
Úvodní slovo:

Pár slov o „Pracovní skupině pro dialog o  
HÚ“  

     Pro zopakování:  „Pracovní skupina pro 
dialog  o  HÚ  (Hlubinné  úložiště  vyhořelého 
jaderného  paliva)  byla  vytvořena  z  popudu 
Ministerstva  pro  místní  rozvoj,  protože 
SÚRAO  (SÚRAO  =  Správa  úložišť 
radioaktivního  odpadu)  nedosáhla  za  dobu 
více  jak  7  let  přesvědčování  žádného 
souhlasného stanoviska od dotčených obcí.  V 
této  skupině  má  naše  lokalita,  tj  lokalita 
„Březový potok“ (dříve Pačejov) 3 zástupce – 
starosty obcí Maňovice a Pačejov a zástupce 
občanského  sdružení  „Jaderný  odpad, 
děkujeme,  nechceme“.  Obdobně   jsou 
zastoupeny  i  další  lokality.   Nevládní 
ekologické organizace zde  mají  2 zástupce, 
po  1  zástupci  pak  Ministerstvo  průmyslu  a 
obchodu  a  Ministerstvo  životního  prostředí, 
Státní úřad pro jadernou bezpečnost, SÚRAO, 
Poslanecká sněmovna a Senát Parlamentu ČR, 
nezávislý sociolog,  právní expert a odborník 
vybraný  obcemi.  Z  celkového  počtu  hlasů 
mají obce a jejich příznivci  celkem 20, státní 
úředníci 6 a 3 jsou jaksi neutrální. 
     Zatím komise mnoho nevytvořila. Vnášet 
do  zákonů   požadavky obcí  prostřednictvím 
komise  je  problematické.  Jediným 
dosavadním  výsledkem  práce  komise  jsou 
finanční  kompenzace  obcím  za  souhlas  s 
prováděním průzkumných vrtů.  Kompenzace 
za  umístění  HÚ  zatím  nejsou  stanoveny. 
Pokud se nepodaří úložiště umístit na základě 
souhlasu,  určí  vláda,  kde  se  HÚ  umístí  a 
nebude  proti  tomuto  rozhodnutí  obrany.  V 
současné  době  chce  SÚRAO  provádět 
průzkumné  vrty  do  hloubky  až  1,5  km  a 
nabízí  za to   finanční  kompenzace.  SÚRAO 
má v plánu z úsporných důvodů provést vrty 
nejvýše  ve  třech  lokalitách.  Dle  vyjádření 
zástupce  SÚRAO je  v  naší  lokalitě  největší 
odpor, tak se k nám tolik netlačí. Samozřejmě 
to neznamená, že o nás ztratili zájem. SÚRAO 
má nadále zájem přijet do Pačejova se setkat s 
občany. Zastupitelstvo rozhodlo, že stále platí 

referendum o odmítnutí HÚ a žádné setkání se 
zástupci  SÚRAO  nebudeme  organizovat. 
Takovéto  veřejné  jednání  se  SÚRAO  však 
proběhne 17. května od 17 hod. v Chanovicích 
v kulturním domě a je možno se tohoto jednání 
zúčastnit. Ve dnech 14. a 15. dubna bude jistá 
nejmenovaná  agentura  provádět  pro  potřeby 
SÚRAO průzkum mezi občany na téma HÚ, je 
možné,  že  někteří  z  vás  budou  osloveni. 
Prosím,  sdělte  nám  na  obec,  budete-li 
dotazováni někým v těchto dnech. Nechceme 
vědět,  co  jste  odpovídali,  postačí  nám, 
budeme-li vědět přibližný počet dotazovaných, 
abychom věděli, jak poctivě agentura průzkum 
prováděla. Děkuji. 
( Ing. Vladimír Smolík, starosta)

***

Památník u Maňovic.

  Díky  kronikářům,  kteří  pro  nás 
zaznamenávali  události,  se  dovídáme  o 
věcech, které míjíme a mnohdy ani netušíme, 
že tu vůbec jsou. Tentokrát se octneme v době 
před 114 lety, v místě, kde se sbíhá silnice od 
Maňovic,  se  silnicí  Pačejov  –  Lažany 
Defurovy.  Úvodem  však  zajdeme  ještě 
hlouběji do historie. Až k panovníkovi Josefu 
II.,  císaři  Svaté  říše  římské.  Josef  II. 
pokračoval  v osvíceneckých  reformách  své 
matky  Marie  Terezie.  Dne  1.11.  1781  vydal 
Patent  o  zrušení  nevolnictví.  Součástí  této 
reformy bylo i omezení robotní práce. Po jeho 
smrti  však tato úprava roboty byla zrušena a 
robotovat se muselo až do roku 1848, kdy za 
vlády  Ferdinanda  I.  byl  schválen  říšským 
sněmem  31.8.1848  Zákon  o  zrušení 
poddanství a roboty. Pro zajímavost současně 
byla  také  snížena  vojenská  služba  na 
„pouhých“ osm let.
     Velkou  událostí  v našem kraji  byl  den 
31.7.1898.  Zde  začínají  vzpomínky  pana 
Antonína  Rašky z Maňovic,  který  se  narodil 
v roce  1857.  V Maňovicích  žije  ještě  jeho 
vnučka,  paní Libuše Kubíková. Tento den se 
konala velkolepá slavnost na počest odhalení 
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památníku  50.letého  výročí  zrušení  roboty, 
aby se nezapomnělo na porobu našich předků 
–  rolníků.  Slavnost  byla  navržena 
Hospodářským  spolkem  Kvášňovice, 
z podnětu jeho předsedy, faráře 
pana  Františka  Dítka  z kvášňovické  farnosti. 
Tuto  myšlenku podporoval  i  jednatel  tohoto 
spolku tamní učitel Josef Provazník. Zvolená 
komise vyhlédla vhodné místo pro památník a 
to  na  hranici  katastru  olšanského, 
maňovického a jetenovického.
     V den oslavy se sešli  lidé  z rozlehlého 
okolí. Tehdy ze tří okresů - Plánice, Nepomuk 
a Horažďovice. Účastnily se veškeré spolky a 
korporace,  včetně  hasičských  sborů. 
Krojovaný průvod se vydal z Kvášňovic, přes 
Olšany,  až k určenému místu.  V průvodu jely 
i povozy s potahem, ověnčené a upravené. Na 
jednom  povoze  jel  dudáček,  dědeček  Pešek 
z Holkovic. Vpředu na pěkném šemlíku  jako 
vůdce  jel  kronikář  pan  Raška  Antonín. 
Dlouhým průvodem se nesly veselé písně, až 
se  dostali  všichni  na  určené,  slavnostně 
připravené pole.  Pole bylo právě nevseté, tak 
zvaný příloh o výměře několika hektarů. Ono 
pole  se  náhle  proměnilo  v pestrou  směsici 
postav,  všichni  ve  staročeských  krojích,  též 
vozy  a  koně  opentlené.  Pestrou  podívanou 
doplnili  ještě  vojáci  dělostřeleckého  pluku, 
kteří  zde  v okolí  konali  vojenské  cvičení. 
Dostavil  se  celý  Sbor  dobrovolných  hasičů 
z Horažďovic  i  se  svojí  kapelou,  v čele  se 
starostou  sboru  a  zároveň  se  zemským 
poslancem  Stanislavem  Mayerem.  Po 
úvodním  vystoupení  pana  poslance  Mayera, 
který  promluvil  o  významu  této  slavnosti, 
zahrála  kapela  a  všichni  společně  zazpívali 
písně  Kde  domov můj  a  Hej  Slované.  Poté 
Maňovičtí  předvedli  staročeskou  svatbu. 
Školní  děti  a  mládež  přednášely  básně  a 
zpívaly  písně  o  robotě.  „Dědoušek,  veselý 
dudáček,  tak  ho  vidím,  jak  radostně 
ověnčeného  puklíka  mačkal  a  jak  dudy 
vřískaly,“  vzpomínal  pan  Raška.  Během 
oslavy bylo vystřeleno mnoho ran z hmoždířů, 
hrobníkem z Kvášňovic.  V průběhu slavnosti 
přijel také stařičký sedlák, pamětník roboty s 
párem koní, zapřažených do pluhu, se kterým 
jezdíval na robotu. Koně měl samý fábor, na 
hřívách  nadělané  copánky,  ocasy  svázané. 
Kolečka  a  pluh  byly  samé  pentle.  S takto 
vyzdobeným  pluhem  vyoral  několik  brázd, 

přes  celé  pole,  aby  robotu  navždy  zaoral. 
Dostalo  se  mu  náležité  pochvaly  a  byl  též 
obdarován.  Jeho  jméno  se  nedochovalo,  měl 
však být z Kovčína. Že na místě oslavy bylo 
živo  a  veselo,  nasvědčovalo  i  to,  že  zde 
čepovali  pivo  čtyři  hostinští.  Antonín  Raška 
z Maňovic, František Šolc z Olšan, Josef Kotl 
 a  František  Panuška  z Kvášňovic.  Slavnost 
trvala až do pozdního večera a pak se téměř 
všichni  vydali  do  Maňovic.  Místní  hostinec 
byl  zcela  zaplněn.  Radovánky  trvaly  v 
nejlepším pořádku do druhého dne.
    Památník  nese  nápis:  „Na paměť oslavy 
50.letého zrušení  roboty odbývané zde.  31.7. 
1898“.  Navrhl  jej  Antonín Raška  z Maňovic, 
žulu  z nedalekého  kamenolomu  opracoval  a 
nápis vysekal Karel Kališ, též z Maňovic a na 
místo jej dopravil rolník Josef Hiřman z Lažan 
Defurových.  Základ  pro  památník  připravili 
pánové Raška, Kališ a Hiřman.
     Odkaz  kronikáře  pana  Antonína  Rašky: 
,,Končím a připomínám našemu rolnictvu, též 
budoucím,  aby  na  slavnost  tuto  bylo  vždy 
pamatováno se vší láskou a nezapomnělo se na 
utrpení  našich  předků,  kteří  nesli  poddanské 
břemeno.  Aby  nezapomínali  a  s láskou  a 
uctivostí opatrovali a ošetřovali památník tak 
důležité  historie  zájmu  rolnictva,   jejich 
utrpení a bídy“.
      Kdo zavítá do tohoto kraje a zastaví se u 
památníku, uvidí,  že maňovičtí  občané,  tento 
odkaz stále ctí.
(Božena Behenská, kronikářka)

***

A jak plyne čas v mateřince?

     Letošní  zima  byla  velice  skoupá  na 
sněhovou pokrývku, sezónních činností jsme si 
užili jen poskrovnu. Nejstarší děti se zábavnou 
formou s chutí chystaly k zápisu do 1. třídy ZŠ 
-  3  do  Nalžovských  Hor  a  19  do  Pačejova. 
Navštívili jsme divadelní představení Prasátka 
a vlk, při němž se děti s chutí pobavily a sálem 
se nesla skvělá atmosféra. 
     A čím se  bavíme?  Hrajeme  různé  hry, 
třídíme,  pracujeme,  malujeme,  modelujeme, 
vedeme  děti  k samostatnosti,  k čistotě 
prostředí  kolem nás,  vyprávíme  si,  zpíváme, 
dramatizujeme  pohádky,  sestavujeme  různé 
koláže,  prostory tímto zdobíme.  Při  vyrábění 



využíváme  též  různý  odpad,  např.  –  víčka, 
láhve,  roličky,  trubičky,  krabičky,  stále  něco 
sbíráme. Nyní se asi zasmějete – nám se snad 
hodí  téměř  všechno.  Děti  jsou  vedeny  ke 
vzájemné  spolupráci,  poznávají,  že  je 
nevhodné se vysmívat,  pokud se kamarádovi 
něco nedaří. 
     Prošli jsme si na třídách několika tématy, 
např.  cestováním  po  světě  –  Antarktida, 
Afrika.  Seznámili  se  s tamější   faunou  a 
některá zvířátka jsme si i vyrobili. Dále jsme 
si  užili  výchovu  ke  zdraví,  mimo  jiné  se 
navlékaly  ovocné  špízy,  vyráběly  se  sýrové 
sušenky.  Chutnaly  všem.   Dovedeme  velmi 
dobře rozlišit, co je zdravé a naopak co by se 
nemělo  jíst  každý  den,  jak  něco  neprospívá 
zoubkům apod. V zimním bloku se probírala 
hlavně  příroda,  povedla  se  vyrobit  pěkná 
krmítka a jiné. Sypeme ptáčkům do krmítka a 
víte, co je nového? Představte si,  že několik 
velice šikovných členů mysliveckého sdružení 
vyrobilo krásný krmelec, umístili jej do lesa a 
dali  nám  možnost  si  jej  odemykat  a 
přikrmovat  zvěř  dle  potřeby.  Patří  jim 
obrovské  poděkování  a  my  jsme  za  toto 
skutečně velice vděční. 
     A jaký byl masopustní týden? Báječný! 
Prostory nazdobeny, připraveny, naši svěřenci 
si  mohli  vyrobit  čepičky,  královské  koruny, 
obličejové masky, klauny, balónkové panáčky. 
Při vlastním bále se mohly dle libosti vyřádit - 
tancovat, rejdit, soutěžit. Děti budou mít opět 
pěkné  fotografie.  Po  ukončení  se  objevila  i 
únava,  ale  jejich  očka  prozrazovala 
spokojenost z příjemně prožitého dopoledne. 
     Užili jsme si i téma Já a knížky, přínosná 
byla exkurze do knihovny k paní Štěpáníkové. 
Děti by si nejraději půjčily do školky všechny 
tituly  určené  jejich  věku.  Vyrobily  si 
knížtičky, vědí, jak se má s knihou zacházet. 
     Těšíme se na příchod jara,  odemkneme 
zahradu,  probudíme  housenky  a  broučky, 
budeme pozorovat změny v přírodě a využívat 
je při výchovně vzdělávací práci. Přichystáme 
se náležitě na jarní svátky a na všechny akce, 
jež nás čekají. Bude jich hodně, tak ať se daří. 
(Věra Chlanová, ředitelka MŠ)

***

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Již  v listopadu  loňského  roku  byla  prvně 
zveřejněna  informace  ministerstva  o  změně 
financování  regionálního  školství.  Co  náš 
nejlepší ministr touto změnou zamýšlel si jistě 
každý  několikrát  přečetl  a  nevěřícně  kroutil 
hlavou.
O  co  jde?  Přece  ušetřit.  Zrušíme  vesnické 
školy,  děti  dovezeme  do  měst,  zajistíme 
dostatečný počet žáků ve třídách, propustíme 
učitele a peníze jsou „doma“! Nevadí, že jsou 
všichni zainteresovaní a reálně uvažující  proti, 
přece potřebujeme ušetřit .
Nyní  nás  ve  školství  čekají  další  škrty. 
V kapitole učebnic, učebních pomůcek atd. už 
není co sebrat, tak ušetříme na platech. A co 
nový  ministr?  Co  ten  do  resortu  přinese 
nového? Že bychom zavedli  také odposlechy 
ve škole nebo v rodinách? Uvidíme.

Vraťme se k naší  základní  škole.  V současné 
době ji navštěvuje 119 žáků /ve třech třídách 
1.st. je 62 a ve čtyřech třídách druhého stupně 
pak  57/. 
V pololetí  prospělo   s vyznamenáním73, 
prospělo 46. Chování velmi dobré.

K zápisu se dostavilo 20 dětí, 17 bylo zapsáno 
- přijato, ve 3 případech bude rozhodnuto po 
dodání požadovaných dokladů  (zda bude dítě 
přijato či odložena školní docházka).

Učitelé  žákům   školy  nabízejí  zapojení  do 
různých naukových soutěží.  Pochválit  musím 
úspěšné účastníky  okresních kol:

Olympiáda  z     Čj  :  Kristýna  Panušková  (8.tř.) 
5.místo, Eva Beranová (9.tř.)  10. místo (z 33 
zúčastněných)
Angličtina:  Václav  Žežulka  (9.tř.)  7.  místo 
(dovednosti  a  znalosti  prezentovalo  28 
účastníků)
Pythagoriáda:  Kateřina  Vopalecká   (6.tř.) 
7.místo (22 účastníků)
a zejména pak Šárku Bělochovou (6.tř.), která 
zvítězila v okresním kole  recitační  soutěže a 
postupuje do kola krajského.
/V obvodním kole v recitaci v Horažďovicích 
Šárka zvítězila, Gábina Bělochová a Nikola 
Hlaváčová obsadily 2.místa, třetí skončil Vojta 
Klečka/.



Poděkování  zaslouží  učitelé  i  rodiče,  kteří 
podpořili své ratolesti, připravili je na soutěž a 
ochotně také pomohli s dopravou.

Všichni  vycházející  žáci  9.ročníku  (18)  již 
podali své přihlášky ke studiu na SŠ i SOU. 
V letošním  roce  mohli  podat  dvě  přihlášky. 
Přijímacích  pohovorů  se  zúčastní  jen  jedna 
žákyně,  ostatní  budou  čekat  na  oficiální 
rozhodnutí o téměř jistém přijetí ke studiu.

A výhled na jarní měsíce? Žáci nacvičují svá 
vystoupení  na  školní  akademii  (proběhne 
17.5.),  odehrají  fotbalová  utkání  v Donald´s 
Cupu i Coca-Cola Cupu, snad změří své síly 
v atletickém  Poháru  rozhlasu  či  čtyřboji  a 
školní  rok  zakončí  školními  výlety.  V plánu 
jsou třídní schůzky (23.4.) i úklid našich obcí 
od plastového odpadu.
(Josef Hromádka, ředitel ZŠ)

***

XXXIII.ročník FUCHS OIL Rally Agropa 
2012 v tradičním termínu

Členové  Automotoklubu  Pačejov 
v AČR  přes  zimu  v žádném  případě 
nezaháleli. Hned po skončení a vyhodnocení 
XXXII. ročníku FUCHS OIL Rally Agropa se 
naplno rozběhly přípravy na letošní XXXIII. 
ročník.  Jak již bývá v Pačejově tradicí, chtěli 
pořadatelé  pro  nový  ročník  připravit  opět 
výraznější změnu trati. Celý podzim se proto 
pracovalo na změněné koncepci soutěže a na 
hledání  tratě   nové  rychlostní  zkoušky. 
Rovněž   proběhla  schůzka  organizačního 
výboru se zástupci obcí zainteresovaných na 
trati  rally,  v  plném proudu  byla  i  jednání  s 
partnery rally o financování letošního ročníku. 
S  potěšením  můžeme  konstatovat,  že 
generálními  partnery  rally  zůstávají 
společnosti  FUCHS  OIL  CORPORATION 
(CZ), spol. s.r.o. a Agropa a.s. Olšany.
     Po  vytipování  nových  úseků 
rychlostních  zkoušek  se  rozběhl  tradiční 
maratón  jednání  na  obecních  úřadech  a  s 
majiteli pozemků okolo rychlostních zkoušek. 
Díky vstřícnosti všech obecních zastupitelstev 
se  již  v  sekretariátu  AMK  Pačejov  sešla 
všechna potřebná povolení od obecních úřadů. 
Začátkem  března  byla  celá  trať  projeta 

zástupcem  asociace  jezdců.  Byla 
zkonzultována  celková  koncepce  rally  i 
bezpečnostní opatření na tratích RZ. Zástupce 
jezdců akceptoval všechny návrhy pořadatele a 
velmi  kladně  hodnotil  zařazení  nových, 
sportovně zajímavých úseků. V tuto chvíli má 
trať  již  svou  konečnou  podobu,  včetně 
umístění  bezpečnostních  retardérů.  Bude 
následovat další maratón jednání související se 
získáním  potřebných  povolení  na  správách 
silnic,  odborech  životního  prostředí  a  na 
mnoha  dalších  úřadech  na  Klatovsku, 
Blatensku a Strakonicku, bez jejichž souhlasu 
by  nebylo  možné  soutěž  uspořádat.  Jezdci  i 
diváci  se  mohou  těšit  na  více  než  polovinu 
nových  rychlostních  zkoušek.  Kromě  jedné 
erzety  doznaly  všechny  ostatní  radikálních 
změn. Části RZ budou úplně nové a zavedou 
posádky  na  úseky,  kde  se  ještě  nikdy 
nezávodilo.  Též  se  začíná  připravovat 
pořadatelské  zajištění  rychlostních  zkoušek a 
celé rally.  Ve spolupráci s PAMK Klatovy v 
minulých  dnech  proběhlo  obecné  školení 
vedoucích RZ a bezpečnostních činovníků RZ, 
kteří kromě Agropy zajišťují i Rallye Šumava 
a další motoristické akce v našem regionu.
     Kromě  FUCHS  OIL  Rally  Agropa 
pačejovští pořadatelé tradičně připravují i dvě 
kola Mistrovství ČR v automobilovém slalomu 
na 23.  -  24.  června.  Po velkém úsilí  se opět 
podařilo zorganizovat i V. Pošumavský pohár 
v této  disciplíně  pro  zájemce  ze  široké 
motoristické  veřejnosti.  Po  odchodu 
společnosti  FUCHS  OIL  CORPORATION 
(CZ),  spol.  s.r.o.  z  tohoto  seriálu  to  dlouho 
vypadalo,  že  se  další  ročník  vůbec 
neuskuteční.  Nakonec  se  podařilo  najít 
partnera  ve  firmě  EPL  COND  s.r.o.,  která 
kromě finanční pomoci na rally podpoří i tento 
amatérský pohár.
     XXXIII.  ročník  FUCHS  OIL  Rally 
Agropa se pojede 10. - 11. srpna 2012. Bude 
součástí  Mistrovství  České  republiky  ve 
sprintrally  a  Mistrovství  ČR  v  rally 
historických  automobilů.  Nebude  chybět  ani 
stále oblíbenější Pohár České republiky v rally. 
Veškeré informace z příprav XXXIII. FUCHS 
OIL  Rally  Agropa  budou  průběžně 
zveřejňovány  na  oficiální  stránce  soutěže 
www.rallyagropa.cz. 
( Tomáš Cihlář, Miroslav Žitník)

***

http://www.rallyagropa.cz/


 
Zpráva TJ Sokol Pačejov

 Zimní  přestávka  je  za  námi  a  jarní  část 
soutěžního ročníku 2011/2012 byla zahájena. 
Zimní  přípravu  můžeme  zhodnotit  se 
smíšenými  pocity,  protože  široký  kádr 
pozvaných  hráčů  k ní  přistoupil  s rozdílným 
nasazením. Je jasné, že každá zimní příprava 
bolí, protože slouží hlavně k nabrání nezbytné 
dávky  fyzické  zdatnosti,  kterou  pak  hráči 
individuálně zúročují  v přípravných a hlavně 
mistrovských  zápasech.   Fotbal  není  jen  o 
hraní  za pěkného počasí na pěkném trávníku, 
je  i  o  tvrdé  a  poctivé  přípravě,  třeba  i  na 
sněhu.  Fotbal  je  samozřejmě  i  o  osobních 
ambicích,  někdo míří  výše,  někomu stačí ke 
spokojenosti  méně. Kdo chce ale hrát  fotbal 
aspoň  trochu  na  úrovni  a  poctivě,   se  bez 
kvalitní  přípravy  prostě  neobejde.  To  přece 
platí nejen pro fotbal, ale i pro kterýkoli jiný 
sport.
      Mezi zimní pozitiva patří  obě soustředění, 
které  muži  poprvé  absolvovali  v areálu  FK 
Nepomuk,  zatímco  dorostenci  zavítali  do 
tradičních  oblíbených  Nezamyslic.  Obě 
soustředění byla dobře organizačně zajištěna a 
měla  mezi  hráči  i  trenéry kladné ohlasy.  Po 
sérii  přípravných  zápasů  hraných  jednak  na 
umělé trávě v Blatné nebo na kvalitní trávě ve 
Velkých Hydčicích naši muži úspěšně zahájili 
cestu za udržením krajské 1.B třídy, když na 
domácím  hřišti  po  dobrém  výkonu  zdolali 
silnou  Losinou.  Premiéru  absolvovali  ve 
zbrusu  nových  dresech  od  firmy  AITEX, 
poděkování  za  ně  patří  pak  především panu 
Václavu Hlůžkovi ml.
     Věřím, že všichni činovníci i hráči obou 
týmů udělají maximum pro to, aby se krajská 
soutěž v Pačejově hrála i nadále. Po skončení 
sezóny, resp. již v jejím závěru  pak budeme 
společně  řešit  velice  zásadní  otázky,  které 
úzce  souvisejí  s budoucností  kopané  v 
 Pačejově. Logicky dochází k určité generační 
výměně  jak  na  poli  funkcionářském,  tak  na 
poli  hráčském.  Budoucnost  pačejovské 
kopané je plně v rukou mladé generace, která 
by  měla  ten  pomyslný  štafetový  kolík  od 
generace starší převzít s plnou zodpovědností 
a  nést  ho  v dalších  letech  dál.  Jen  na  nich 
bude záležet, jaká soutěž se v Pačejově bude 
hrát v dalších letech.  Chce se mi věřit, že co 

nejrychleji  všichni  pochopíme  vážnost  celé 
situace a  že všichni  ji  budeme řešit  v našem 
společném  zájmu.  Učiňme  tak  i  s pocitem 
zodpovědnosti i vůči všem našim příznivcům a 
věrným  fanouškům.  Málokdo  si  dokáže 
představit  co  úsilí  a  energie  nás  v minulosti 
cesta nahoru všechny stála, cesta dolů by byla 
daleko rychlejší. To nejsou žádné laciné fráze, 
to je holá syrová pravda. Hrajeme opravdu o 
hodně! A udělat pro to aspoň něco může jistě 
každý z nás. Stačí jen projevit dobrou vůli.
(Tomáš Cihlář)

***

Tenisový klub Pačejov pořádá v sobotu 2. 
června 2012  II. ročník tenisového turnaje 

čtyřher

Místo konání:
Sportovní tenisový areál v Plánici ( 3 tenisové 
kurty – umělý povrch) 
Prezentace hráčů 2.června od 8 do 8.45 hodin.  
Začátek zápasů od 9.00 hodin.
Předpoklad dohrání turnaje v 17 hodin

Závazné přihlášení jednotlivých účastníků 
turnaje: 
Mailem na  adresu  frantisek.kaba@net4gas.cz 
nejpozději do 18.května 2012
Účastnický poplatek na jednoho hráče turnaje 
je  200  Kč,  splatný  při  prezentaci  v Plánici 
2.června 2012

Systém turnaje: 
Z  přihlášených  hráčů  turnaje  čtyřher  budou 
pořadatelem  nasazeni  1.  hráči  jednotlivých 
dvojic a k nim budou z klobouku přisolováni 
ostatní přihlášení hráči. 
Hrát se bude na jeden set do 9 gamů, v případě 
stavu 8:8 teibreak.
Podle  počtu  účastníků  bude  zvolen  po 
prezentaci buď systém „pavouka“ nebo zápasů 
každý  s každým  ve  dvou  skupinách,  kdy 
vítězové skupin se utkají o celkové prvenství a 
druzí ve skupinách o bronzové umístění.
Pokud  bude  zvolen  systém  dvou  skupin, 
rozhodovat  bude  vyšší   počet  vítězství  ve 
skupině,  poté  vzájemný  zápas,  dále  vyšší 
rozdíl mezi uhranými vítěznými a prohranými 
gamy,  případně  vyšší  podíl  mezi  uhranými 
vítěznými a prohranými gamy.
Věcné ceny pořadatelem turnaje zajištěny pro 

mailto:frantisek.kaba@net4gas.cz


vítěze  turnaje,  poražené  finalisty  a  vitěze 
souboje o 3.místo

Posezení po ukončení turnaje a vyhlášení  
výsledků:
Po ukončení turnaje a vyhlášení výsledků je 
plánováno  přátelské  posezení  ve sportovním 
 areálu v Plánici, zajištěno je grilování selete a 
možnost   „doplnění  tekutin“   po  náročných 
sportovních výkonech

Na II. ročník tenisového turnaje v Plánici zve 
pořadatel  -  Tenisový  klub  Pačejov  všechny 
příznivce  „bílého  sportu“,  ať  už  s raketou 
v ruce  nebo  jako  diváky  této  pohodové, 
sportovně společenské akce
(František Kába)

***

Informace občanům Obce Pačejov od
o.s.“Jaderný odpad – děkujeme, nechceme!“

Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané,

     proces vyhledávání a plánování hlubinného 
úložiště jaderného odpadu v ČR nadále trvá a 
lokalita Pačejov, nově přejmenovaná SÚRAO 
na  lokalitu  Březový  potok  je  stále  jednou 
z lokalit,  kde  stát  má  zájem  provádět 
průzkumné práce. Podmínkou je souhlas Obce 
Pačejov,  která  SÚRAO  zaslala  v minulém 
měsíci své nesouhlasné stanovisko.
     SÚRAO  do  vašich  domácností 
distribuovala své noviny, které budou zřejmě 
pravidelným čtvrtletním periodikem, kde Vás 
bude SÚRAO informovat o svých záměrech a 
„pravdách“ (o slibované finanční kompenzaci 
za souhlas s průzkumnými pracemi, případně 
souhlasem s budováním hlubinného úložiště, s 
názory  příznivců  SÚRAO,  kteří  tvrdí,  že 
stavba  i  bezpečnost  úložiště  nezmění  život 
občanů a chalupářů v okolí Pačejova.
     Naše sdružení nemá finance na vydávání 
obdobných  novin  na  křídovém  papíru  jako 
stát,  abychom  poskytli  informace  i  z druhé 
strany (názory místních starostů z Klatovska, 
názory  obyčejných  lidí  z lokality  Březový 
potok,  stanoviska  ekologů  atp.),  aby 
informace byly celkově vyvážené a vy všichni 
jste si pak udělali svůj názor na problematiku 
hlubinného úložiště 
     Proto  níže  poskytujeme  odkazy,  kde 

můžete nalézt  na internetu takřka vše o dění 
kolem  problematiky  procesu  vyhledávání 
hlubinného  úložiště  jaderného  odpadu  v ČR, 
která  se bohužel dotýká všech, kteří bydlí na 
Klatovsku  nebo  v Pošumaví  sídlí   jako 
chalupáři

http://www.calla.cz/index.php?
path=energetika&php=jo.php 
http://www.surao.cz/cze/Uloziste-
radioaktivnich-odpadu/Budouci-hlubinne-
uloziste/Zvazovane-lokality
http://www.surao.cz/cze/Pracovni-
skupina/Zapisy-z-jednani
http://www.surao.cz/cze/Uloziste-
radioaktivnich-odpadu/Budouci-hlubinne-
uloziste/Strategie-vyberu

(Za o.s. „Jaderný odpad – děkujeme,  
nechceme!“ František Kába)

***
Výzva

   Obecní  úřad  ve  spolupráci  s  paní 
kronikářkou  a  Občanským  sdružením  pro 
obnovu  památek  předků  v  krajině  pod 
Slavníkem  připravuje  výstavu  z  historie 
Pačejova a okolí. Prosíme proto spoluobčany o 
zapůjčení  starých  fotografií  z  Pačejova, 
Pačejova-nádraží, Velešic, Strážovic a Týřovic. 
Fotografie převezmeme od 1. 5. do 30. 6. 2012 
v  kanceláři  obecního  úřadu,  kde  může  být 
fotografie  okopírována  a  ihned  vrácena. 
Děkujeme.   
(Ing.Vladimír Smolík, starosta)

***
Občanská poradna

       Rád bych vás  seznámil  s  tím,  že  při 
Oblastní  charitě  Horažďovice  byla  založena 
„Občanská poradna“.   Tato  poradna nabízí 
diskrétní,  nestranné  a  bezplatné 
poradenství  v  mnoha  oblastech,  jako  jsou 
problémy  s  bydlením,  občanskoprávní  a 
majetkoprávní  vztahy,  rodina  a  mezilidské 
vztahy,  pracovněprávní  vztahy,  systém 
sociálních  dávek  a  pomoci,  dluhové 
poradenství,  ochrana  spotřebitele,  sociální  a 
zdravotní pojištění, správní řízení – jednání s 
úřady  a  další.  Tato  služba  je  určena  všem 
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občanům bez  ohledu na věk.  Pracovní  doba 
Občanské  poradny je  úterý  9:30 –  16:30 a 
12:30 – 14:30  pro osobní jednání. V úterý 
od 14:30 do 16:30 pracovník poradny dojede 
i do bydliště, ale jen k osobám, které nemohou 
do  Horažďovic  osobně  dojet.  Konzultace 
budou jen  osobně,  je  ale  třeba  si  telefonem 
domluvit  termín.  Telefon:  605  975  551,  e-
mail: 
obcanskaporadna.horazdovice@tiscali.cz. 
(Ing. Vladimír Smolík, starosta)

***

Upozornění  pro uživatele  ČOV v Pačejově-
nádraží

Z  domácností  napojených  na  čističku 
odpadních vod v Pačejově-nádraží u bytovek 
se  dostává  do  ČOV  odpad,  který  do 
kanalizace  nepatří.  Jedná  se  hygienické 
potřeby, jednorázové čistící ubrousky, plenky, 
hadry,  hračky,  krabičky  od  paštik  apod. 
Odstraňování tohoto odpadu výrazně navyšuje 
náklady  na  provoz  ČOV,  neboť  způsobuje 
ucpání  potrubí.  Pokud  se  situace  nezlepší, 
bude  obec  nucena  přistoupit  k  dalšímu 
navýšení stočného. Výše vyjmenovaný odpad 
patří do popelnic a  bytovky mají k dispozici 
celý kontejner !
(Ing. Vladimír Smolík, starosta)

***

Čištění  a  kontrola  komínů  v  rodinných  
domech

Dne  1.1.2011  vstoupilo  v  platnost  Nařízení 
vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární 
bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a 
spotřebičů  paliv.  Nové  Nařízení  vlády 
nahradilo  vyhlášku  č.  111/1981  Sb.,  a 
stanovuje podmínky při provozu spalinových 
(komínových)  cest,  frekvenci  kontrol  a 
čištění.  Upravuje,  kdy  a  kým  se  provádějí 
revize  spalinových  cest  a  podmínky 
vypalování  komína.  Výrazně  se  zmírnily 
požadavky  na  kontroly  spalinových  cest. 
Komín,  do kterého jsou zapojeny spotřebiče 
na tuhá nebo kapalná paliva s výkonem do 50 
kW  povinnost  provádět  čištění,  popřípadě 
kontrolu  3x ročně.  V případě plynných paliv 
budou  provozovatelé  povinni  čistit  nebo 

kontrolovat  spalinové  cesty  pouze  1x  ročně 
bez ohledu na výkon spotřebiče. 

V  případě  fyzických  osob  si kontrolu 
(provádí odborná osoba)  a čištění (může sám 
majitel  u  výkonu  topidla  do  50  kW) 
komínového  tělesa  musí  zajistit  majitel 
objektu.

Dochází k nejasnostem v základních pojmech. 
Je třeba rozlišovat dvě činnosti ve vztahu ke 
komínům:
1.  Čištění –  to  si  může  každý  majitel 
nemovitosti  s  topidlem o  výkonu do 50 kW 
provádět sám 3x ročně.
2.  Kontrola  spalinové  cesty  (komínu) –  tu 
musí  provádět  osoba  odborně  způsobilá,  tj. 
kominík s průkazem odbornosti. Tato kontrola 
se provádí 1x ročně (a 2x ročně nad 50 kW).

(Oldřich  Balíček,  inspektor  Hasičského  
záchranného sboru Plzeňského kraje)

***

Zprávy z obce na váš email

Na  oficiálních  webových  stránkách 
www.pacejov.cz je  možnost  se   přihlásit   k 
odběru  novinek.  Stačí  zadat  svoji  emailovou 
adresu a  budete dostávat všechny informace o 
dění v obci. 
(Ing. Jana Cihlářová, místostarostka)

***

Informace z lesa

Hlavní  úkoly  plněné  v  lesním  hospodářství 
Obce Pačejov  v období let  2004-2011:
- těžba dřeva celkem 22438 plm, plán 24637 
plm. Z toho kůrovec a vítr 22563 plm.
Probírky  18,64  ha  ,  prořezávky  8,33  ha  , 
oplocenky 6000 m,  ožínání  asi  30  ha  ročně, 
nátěr kultur asi 35 ha ročně. 
Zalesnění 43,68 ha z toho meliorační dřevina 
18,37 ha. 
Dělníci  v  těžbě  p.  Baroch Josef,  Tušinovský 
Jan, dělník v přibližování Martin Čech.  
Brigádnickou  činnost  vykonávali  myslivci, 
hasiči, děti ze základní školy. 
(ing. František Pavlovský)

***

http://www.pacejov.cz/
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Rekapitulace hlavních informací ze  
zastupitelstva za r. 2011

Usnesení ze dne 10.2.2011
ZO schvaluje:
- Změnu rozpočtu 6/2010  a č. 1/2011
- Převody pozemků :
  -prodej  části  pozemku  parc.č.  846/2  (  o  celkové 
výměře ) 274 m2 v k.ú. Strážovice u
        Pačejova,
- směnu pozemků:
   a) ppč. 1026 KN – ostatní plocha neplodná půda   o 
výměře 103 m2 
  b)  pozemek st.   74/1-  zastavěná plocha a  nádvoří 
( budova čp. 63 na parcele)  o 
                 výměře142 m2
-  Pronájem:
  -  pronájem  suterénu  budovy čp.  172  k.ú.  Pačejov 
Tomáši Smolíkovi
  -   Pronájem firmě T-mobil  pro vysílač  na budově 
školy 
- Členství Obce Pačejov v mikroregionu Prácheňsko
-  Plán společných cest – Velešice pozemkové úpravy
- Návrh územního plánu Obce Pačejov

Usnesení ze dne 14.4.2011
ZO Schvaluje:
- Změnu rozpočtu 2/2011
-  Převody pozemků       
    - směnu pozemků 
   z majetku obce LV č. 1:  z pozemku   parc.č. 1142/1 
( orná)  byl oddělen díl „c“ o výměře      21 m2 
  -  z  majetku  p.  K.   z  pozemku  parc.č.  1142/11 
( zahrada) byl oddělen díl „b“ o výměře 10 m2
- Hospodaření ZŠ a MŠ, výjimku z počtu žáků ZŠ
- Výjimku z počtu žáků ZŠ na školní rok 2011/2012
 - Hospodaření MŠ
- Výsledky referenda v r. 2004 -  ZO se bude i nadále 
řídit výsledky referenda
-Dofinancování  stavby bytů čp.  73 Pačejov a  úvěr v 
maximální výši 800tis. Kč. u Komerční banky

Usnesení ze dne 30.6.2011
ZO schvaluje:
-  Závěrečný účet obce za r. 2010
Zastupitelstvo obce Pačejov projednalo závěrečný účet 
obce  Pačejov  za  rok  2010 včetně  zprávy o výsledku 
přezkoumání hospodaření obce Pačejov za rok 2010 a 
uzavřelo jeho projednání dle § 17 odst. 7 písm. b) zák. 
250/2000  Sb.  o  rozpočtových  pravidlech  územních 
rozpočtů, vyjádřením souhlasu bez výhrad.
- Přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 provede 
společnost ADU.CZ Ing. Pacáková
- Změnu rozpočtu č. 3/2011
-Výjimku z počtu žáku v Mateřské škole Pačejov

Usnesení ze dne 22.9.2011
ZO schvaluje:
-  Změnu rozpočtu č. 4/2011
- zřízení věcného břemene pro ČEZ a.s. V  k.ú. Velešice 
u Pačejova, k.ú. Pačejova  stavbu v k.ú. Strážovice  u 
Pačejova „Strážovice, u rybníka – VN, TS“.

- pojištění majetku u ČSOB 
-  Sazebník za uložení inženýrských sítí

Usnesení ze dne 10.11.2011
ZO schvaluje:
- Změnu rozpočtu č. 5/2011
- Převody pozemků       
  -  prodej pozemku parc.č.1142/13 o výměře 248 m2 
odděleného z ppč. 1142/1 – orná půda v k.ú.                   
       Pačejov 
 - prodej pozemku parc.č 50/2 – zahrada o výměře 155 
m2, parc.č.st. 72 -   zastavěná plocha
       a   nádvoří  o  výměře   89  m2 k.ú.  Velešice  u 
Pačejova 

Usnesení ze dne 15.12.2011
ZO schvaluje:
- Změnu rozpočtu 6/2011
-  Rozpočet obce na rok 2012
-  Návrh na vyvěšení záměru prodat pozemek st. 74/2 v 
k.ú. Pačejov o výměře 153 m2.
-  Vodné ve výši  22,- Kč/m3 + DPH  a stočné ve výši 
23,- Kč/m3 + DPH s platností od  1.1.2012
-  OZV o poplatcích s účinností od 1.1.2012
-  Členy školské rady Základní školy Pačejov  - ing. 
J.Cihlářovou, Z. Vosku
- Přihlášení obce Pačejov k velhartické výzvě

(výběr připravila ing. Jana Cihlářová)
***

                         Region „Prácheň“ 
pořádá 25. května  2. ročník setkání na Práchni. 
Od 15 hodin je pořádán „výšlap na Prácheň“ z náměstí v 
Horažďovicích. 
Na Práchni budou různé prezentace a též občerstvení. 
                    Srdečně zvou pořadatelé

***
                        ZŠ Pačejov vás zve na  
                        Školní akademii 2012
pořádanou ve čtvrtek  17.května 2012 od 19,30 hod v 
sále KD Pačejov. 
                         Vstupné : 50 Kč

***
Občanské sdružení  pro obnovu památek předků v 
             krajině pod Slavníkem vás zve  na
                         Májové posezení 
dne 26.května 2012 od  13,00 hod do Pačejova vsi na 
náves.

           ***
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.  e-
mail:oupacejov@raz-dva.cz.  Tisk :  OÚ Pačejov Redakční 
rada: ing. Jana Cihlářová, ing. Vladimír Smolík, Mgr. Tomáš 
Cihlář, Alena Štěpáníková. Uzávěrka dalšího čísla 15.6.2012. 
Příspěvky jsou vydány bez  úpravy redakční radou. Povoleno 
MK ČR E 18269.                ***

mailto:oupacejov@raz-dva.cz


                                     

  



                           

   

 



  

  
                                                                                 


	XXXIII.ročník FUCHS OIL Rally Agropa 2012 v tradičním termínu

