Deník

4

30. června 2016

www.denik.cz

KLATOVSKO | Zpravodajství
ROZHOVOR SE STAROSTOU PAČEJOVA JANEM VAVŘIČKOU

Pačejov a okolí trápí hlavně jaderný odpad

DAVID KOJAN

Pačejov – Svěcení nového
obecního znaku a praporu
připravují na srpnovou pouť
Pačejovští. Největší investicí
obce Pačejov v nadcházejících letech by měla být
stavba kanalizace a čistíren
odpadních vod ve všech
vesnicích. Podle starosty
Jana Vavřičky trápí obyvatele Pačejova, ale i širšího
okolí, hlavně možnost
stavby hlubinného úložiště
radioaktivního odpadu.
Co se vám v obci v poslední
době podařilo?

V loňském roce se nám
podařilo zateplit budovy
základní školy a mateřské
školy, to byla akce celkem
za 5,5 milionu korun. Pak
se nám podařilo s pomocí
dotace opravit hostinec v
Pačejově nádraží, vyměnili
jsme autobusové čekárny,
které sloužily už více než
padesát let, udělali jsme
drobné úpravy veřejných
prostranství a pořídili jsme
radary na měření rychlosti.
Investovali jsme také tři sta
padesát tisíc korun do
oprav veřejného osvětlení,

další milion korun jsme
dali do vodovodu.

mentní podvýbor pro heraldiku.

V investicích pokračuje obec
i v letošním roce...

Co obyvatele Pačejovska trápí?

Pokud jde o letošní rok, v
současné době jsme před
dokončením úpravy okolí
pomníku padlých u školní
jídelny v Pačejově. Žádali
jsme o dotaci na opravu
hřbitovní zdi, připravujeme
hřiště pro děti mezi kulturním domem a prodejnou
smíšeného zboží v Pačejově
nádraží. Pro všechny obce
také projektujeme kanalizace a čistírny odpadních
vod. Udělali jsme i projekt
na posílení vodovodu. Aktuálně o letošních prázdninách budeme ještě měnit
okna a opravovat fasádu u
nezateplené části budovy
základní školy, což je akce
za zhruba tři čtvrtě milionu
korun, dvě stě tisíc korun z
toho pokryje dotace.
Další dotaci jsme dostali
od Plzeňského kraje na
opravu rybníčku v Týřovicích, tam ale ještě uvidíme.
Na tu samou akci jsme totiž
požádali o dotaci také ministerstvo zemědělství. Do
všech obcí jsme připraveni
osadit nové turistické přístřešky. Budeme dodělávat
fasádu na „hasičárně“ v Pačejově a střechy na „hasičárně“ ve Strážovicích, na
technické budově mateřské
školy a na předsálí kulturního domu. Samozřejmě
plus další, drobnější akce.

STAROSTA Pačejova Jan Vavřička s novými obecními symboly. Foto: Deník/David Kojan
Od letošního roku má Pačejov i znak a prapor…

Ze znaku a praporu obce
Pačejov, na které jsme letos
v únoru dostali dekret,
mám velkou radost. Začátkem srpna, o pouti, budou
nové obecní symboly slavnostně vysvěceny v pačejovském kostele. Se snahou o získání obecních
symbolů jsme začali hned
po volbách. Mrzelo nás, že
naše obec, ač má dlouhou a
bohatou historii, obecní
symboly nemá. Návrhy od
heraldiků jsme prodiskutovali v kulturní komisi, na
radě obce i na výročních
schůzích spolků a nakonec
zastupitelstvo rozhodlo o
vítězné variantě, kterou
nám pak schválil parla-

V první řadě samozřejmě
úložiště jaderného odpadu.
Náš zatím poslední krok
byl, že v rámci dubnového
celostátního Dne proti úložišti jsme zveřejnili rozhodnutí starostů obcí z lokality Březový potok o odvolání našich zástupců z
tzv. pracovní skupiny pro
dialog. Pracovní skupina
podle našeho názoru neplní
svou funkci a je pouze nástrojem Správy úložišť radioaktivních odpadů a ministerstva průmyslu a obchodu. SÚRAO se za pracovní skupinu schovává a
ukazuje, jak s námi komunikuje, ale opak je pravdou.
Nekomunikují s námi vůbec, takže nemá absolutně
cenu v pracovní skupině
být. Aktuálně připravujeme
další protestní akci na 23.
července, kdy se bude konat
další protestní pochod a
cyklojízda z Pačejova do
Maňovic. V rámci boje proti
úložišti se nám podařilo
zorganizovat v Pačejově i
návštěvu ministra životního
prostředí Richarda Brabce,
připravujeme návštěvu ministra průmyslu a obchodu
Jana Mládka, děláme prostě
vše, aby tento záměr nebyl
u nás uskutečněn.
Kromě úložiště máte ovšem i

Ředitel: Výhodou je, že se všichni známe
DAVID KOJAN

Pačejov – Znalost rodinného prostředí a menší počet
dětí ve třídách jsou podle
ředitele pačejovské základní
školy Josefa Hromádky
hlavní výhody vesnických
škol. ZŠ Pačejov navštěvovalo v tomto školním roce
116 dětí v osmi třídách. „Na
druhé straně nás malý počet dětí „bolí“, v některých
třídách bychom mohli mít
dětí více. Od zřizovatele
máme na počet žáků výjimku, protože to neodpovídá zákonu. Spolupráce s
obcí je ale výborná, obec
přispívá i na dorovnání
platů. Vzhledem k současnému financování škol „na
žáka“ nám prostředky chybí,“ uvedl Hromádka.
ZNAJÍ SE
„Hlavní výhodou vesnické
školy ovšem je, že se tady
známe. Známe rodiče, učili
jsme je, potkáváme se.
Myslím, že děti jsou tady
přece jen trochu mírnější,
než ve velkých školách ve
městech, kde sehrává roli
anonymita. Tady, když dítě
někdo vidí něco provádět,
pozná ho,“ dodal Hromádka.
Pačejovskou školu navštěvují děti z dvanácti
okolních vesnic spadajících
pod šest obecních úřadů.
„Se všemi se snažíme spolupracovat. Máme učitele z
Olšan, z Kvášňovic nebo z
Myslíva, kteří po domluvě s
tamními starosty organizují
s dětmi různé akce, třeba
úklid na Den Země,“ popsal
spolupráci Hromádka.

stejné problémy jako jinde
na venkově...

Trápí nás dopravní obslužnost, která se neustále
zhoršuje. Přes naše upozorňování, nespokojenost a
všechny kroky, které proti
tomu děláme, nám České
dráhy ruší vlaky a nechtějí
slyšet na to, aby je obnovily. Poslaly nám v podstatě
vyděračský dopis, ve kterém
chtějí na obcích 1,2 milionu
korun ročně za znovuzavedení zrušených prvních
ranních a posledních večerních spojů. S dopravou
souvisejí i silnice, které
nejsou v našem regionu v
dobrém stavu, potřebovaly
by opravu. Velice nás trápí
také rušení pošt. V Pačejově
se nás to sice zatím netýká,
ale v okolních obcích pošty
už rušeny jsou.
Všechny obce, až na výjimky, potřebují také základní infrastrukturu, tedy
kanalizace a vodovody. Což
je bez dotace nemožné.
Třeba jen v případě Pačejova je kanalizace otázkou
šedesáti milionů korun, to
by obec ze svého nepostavila nikdy. I v případě získání osmdesátiprocentní
dotace zůstane na obci podíl dvanácti milionů korun,
což je náš roční rozpočet.
Říká se, že starosta, který
začne stavět kanalizaci,
páchá politickou sebevraždu, protože rozkope obec,
zadluží obec a ještě začne
od lidí vybírat stočné. Ale

ve 21. století podle mě obec
bez kanalizace už fungovat
nemůže.
Jak to v obci vypadá s kulturním a společenským životem?

Společenský a kulturní
život máme v Pačejově poměrně bohatý. Nedávno
jsme to počítali a za rok a
něco od komunálních voleb
to bylo více než sto patnáct
větších i menších akcí. Není
to samozřejmě pouze zásluhou obce, i když naše
kulturní komise je velmi
iniciativní, působí tu totiž
dvanáct spolků a každý z
nich čas od času pro občany nějakou akci uspořádá.
Máme troje hasiče, v Pačejově, ve Strážovicích a ve
Velešicích, máme myslivce,
zahrádkáře, TJ Sokol, automotoklub, který pořádá
známou Rally Agropa, máme skauty, včelaře, působí
tu Spolek pro obnovu památek v krajině pod Slavníkem, v Pačejově sídlí
sdružení Jaderný odpad?
Děkujeme, nechceme! Funguje tu také aktivní tenisový klub.
A už letos připravujeme
velké oslavy na příští rok,
kdy budeme slavit 790 let
od první zmínky o obci, už
na Nový rok chceme začít
velkým ohňostrojem. Bude i
sraz rodáků, určitě vydáme
knížku, součástí budou i
oslava 110. výročí založení
SDH Pačejov a další akce.

O kulturu se ve Strážovicích
starají dobrovolní hasiči
Strážovice – Jediným spolkem ve Strážovicích jsou
tamní dobrovolní hasiči.
„Jsme rádi, že ve Strážovicích hasiče máme. Odpracují
spoustu brigádnických hodin na obecním majetku,
máme se na koho obrátit,
na koho spolehnout,“ uvedl
pačejovský starosta Jan Vavřička.
Sbor byl založen v roce
1924. „V současné době máme čtyřicet členů. Jako asi
všude, máme problém s
mladými, stárneme, věkový
průměr se stále zvyšuje.
Každoročně se účastníme
okrskových soutěží, ovšem s
naším věkovým průměrem
už nepostupujeme,“ smál se
velitel sboru Josef Vítek.

Jakožto jediný spolek se
SDH Strážovice stará o veškeré kulturní i sportovní
dění ve vsi, ročně pořádá
cca deset akcí. „Každý rok
začínáme dětským maškarním, 30. dubna stavíme
májku, začátkem května
organizujeme pouťový turnaj v nohejbale, další akce
bude 16. července, na posezení s písničkou nám zahraje Václav Žákovec a večer
pak Schmiddle Boys. Poslední víkend o prázdninách
děláme pro děti rozloučení s
prázdninami, pouze loni
jsme museli z organizačních
důvodů vynechat. Rok končíme mikuláškou besídkou,“
vyjmenoval a zároveň pozval Vítek. (dk)

VRCHOLEM školního roku byla školní akademie, která zaplnila pačejovský kulturní dům. Foto: T. Cihlář

Zájmových kroužků pačejovská škola mnoho nemá. „Děti jsou vázány odjezdy autobusů, a když jim
jede autobus z Pačejova ve
tři hodiny, tak prostě odjedou a jsou pryč. Mimoškolní
činnost je spíše organizována v Sokole, sbor dobrovolných hasičů má mladé
hasiče, v Pačejově funguje i
Junák. Ve škole máme pouze
jeden zájmový kroužek, atletický, který vede kolegyně,
učitelka tělesné výchovy,“
vysvětlil ředitel pačejovské
školy.
Pačejovští školáci se věnují i hudbě. „Pěvecké sbory
máme dokonce dva. Jeden
sbor je takový pravidelnější,
pro menší děti, který vede
Marie Hlůžková. Vystupuje

na vánočních koncertech,
na akcích v kostele, i na
dalších akcích,“ informoval
Hromádka s tím, že druhý
sbor je spíše jednorázový.
„Kolega Tomáš Cihlář dělá
na Vánoce velký vánoční
koncert, na kterém vystupují současní i bývalí žáci
naší školy,“ upřesnil ředitel.
BESEDY A VÝLETY
Kromě běžného vyučování
připravují pačejovští pedagogové pro děti i řadu dalších akcí. „Besedy, exkurze,
každá třída byla na školním
výletě, přednášky s lékaři,
besedy o šikaně, i u nás se
čas od času objeví nějaký
náznak šikany, byla tu
mluvčí Policie ČR z Klatov.
Každé dva roky k nám jezdí

na přednášku gynekolog ze
Strakonic, dělali jsme plavecký výcvik pro 1. až 4.
ročník, děti byly na lyžích,
jedenáct dětí jelo do Anglie
na pět dní, pro 4. a 5. ročníky máme dopravní výchovu,“ vyjmenoval Hromádka.
S letošním školním rokem
byl pačejovský ředitel spokojen. „Musím pochválit
kolegy, protože vycházející
žáci byli dobře připraveni na
přijímací zkoušky. Zvládli to,
dostali se na obě školy, a
měli možnost si vybrat. Po
přijímacích zkouškách voláme už dlouho, snad se stanou pravidlem. Já jsem jednoznačně pro, je to srovnání
úrovně škol,“ uzavřel Hromádka.

Myslivcům dělají radost kachny
Pačejov – Jedenatřicet členů
má myslivecký spolek Pačejov, který obhospodařuje
na Pačejovsku honitbu o
rozloze 1504 hektarů pronajatou od honebního společenstva.
Podobně jako většina
spolků se pačejovští myslivci
potýkají se stárnoucí členskou základnou. „Snažíme se
podchytit děti, loni jsme
udělali krmelec pro mateřskou školu a děti chodí v zimě přikrmovat zvěř. Teď
budeme dělat krmelec i pro
základní školu, mohly by ho
využít třeba děti z družiny,“
uvedl předseda pačejovských myslivců Stanislav

Klečka.
Radost dělají pačejovským
myslivcům divoké kachny.
„Na rybníky vypouštíme
kachny, před třemi lety dokonce osm set kusů, letos tři
sta. Loni jsme pro kachny
na rybníky instalovali šedesát hnízdních budek a letos
už jsme viděli, že v polovině
kachny zahnízdily,“ byl spokojený Klečka.
Pro obec dělají pačejovští
myslivci brigády. „Letos jsme
udělal už asi půl kilometru
oplocenek, pracujeme na
zateplení budovy ve Strážovicích, kterou nám obec
pronajímá jako klubovnu,“
uvedl příklady Klečka. (dk)

