslechu hraje 

COMPAKT
Předtančení

Vyhlášení ankety „nejlepší z nejlepších“
Bohatá tombola

***

***

Obec Pačejov
si vás dovoluje pozvat 
na zahájení roku oslav

790. výročí první zmínky, 
které se bude konat dne 7. 

ledna 2017
v Pačejově

18,00 hod. koncert v kostele 
Panny Marie Sněžné

      pěvecký soubor 
Prácheň 

          pod vedením MVDr. Stanislava Smitky
            a dětský pěvecký soubor při ZŠ pod       
                vedením Mgr. Marie Hlůžkové
              19,00 hod. slavnostní ohňostroj

***
Přípravné zápasy Sokol Pačejov  –  zima 2017
  4.2     -   sobota  16:00        FC PÍSEK  B  :  PAČEJOV     /umělá 
tráva Písek/      
11.2     -   sobota  14:00        PAČEJOV  :  OSEK
/umělá tráva Strakonice – Na Křemelce/
18.2.    -  sobota   14:00        PAČEJOV  :  BĚLČICE    /umělá 
tráva Strakonice – Na Křemelce/
25.2     -   sobota   14:00        PAČEJOV  :  BLATNÁ   /tráva 
Velké Hydčice, v  případně UT Blatná/      
4.3.    -   sobota   14:00        PAČEJOV  :  VACOV
 /tráva Velké Hydčice/

                              ***

Recept na vítězný guláš
Na pikantním guláši z hovězí kližky, který se umístil na 
I.místě Gulášfest Pačejov, není nic výjimečného.Je to 
běžnýrecept na guláš.

Ingredience z 1 kg masa
vyzrálá hovězí kližka
sádlo
cibule
2 polévkové lžíce maďarská papriky
2 káv.lžičky protlaku
1 chilli paprička
celý pepř
sůl
1 litr bohatý hovězí bujon
4 stroužky česneku
hrst majoránky
Co je potřeba při vaření Týřovického guláše dodržet:
poměr  masa  a  cibule  1:1.  z  cibule  bude  základ,  který 
zásadně  ovlivní  kvalitu  guláše.Chuť  a  barva  guláše  je 
ovlivněna základem.Základ se dělá pomalu a dlouho a musí 
být stejnoměrně tmavý..
Na  základu  osmahneme  kostky  masa,  a  ke  konci  ještě 
osmahneme červenou papriku s rajčatovým    protlakem a 
kořením.  Zalijeme  hovězím  vývarem.  a  dusíme  do 
měkka.Na závěr přihodíme česnek a majoránku. A JE TO .

***
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