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Dobrý  den  vážení  občané,  do
vašich domovů se opět tentokrát
o  něco  později  než  po  třech
měsících  vloudil  obecní
Zpravodaj,  který  rekapituluje
život  v  naší  obci  v  letních
měsících a podá vám i  některé
další  informace.  Později  přišel
proto,  že  v  původním  termínu

byl  vydán  speciální  Zpravodaj,  jež  připomínal  ve
fotografii slavnostní vyhlášení soutěže Vesnice roku
v Pačejově.  A protože  si  myslíme,  že  je  to  pěkná
památka,  zvlášť  pro  některé,  tak  jsme  jej  vydali.
Zaznamenali jsme na něj mnoho pozitivních reakcí a
poděkování. Ale pojďme pěkně popořadě.

Letošní léto bylo v Pačejově ve znamení tří velkých
a významných akcí, které se hned jen tak nebudou
opakovat.   Konal  se  jubilejní  40.  ročník  rally
Pačejov,  slavili  jsme 80.  výročí  založení  fotbalu v
Pačejově ( o těch píšeme na jiném místě Zpravodaje)
a  do  třetice  –  proběhlo  v  Pačejově  slavnostní
vyhlášení  výsledků krajského kola soutěže Vesnice
roku,  v  níž  obec  Pačejov  zvítězila.  Vedle  toho
proběhly  tradiční  akce,  které  byly  naplánovány  v
kulturním kalendáři. V polovině července byly hned
dvě.  Konal  se  protestní  pochod  proti  úložišti
jaderného odpadu.  Na tři  stovky lidí   protestovalo
pěším pochodem a jízdou na kole z Pačejova nádraží
do sousedních Maňovic proti záměru státu 

Stan v Maňovicích byl plný lidí

vybudovat  v  naší  lokalitě  Březový  potok  úložiště
jaderného odpadu.16. ročníku protestu se zúčastnili i
občané  ze sousedního Německa  a  Rakouska,  kteří
dorazili autobusem. Náš boj přijela podpořit i radní
Plzeňského  kraje  pro  životní  prostředí  Radka
Trylčová.  Petiční  listiny  podepsalo  443  lidí.
Děkujeme  všem,  kteří  se  protestu  zúčastnili. Tu
sobotu odpoledne se  také konalo tradiční  posezení

na návsi ve Strážovicích, které zpříjemnil krásnými
písničkami Václav Žákovec s Maruškou Volínovou.
Počasí  přálo  a  přítomní  se  velice  pěkně  pobavili.
První srpnový víkend se konala tradiční pačejovská
pouť.  I  letos  nám  nabídla  pestrou  paletu
doprovodných akcí, konaných tradičně pod záštitou
našeho obecního úřadu a za přispění spolků a naší
kulturní komise. A každý návštěvník si jistě vybral
podle  svého  gusta.  V  areálu  fotbalového  hřiště
Sokola Pačejov se konala pouťová taneční zábava a
po oba víkendové dny se zde hrály fotbalové zápasy.
V kostele Panny Marie Sněžné proběhly v sobotu i v
neděli  koncerty,  v  prostorách  školní  jídelny  byla
připravena  výstava  lidové  tvořivosti  našich
spoluobčanů.  Areál bývalé farské zahrady v neděli
patřil tradičnímu staročeskému jarmarku, pivovarský
dvůr  pak  nepomuckému pivovaru  "Zlatá  kráva"  a
naší populární Švitorce. Ta obstarala i samotný závěr
pouťových oslav při posezení v předsálí kulturního
domu.  Prostě  i  díky  příznivému  počasí  se  letošní
pačejovská  pouť  opět  vydařila.  Dík  patří  všem
pořadatelům a organizátorům,  kteří  se  o tyto akce
postarali. 

Pouťový jarmark

Po pačejovské pouti dny rychle ubíhaly a blížila se
velká slavnost, která v Pačejově nikdy nebyla a hned
jen tak asi nebude. Vzhledem k tomu, že naše obec
zvítězila  v  krajském  kole  jubilejního  25.  ročníku
soutěže  Vesnice  roku,  získala  zlatou  stuhu  a  titul
„Vesnice  Plzeňského  kraje  roku  2019“,  měla  za
povinnost  připravit  a  zorganizovat  její  slavnostní
vyhlášení.  Do  přípravy  a  zajištění  se  zapojilo
několik  desítek  našich  spoluobčanů  ze  všech
místních  částí  naší  obce  a  za  to  mně  dovolte  na
tomto  místě  všem  velice  poděkovat.  V  areálu
fotbalového hřiště vznikl nádherný prostor, patřičně
vyzdobený,  který  pojal  více  než  500  návštěvníků
této slavnosti a krásné pódium, na němž probíhalo
vyhlášení  a  předávání  cen  v  jednotlivých
kategoriích.  Účastníky vítala místní kapela Švitorka
a pěvecký soubor  Šikbaby,  po nich bylo zahájeno
slavnostní vyhlašování výsledků za účasti hejtmana
Plzeňského kraje Josefa Bernarda, jeho náměstků a
radních,  náměstků  ministrů  pro  místní  rozvoj  a

zemědělství,  poslanců  a  senátorů  a  dalších  hostů,
kteří  zastupovali  vyhlašovatele  soutěže.  Nechyběli
starostové sousedních obcí, zástupci mikroregionů a
samozřejmě starostové z obcí, které soutěžily nebo v
minulosti zvítězily. V úvodu byly předány diplomy a
čestná  uznání,  následovala  Cena  rady  Plzeňského
kraje a hejtmana a po nich se již rozdávaly stuhy -
oranžová,  zelená,  bílá a modrá.  Vyvrcholením celé
slavnosti  bylo  předání  stuhy  Zlaté,  kterou  převzal
starosta  a  místostarosta  obce  Pačejov  podporováni
souborem  Šikbaby  a  servisním  týmem  za
obrovského  jásotu  a  potlesku  všech  přítomných.
Pačejov je nejlepší! Byl připraven krásný raut a pití
a jídla bylo do sytosti. Bohužel někteří měli málo,
dávali do tašek a nosili  domů. Následoval kulturní
program,  ve  kterém  vystoupily  děti  z  místní
mateřské školy a pěvecký a taneční soubor Šikbaby,
po nich Švitorka, Astra band a skupina Relax. Chtěl
bych touto cestou poděkovat všem, kteří se podíleli
na tomto obrovském úspěchu ať při prezentaci obce,
tak při  přípravě a  průběhu slavnostního vyhlášení.
Také byste měli vědět, že s vítězstvím je spojena i
finanční odměna pro naši obec a sice jeden milion
korun  od  Ministerstva  pro  místní  rozvoj  a  půl
milionu korun od Plzeňského kraje,  což bezesporu
přispěje  k dalšímu vylepšení  v  naší  obci,  takže to
naše  úsilí  se  určitě  vyplatilo.  V  této  souvislosti
musím  říci,  že  v  naší  malé  české  kotlině  závist
jenom kvete a úspěch se neodpouští, neboť pár dní
po této slavnosti se byť ojediněle, ale přesto, objevil
názor, že Vavřička se vytahuje. Nevytahuje a nemá
to ani zapotřebí. Já myslím, že se vytahuje ten, kdo
se chlubí něčím, co neudělal,  nedokázal…. A tihle
lidé,  kteří  toto  říkají,  toho  v  životě  mnoho
nedokázali  a  reakce  na  tyto  názory  je  velmi
jednoduchá. Ať si odpoví na dvě otázky. Ta první –
dokázal  to  někdo  před  Vavřičkou?  a  ta  druhá  –
dokáže  to  někdo  po  Vavřičkovi?  Tito  moji
„nepřátelé“,  kteří  dávají  tyto údery a  já jim za ně
děkuji,  mě  velice  posilují  a  dávají  chuť  do  další
práce. A to vítězství věnuji také jim!
Již dva týdny po této slavnosti,  protože jsme díky
vítězství  v  krajském  kole  postoupili  do  kola
celostátního  soutěže  Vesnice  roku,  čekala  nás
návštěva  celostátní  komise  a  prezentace  naší  obce
před  ní.  Byla  neděle  odpoledne  a  s  napětím jsme
čekali  její  příjezd.  Obec  a  její  místní  části  byly
slavnostně vyzdobeny i naladěny. Prezentace trvala
čtyři hodiny a myslím, že se velice vydařila. I tady
se patří poděkovat všem, kteří se na ní jakýmkoliv
způsobem podíleli a i všem občanům, kteří vytvořili
bezvadnou  diváckou  kulisu.  Komise  odjela  a  my
jsme se s napětím připravovali za dva týdny na účast
v  Luhačovicích  na  slavnostní  vyhlášení  výsledků
celostátního kola – a o tom píšeme na jiném místě
Zpravodaje. Do výčtu těchto kulturních  akcí musím
ještě  zahrnout  slavnostní  zahájení  školního  roku v

obou školách, které bylo v Základní škole spojeno s
odhalením  pamětní  desky  slavnému  rodáku  z
Pačejova PhDr. Vladimíru Šedivému, významnému
jazykovědci,  pedagogovi  a  spisovateli  a  také  v
prvním  zářijovém  týdnu  bylo  za  účasti  hejtmana
Plzeňského kraje a obrovského zájmu dětí, rodičů a
občanů slavnostně otevřeno dětské dopravní hřiště v
areálu  Mateřské  školy.  To  bylo  vybudováno  za
finanční podpory Plzeňského kraje jako odměna za
loňské získání Modré stuhy v soutěži Vesnice roku.

Pan hejtman při stříhání pásky

Samozřejmě, že jsme v létě jenom neslavili, ale také
pracovali.  Pokračovaly  práce  na  budování  nového
rybníku  na  Prachárně,  kde  je  provedena  skrývka
hrabanky  a  ornice,  vytrhány  a  odvezeny  všechny
pařezy, osazen požerák a výtokové potrubí.  Začíná
se těžit zemina a navážet hráz. A zase – jeden pašák
mně napsal,  že  si  tím rybníkem buduji  slávu a že
jsem kvůli tomu zničil osmdesátileté olše. To nebudu
ani  komentovat,  protože toho člověka je  mně fakt
líto, ale také je třeba říci, že jsem přesvědčen, že ten
rybník je správně pro zachycení vody v přírodě, že
vznikne krásný přírodní areál v místě, kam už nešlo
ani  vstoupit,  ale  také  to,  že  o  těchto  věcech
nerozhoduje starosta,  takovou pravomoc nemá,  ale
že  jsou  to  kolektivní  rozhodnutí  rady  nebo
zastupitelstva.  To  jenom  pro  pořádek.  Probíhaly  i
další  stavební  akce  –  již  jsem  zmínil  dokončení
dopravního  hřiště,  v  areálu  školky  byly  ještě
opraveny  terasy  a  sklad  a  dokončena  byla  oprava
fasády  a  skladu  proti  konzumu  na  nádraží,  nyní
probíhají  opravy uvnitř  toho skladu tak,  aby mohl
být  přestěhován  ten  sklad  proti  obecnímu  úřadu,
který bude v rámci akce „Peronizace v žst. Pačejov“
zbourán.  V  nejbližších  dnech  bude  na  hřbitově
zahájena oprava chodníků a cest, budou vybudovány
nové,  ze  žuly,  včetně nových míst  pro zásobování
hřbitova vodou. Prosím vás všechny, buďte opatrní
když se budete po hřbitově pohybovat, přece jenom
to bude staveniště. Jsou zveřejněny i plánky,  které
cestičky  se  budou opravovat  a  tak  v  těch  místech
odstraňte  a  ukliďte   prosím  ty  různé  zpevněné
plochy  před  hroby,  protože  v  rámci  stavby  budou
stejně odstraněny. Také se nám podařilo získat dotaci
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zemědělství,  poslanců  a  senátorů  a  dalších  hostů,
kteří  zastupovali  vyhlašovatele  soutěže.  Nechyběli
starostové sousedních obcí, zástupci mikroregionů a
samozřejmě starostové z obcí, které soutěžily nebo v
minulosti zvítězily. V úvodu byly předány diplomy a
čestná  uznání,  následovala  Cena  rady  Plzeňského
kraje a hejtmana a po nich se již rozdávaly stuhy -
oranžová,  zelená,  bílá a modrá.  Vyvrcholením celé
slavnosti  bylo  předání  stuhy  Zlaté,  kterou  převzal
starosta  a  místostarosta  obce  Pačejov  podporováni
souborem  Šikbaby  a  servisním  týmem  za
obrovského  jásotu  a  potlesku  všech  přítomných.
Pačejov je nejlepší! Byl připraven krásný raut a pití
a jídla bylo do sytosti. Bohužel někteří měli málo,
dávali do tašek a nosili  domů. Následoval kulturní
program,  ve  kterém  vystoupily  děti  z  místní
mateřské školy a pěvecký a taneční soubor Šikbaby,
po nich Švitorka, Astra band a skupina Relax. Chtěl
bych touto cestou poděkovat všem, kteří se podíleli
na tomto obrovském úspěchu ať při prezentaci obce,
tak při  přípravě a  průběhu slavnostního vyhlášení.
Také byste měli vědět, že s vítězstvím je spojena i
finanční odměna pro naši obec a sice jeden milion
korun  od  Ministerstva  pro  místní  rozvoj  a  půl
milionu korun od Plzeňského kraje,  což bezesporu
přispěje  k dalšímu vylepšení  v  naší  obci,  takže to
naše  úsilí  se  určitě  vyplatilo.  V  této  souvislosti
musím  říci,  že  v  naší  malé  české  kotlině  závist
jenom kvete a úspěch se neodpouští, neboť pár dní
po této slavnosti se byť ojediněle, ale přesto, objevil
názor, že Vavřička se vytahuje. Nevytahuje a nemá
to ani zapotřebí. Já myslím, že se vytahuje ten, kdo
se chlubí něčím, co neudělal,  nedokázal…. A tihle
lidé,  kteří  toto  říkají,  toho  v  životě  mnoho
nedokázali  a  reakce  na  tyto  názory  je  velmi
jednoduchá. Ať si odpoví na dvě otázky. Ta první –
dokázal  to  někdo  před  Vavřičkou?  a  ta  druhá  –
dokáže  to  někdo  po  Vavřičkovi?  Tito  moji
„nepřátelé“,  kteří  dávají  tyto údery a  já jim za ně
děkuji,  mě  velice  posilují  a  dávají  chuť  do  další
práce. A to vítězství věnuji také jim!
Již dva týdny po této slavnosti,  protože jsme díky
vítězství  v  krajském  kole  postoupili  do  kola
celostátního  soutěže  Vesnice  roku,  čekala  nás
návštěva  celostátní  komise  a  prezentace  naší  obce
před  ní.  Byla  neděle  odpoledne  a  s  napětím jsme
čekali  její  příjezd.  Obec  a  její  místní  části  byly
slavnostně vyzdobeny i naladěny. Prezentace trvala
čtyři hodiny a myslím, že se velice vydařila. I tady
se patří poděkovat všem, kteří se na ní jakýmkoliv
způsobem podíleli a i všem občanům, kteří vytvořili
bezvadnou  diváckou  kulisu.  Komise  odjela  a  my
jsme se s napětím připravovali za dva týdny na účast
v  Luhačovicích  na  slavnostní  vyhlášení  výsledků
celostátního kola – a o tom píšeme na jiném místě
Zpravodaje. Do výčtu těchto kulturních  akcí musím
ještě  zahrnout  slavnostní  zahájení  školního  roku v

obou školách, které bylo v Základní škole spojeno s
odhalením  pamětní  desky  slavnému  rodáku  z
Pačejova PhDr. Vladimíru Šedivému, významnému
jazykovědci,  pedagogovi  a  spisovateli  a  také  v
prvním  zářijovém  týdnu  bylo  za  účasti  hejtmana
Plzeňského kraje a obrovského zájmu dětí, rodičů a
občanů slavnostně otevřeno dětské dopravní hřiště v
areálu  Mateřské  školy.  To  bylo  vybudováno  za
finanční podpory Plzeňského kraje jako odměna za
loňské získání Modré stuhy v soutěži Vesnice roku.

Pan hejtman při stříhání pásky

Samozřejmě, že jsme v létě jenom neslavili, ale také
pracovali.  Pokračovaly  práce  na  budování  nového
rybníku  na  Prachárně,  kde  je  provedena  skrývka
hrabanky  a  ornice,  vytrhány  a  odvezeny  všechny
pařezy, osazen požerák a výtokové potrubí.  Začíná
se těžit zemina a navážet hráz. A zase – jeden pašák
mně napsal,  že  si  tím rybníkem buduji  slávu a že
jsem kvůli tomu zničil osmdesátileté olše. To nebudu
ani  komentovat,  protože toho člověka je  mně fakt
líto, ale také je třeba říci, že jsem přesvědčen, že ten
rybník je správně pro zachycení vody v přírodě, že
vznikne krásný přírodní areál v místě, kam už nešlo
ani  vstoupit,  ale  také  to,  že  o  těchto  věcech
nerozhoduje starosta,  takovou pravomoc nemá,  ale
že  jsou  to  kolektivní  rozhodnutí  rady  nebo
zastupitelstva.  To  jenom  pro  pořádek.  Probíhaly  i
další  stavební  akce  –  již  jsem  zmínil  dokončení
dopravního  hřiště,  v  areálu  školky  byly  ještě
opraveny  terasy  a  sklad  a  dokončena  byla  oprava
fasády  a  skladu  proti  konzumu  na  nádraží,  nyní
probíhají  opravy uvnitř  toho skladu tak,  aby mohl
být  přestěhován  ten  sklad  proti  obecnímu  úřadu,
který bude v rámci akce „Peronizace v žst. Pačejov“
zbourán.  V  nejbližších  dnech  bude  na  hřbitově
zahájena oprava chodníků a cest, budou vybudovány
nové,  ze  žuly,  včetně nových míst  pro zásobování
hřbitova vodou. Prosím vás všechny, buďte opatrní
když se budete po hřbitově pohybovat, přece jenom
to bude staveniště. Jsou zveřejněny i plánky,  které
cestičky  se  budou opravovat  a  tak  v  těch  místech
odstraňte  a  ukliďte   prosím  ty  různé  zpevněné
plochy  před  hroby,  protože  v  rámci  stavby  budou
stejně odstraněny. Také se nám podařilo získat dotaci
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dva miliony korun na opravu a rekonstrukci školních
dílen,  je  hotová  projektová  dokumentace  a
připravujeme  výběrové  řízení  na  zhotovitele  a
začátkem příštího školního roku bychom rádi předali
tyto dílny škole do užívání. Získali jsme také dotaci
na  rekonstrukci  sociálního  zařízení  ve  zdravotním
středisku  a  chtěli  bychom ji  zrealizovat  v  zimním
období,  stejně  jako  sociální  zařízení  v  klubu  v
suterénu kulturního  domu.  Zastupitelstvo  schválilo
pořízení  komunální  techniky  a  tak  koupíme
traktůrek  s  kontejnerovým  vlekem,  radlicí  a
svahovým  mulčovačem,  protože  ten  rozsah
veřejných prostranství a jejich údržba v pěti místních
částech obce jsou opravdu rozsáhlé a náročné.

Klid  a  pohodu  prázdninového  a  dovolenkového
období  narušil  jeden  obyvatel,  který  za  pomoci
jihočeských (pročpak asi?) médií rozpoutal kampaň
proti  obci,  v  souvislosti  s  modernizací  železniční
tratě,  že  nedostatečně  zastupuje  zájmy  obyvatel,
souhlasila  s  opravou  tratě,  nepožadovala
protihlukové stěny a neinformuje občany. Dokonce
se  postavil  do  role  mluvčího  některých  dalších
občanů,  z  nichž  někteří,  jak  jsem  se  dozvěděl  z
jiných zdrojů,  se  od jeho názorů distancovali.  Tak
pojďme pěkně  popořádku.  O rekonstrukci  tratě  se
tady  mluvilo  již  za  minulého  starosty.  Projektová
příprava trvala několik let a povolovací řízení také.
Já  jsem se  za  obec  zúčastnil  jednání  při  zahájení
územního  řízení  a  uplatnil  jsem  tam  některé
připomínky,  které  stejně  ze  strany  úřadu  nebyly
akceptovány.  Územní  řízení  bylo  zveřejněno  na
stránkách obce od 28. června 2017 do 14. července
2017 a  stejně  tak potom následně i  při  stavebním
řízení. Po tu dobu měli všichni možnost seznámit se
s  projektem  a  uplatnit  buď  přímo  nebo
prostřednictvím obce  své  připomínky.  Musím říci,
nikdo z občanů toto své právo neuplatnil. V celém
řízení bylo 50 účastníků a více než stovka majitelů
sousedních pozemků. A „najednou“, když akce byla
řádně povolena a začala realizace, někteří zjistili, že
zde jezdí vlak a že je od něj hluk a že bylo vykáceno
křoví, které mu bránilo. Přitom je dokázáno, že aby
křoví  bránilo  alespoň  částečně  hluku,  musí  být  v
šířce  minimálně  20  metrů  …..Samozřejmě,   že  se
stavbou jsou  spojeny nepříjemné důsledky jako je
zvýšený provoz a  to  i  v  noci,  hluk,  prach  a  další
omezení,  poškozené  komunikace  a  podobně.
Snažíme se  ve spolupráci  s  dodavateli  stavby tyto
jevy  maximálně  snižovat  a  potlačovat,  naši  hasiči
kropí cesty za účelem snížení prašnosti či odstranění
bláta ze silnice. Máme písemný slib, že po skončení
budou  komunikace  uvedeny  do  stavu  dle
zpracovaného pasportu komunikací před zahájením
stavby.  Máme  pravidelné  schůzky  s  investorem  i
dodavateli stavby, zúčastňuji se kontrolních dnů, kde
uplatňuji aktuální připomínky i občanů, pokud jsou.

Musím  se  usmívat,  když  stěžovatel  mně  řekl,  že
jsme o tom neinformovali ani ve Zpravodaji a jeho
manželka řekla do rozhlasu, že se o tom dověděli z
obecního Zpravodaje ….. A tak jsem měl rušné léto,
když mě naháněla tu MF Dnes, tu rozhlas, tu Deník,
tu  Česká  televize.  Ta,  když  jsem  jí  celou  situaci
vysvětlil, nakonec od natáčení reportáže ustoupila. A
hlavně – když vyšel  článek v Deníku,  hned druhý
den mě kontaktovalo několik občanů a poděkovali
mně za moje postoje,  protože „místní“ tady žádné
betonové stěny nechtějí. Tyhle rozhovory a články se
všechny dají najít samozřejmě i na internetu a tam je
k tomuto problému 16 komentářů a ani jeden a to mě
potěšilo, nedává stěžovateli za pravdu. Já myslím, že
většina z nás je ráda, že tady trať vede, vede tady
152 let a že máme zajištěnu dopravní obslužnost a
Pačejov  je  ve  spojení  „se  světem“.  Mimochodem,
podařilo  se  nám  prosadit  všechny  připomínky  k
novému jízdnímu řádu od prosince letošního roku,
takže  spojení  na  Sušici  bude  zajištěno,  stejně  tak
jako vlaky,  které  měly  ráno a  odpoledne  končit  v
Nepomuku,   pojedou  až  do  Horažďovic.  V
souvislosti  s  tou  stavbou  železnice  a  problémy
kolem ní, které se týkají jen malé části občanů, mě
napadlo,  jaké problémy nás asi  čekají  až se začne
stavět  kanalizace  v  našich  vesnicích,  budou
rozkopané cesty,  neprůjezdné,  bude  se  prášit  nebo
bude bláto, někdo bude mít přípojku 5 metrů, jiný 10
metrů dlouhou a budou si  závidět,  no prostě tomu
příštímu  starostovi  to  nepřeji.  Jsou  ale  jen  dvě
možnosti  –  buď  tady  budeme  žít  jako  za  císaře
Klacka  a  nebo  jako  moderní  vesnice  ve  21.
století…….

Nyní  bych  vám  chtěl  popsat  příběh,  který  se  stal
někdy ke konci  června letošního roku.  Jel  sem za
mnou na  návštěvu jeden dlouholetý  známý,  nikdy
tady nebyl a hledal úřad ve vsi. Tam narazil na jednu
paní a ptal se kde je úřad. Dozvěděl se, že úřad je na
nádraží a ta paní povídá:“ Dnes ale není úřední den a
oni  to  nemají  rádi  a  jsou nepříjemní.“  No,  musím
říci,  že  mě  to  velice  mrzí,  protože  já  vedu  své
podřízené k tomu, aby byli k občanům vstřícní a je li
to jen trochu možné a občan přijde slušně, mu vyjít
vstříc. Na druhé straně musím říci, že jsou občané a
mohl bych jmenovat, kteří ač jsou doma a několikrát
v  týdnu  jdou  nebo  jedou  kolem  úřadu,  tak  chodí
vyřizovat úřední věci zásadně mimo úřední dny. A
úřední dny jsou k tomu, aby si občané mohli vyřídit
úřední věci  a ostatní  dny je  na všech úřadech pro
veřejnost  zavřeno.  Je  to  proto,  aby úředníci  mohli
také pracovat a plnit úkoly, které musí plnit. Znovu
říkám – je-li to jen trochu možné, snažíme se vyjít
vstříc, ale nemůže to být pravidlo.
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21.  září  proběhla  proběhla  v  místním  kostele
nádherná  slavnost.  Za  účasti  farníků  z  naší  i
okolních  farností  předal  slavnostně  náš  dlouholetý
duchovní  správce  farnosti  P.  Stanislav  Bušta
pačejovskou farnost

Kněží při slavnosti v pačejovském kostele

administrátorovi  novému,  kterým   byl  jmenovám
Biskupstvím  v  Českých  Budějovicích  P.  ThLic.
Mariusz  Piwovarczyk,  OMI.  Chtěl  bych   při  této
příležitosti poděkovat jménem obce i jménem svým
P. Stanislavu Buštovi za vše, co od roku 1991 v naší
a pro naši farnost vykonal a popřát mu do dalších let
hodně  zdraví  a  Božího  požehnání,  neboť  v  naší
farnosti  zůstává  výpomocným  duchovním.  A
novému  duchovnímu  správci  přejeme  samozřejmě
také hodně zdraví  a Božího požehnání a úspěšnou
misi v našich farnostech při naplňování duchovního
poslání  mezi farníky.

Tak a  jsme u konce  mého psaní.  Je  tady podzim,
blíží  se  Dušičky  a  Advent.  V  posledním  čtvrtletí
roku  nás  čeká  ještě  celá  řada  kulturních  a
společenských  akcí,  při  kterých  se  s  některými
budeme potkávat. Přehled těch hlavních najdete na
jiném místě tohoto Zpravodaje. Možná se vám zdá
po přečtení mých řádek, že je to vše moc negativní,
ale tak to není. Ten článek se jmenuje „Co je u nás
nového aneb starosti starosty“ a tak se snažím psát
tak, jak to je, co řeším, s čím se setkávám a chci,
abyste  to  věděli  i  vy.  Naopak,  to  uplynulé  období
bylo  velmi  pozitivní  a  úspěšné.  Zvítězit  v  kraji  v
soutěži Vesnice roku je obrovský úspěch, naše obec
je  navždy  zapsána  zlatým  písmem  v  historii  této
soutěže  a  být  mezi  třinácti  nejlepšími  v  celé
republice je úžasné, vždyť se o to ucházelo celkem
206  obcí.  Myslím,  že  se  to  nebude  hned  jen  tak
opakovat  a kdyby tomu tak bylo,  tak bude strašně
rád.
Tak vám přeji krásný podzim a úspěšnou přípravu na
Advent a Vánoce.

Váš starosta

Co nového u Motýlků a Broučků:

Dovolte mi, abych se vrátila na
konec školního roku.
Pasování školáků
Koncem  června  proběhlo  již
tradiční  pasování  našich
předškoláků  na  školáky.
Tentokrát  v kovbojském  stylu.
Jako tradičně proběhlo v obřadní
síni a bylo na co koukat.
Z reproduktoru  zněla  jemně

hudba z filmu Tenkrát na Západě a napětí houstlo.
Ozvaly  se  výstřely a  do  síně  vkročil  pan starosta,
převlečen  za  šerifa.  A  mohlo  se  začít.  Děti
předvedly,  krátké  vystoupení  samozřejmě
v kovbojském  stylu,  zazpívala  se  naše  oblíbená
píseň Na Západě v Kanadě, která nás bude provázet
dlouho, při vzpomínkách na tuto akci. To samé platí
i o naší písničce, kde v úvodu zaznívá tento text:
 ,, Ať jsi velký, nebo dítě, kouzlo lásky najde si tě,
stačí zůstat pohromadě s těmi, co máš rád“.
 Bylo  hezké  sledovat  po  očku,  jak  někteří  rodiče
skrývají  své  slzy,  ale  kapesníků  bylo  dost.  Každé
dítě  předstoupilo  a  paní  učitelky,  převlečené  za
kovbojky vystřelily, předaly se šerpy, šátky, pamětní
list, dárky.
Venku na děti čekalo další překvapen, kovboj Petr.
Petr je tatínek holčičky, která chodila do naší školky
a  přivezl malého  poníka,  ,,Rajlyho“  s  malým
vozíkem. Kovboj Petr povozil všechny děti.

Na divokém Jihozápadě
Tradičně koncem školního roku pořádáme společnou
akci  s rodiči  a  přáteli  školy,  kterou  vždy
zakončujeme  spaním  v MŠ.  Celá  akce  probíhala
opět, jak jinak než v kovbojském stylu. Děti i rodiče
převlečené  za  kovboje,  či  indiány  obsadili  celou
školní  zahradu  a  mohlo  se  začít  soutěžit.  Cílem
těchto  společných  akcí,  je  si  odpočinout  od
celodenního shonu a užít si společně den s dětmi.
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Bylo  celkem  7  soutěžních  disciplín.  Střílelo  se
z luku,  házelo  se  podkovami,  chytalo  se  do  lasa,
ochutnávali  se  kovbojské  nápoje  (samozřejmě,
nealkoholické),  zdolávala se kovbojská překážková
dráha, skládali se básně, jezdilo se na koni.
Na závěr soutěží se rodiče společně s dětmi zapojili
do  přípravy  ohně,  museli  společnými  silami
přeříznout  polínko.  Opékali  se  buřty,  mlsali  se
dobrůtku,  které  přichystaly  maminky  a  tatínkové.
Záměrně píši  tatínkové,  protože pro nás připravují
různé dobroty i oni a že jich bylo dost.
A to nebylo vše. Šerif schoval na zahradě kovbojský
poklad  a  místo,  kde  se  nachází,  bylo  popsané
v rýmovaném dopisu.  Velká radost  byla,  když děti
poklad objevily.
U ohýnku jsme si odpočinuli, zazpívali písničky při
kytaře,  přečetli  složené  básně.  Kovboj  Petr  nám
ukázal,  jak  se  správně  nasedá  na  koně  a  jak  se
zachází s bičem.
Den se pomalu chýlil ke konci, začalo se stmívat a
na to jsme právě všichni čekali. Navlékli jsme si na
ruce svítící náramky a vyrazili do nedalekého lesa,
kam si chodíme hrát a prošli si naše oblíbená místa
po  tmě.  Cestou  nás  doprovázely  světlušky  a
hvězdičky  na  obloze.  Některé  děti,  toto  vše
absolvovali bez rodičů a malinko se báli, ale strach
jsme  zahnali  tím,  že  jsme  si  hráli  na  zvířátka.
Nejvíce se nám líbilo vít jako vlci a tak o nás věděla
celá vesnice.
A to už na nás dolehla velká únava,  pomalu jsme
dorazili zpět do školky. Umýt rychle ruce a šup do
postýlek. Dobře víme, že si máme vyčistit zoubky a
lépe se umýt, ale jedenkrát se to prostě nezblázní, šli
jsme spát, jak se u nás říká,  ,,na čuňáka“ a spalo se
nám  opravdu  dobře.   Děti,  ještě  než  usnuly,  si
vyslechly pohádku v podání  maminky Máji.  A my
dospělí jsme ještě chvíli poseděli u ohýnku, totálně
unavení, ale když jsme se ukládali k spánku, hřál nás
dobrý  pocit,  že  jsme  si  to  dnes   všichni  užili  a
s vědomím, že úryvek z naší písně je pravdivý.
Hasičské auto Matěj
Závěr  školního roku patří  také,  pěnovým hrátkám.
Pan R. Junger, přijel s hasičským autem Matějem a
to  byla  teprve  paráda.  Děti  měly  možnost  si
vyzkoušet,  jak  se  zachází  s proudnicemi a  protože
bylo  teplíčko  vůbec,  nám  nevadilo  se  schladit.
Všude bylo plno pěny a v očích dětí bylo vidět to
kouzelné štěstí a radost. A to opravdu stojí za to.
Prázdniny
Prázdniny byly ve znamení oprav a různých úprav.
Proběhla celá rekonstrukce pocitového chodníku.
V horní  části  zahrady  se  vybudovala  mapa  České
republiky,  která  nám  bude  2  roky  sloužit,  jako
vzdělávací  pomůcka.  Byly  odstraněny  plechové
chaloupky  a  místo  nich  jsou  místa  osázena  zatím
dvěma dřevěnými záhony, ve kterých jsou umístěny
skalničky a bylinky. Tyto budou sloužit opět dětem.

Děti  se  o  ně  budou  starat  a  poznávat  jednotlivé
rostliny.  Máme  nová  vchodová  vrátka,  natírala  se
vrata. Došlo k opravě obou teras a k opravě kůlny,
která se nachází v horní části zahrady.
V horní části zahrady vyrostl krásný dřevěný altánek
a tou největší novinkou je naše nové dopravní hřiště.
Došlo  i  k drobným  změnám  ve  vnitřních  částech
školy.  V oddělení  Motýlků,  máme nové  koberce  a
novou stěnu na lůžkoviny.
Prezentace MŠ 
O  prázdninách  se  naše  děti  2x  prezentovali  na
veřejnosti. Poprvé vystoupily s programem,  ,,Máme
rádi  pohádky“,  při  vyhlašování  soutěže  ,,Vesnice
roku“ v polovině srpna. Podruhé vystoupily 1. září
v areálu  MŠ,  před  celostátní  komisí  se  stejným
programem a  mimo to si  společně s členy komise
zatančily  a  ozdobily  hnětynky.  Musím  všechny
vystupující děti pochválit, odvedly tu nejlepší práci,
i když jsou to malí človíčkové, byly jsme všichni na
ně moc hrdí. Velké poděkování náleží, též rodičům,
že nás v tom nenechali  a byli  ochotní  děti  na tyto
akce dovézt.
Dále jsme se zapojili do soutěže, v rámci ,,Vesnice
roku“,  o  nejlepší  koláč.  Upekli  jsme  velikánskou
hnětynku o průměru 50 cm a celou jsme ozdobily
mandlovou hmotou.
Dopravní hřiště
Nikdo nemohl přehlédnout, že v horní části zahrady,
se v červenci pracovalo. A za necelé tři týdny nám
zde  vyrostlo  krásné  dopravní  hřiště  se  speciálním
povrchem. Je nádherné a jsem za ně moc rádi.
Oficiálně se hřiště otevíralo 5. září.  Nedovedete si
představit,  jak  se  děti  těšily,  až  vyjedou  prvně  na
koloběžkách.

A konečně  nastal,  ten  pravý  den.  Vyzdobily  jsme
zahradu, připravily soutěže a s napětím doufaly, že
nás  nezradí  počasí.  Vše proběhlo skvěle,  přišlo  se
podívat  bez mála  200 lidí.  Obec  Pačejov zajistila,
pro  všechny malé  občerstvení,  velkým hitem byla
točená  zmrzlina,  která  byla  zadarmo.  Jízdu  na
koloběžkách si vyzkoušeli všichni, kteří chtěli, byly
připravené  i  velké  koloběžky  a  za  odměnu  každý
dostal  pravý  řidičský  průkaz  na  koloběžku.  Do
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Bylo  celkem  7  soutěžních  disciplín.  Střílelo  se
z luku,  házelo  se  podkovami,  chytalo  se  do  lasa,
ochutnávali  se  kovbojské  nápoje  (samozřejmě,
nealkoholické),  zdolávala se kovbojská překážková
dráha, skládali se básně, jezdilo se na koni.
Na závěr soutěží se rodiče společně s dětmi zapojili
do  přípravy  ohně,  museli  společnými  silami
přeříznout  polínko.  Opékali  se  buřty,  mlsali  se
dobrůtku,  které  přichystaly  maminky  a  tatínkové.
Záměrně píši  tatínkové,  protože pro nás připravují
různé dobroty i oni a že jich bylo dost.
A to nebylo vše. Šerif schoval na zahradě kovbojský
poklad  a  místo,  kde  se  nachází,  bylo  popsané
v rýmovaném dopisu.  Velká radost  byla,  když děti
poklad objevily.
U ohýnku jsme si odpočinuli, zazpívali písničky při
kytaře,  přečetli  složené  básně.  Kovboj  Petr  nám
ukázal,  jak  se  správně  nasedá  na  koně  a  jak  se
zachází s bičem.
Den se pomalu chýlil ke konci, začalo se stmívat a
na to jsme právě všichni čekali. Navlékli jsme si na
ruce svítící náramky a vyrazili do nedalekého lesa,
kam si chodíme hrát a prošli si naše oblíbená místa
po  tmě.  Cestou  nás  doprovázely  světlušky  a
hvězdičky  na  obloze.  Některé  děti,  toto  vše
absolvovali bez rodičů a malinko se báli, ale strach
jsme  zahnali  tím,  že  jsme  si  hráli  na  zvířátka.
Nejvíce se nám líbilo vít jako vlci a tak o nás věděla
celá vesnice.
A to už na nás dolehla velká únava,  pomalu jsme
dorazili zpět do školky. Umýt rychle ruce a šup do
postýlek. Dobře víme, že si máme vyčistit zoubky a
lépe se umýt, ale jedenkrát se to prostě nezblázní, šli
jsme spát, jak se u nás říká,  ,,na čuňáka“ a spalo se
nám  opravdu  dobře.   Děti,  ještě  než  usnuly,  si
vyslechly pohádku v podání  maminky Máji.  A my
dospělí jsme ještě chvíli poseděli u ohýnku, totálně
unavení, ale když jsme se ukládali k spánku, hřál nás
dobrý  pocit,  že  jsme  si  to  dnes   všichni  užili  a
s vědomím, že úryvek z naší písně je pravdivý.
Hasičské auto Matěj
Závěr  školního roku patří  také,  pěnovým hrátkám.
Pan R. Junger, přijel s hasičským autem Matějem a
to  byla  teprve  paráda.  Děti  měly  možnost  si
vyzkoušet,  jak  se  zachází  s proudnicemi a  protože
bylo  teplíčko  vůbec,  nám  nevadilo  se  schladit.
Všude bylo plno pěny a v očích dětí bylo vidět to
kouzelné štěstí a radost. A to opravdu stojí za to.
Prázdniny
Prázdniny byly ve znamení oprav a různých úprav.
Proběhla celá rekonstrukce pocitového chodníku.
V horní  části  zahrady  se  vybudovala  mapa  České
republiky,  která  nám  bude  2  roky  sloužit,  jako
vzdělávací  pomůcka.  Byly  odstraněny  plechové
chaloupky  a  místo  nich  jsou  místa  osázena  zatím
dvěma dřevěnými záhony, ve kterých jsou umístěny
skalničky a bylinky. Tyto budou sloužit opět dětem.

Děti  se  o  ně  budou  starat  a  poznávat  jednotlivé
rostliny.  Máme  nová  vchodová  vrátka,  natírala  se
vrata. Došlo k opravě obou teras a k opravě kůlny,
která se nachází v horní části zahrady.
V horní části zahrady vyrostl krásný dřevěný altánek
a tou největší novinkou je naše nové dopravní hřiště.
Došlo  i  k drobným  změnám  ve  vnitřních  částech
školy.  V oddělení  Motýlků,  máme nové  koberce  a
novou stěnu na lůžkoviny.
Prezentace MŠ 
O  prázdninách  se  naše  děti  2x  prezentovali  na
veřejnosti. Poprvé vystoupily s programem,  ,,Máme
rádi  pohádky“,  při  vyhlašování  soutěže  ,,Vesnice
roku“ v polovině srpna. Podruhé vystoupily 1. září
v areálu  MŠ,  před  celostátní  komisí  se  stejným
programem a  mimo to si  společně s členy komise
zatančily  a  ozdobily  hnětynky.  Musím  všechny
vystupující děti pochválit, odvedly tu nejlepší práci,
i když jsou to malí človíčkové, byly jsme všichni na
ně moc hrdí. Velké poděkování náleží, též rodičům,
že nás v tom nenechali  a byli  ochotní  děti  na tyto
akce dovézt.
Dále jsme se zapojili do soutěže, v rámci ,,Vesnice
roku“,  o  nejlepší  koláč.  Upekli  jsme  velikánskou
hnětynku o průměru 50 cm a celou jsme ozdobily
mandlovou hmotou.
Dopravní hřiště
Nikdo nemohl přehlédnout, že v horní části zahrady,
se v červenci pracovalo. A za necelé tři týdny nám
zde  vyrostlo  krásné  dopravní  hřiště  se  speciálním
povrchem. Je nádherné a jsem za ně moc rádi.
Oficiálně se hřiště otevíralo 5. září.  Nedovedete si
představit,  jak  se  děti  těšily,  až  vyjedou  prvně  na
koloběžkách.

A konečně  nastal,  ten  pravý  den.  Vyzdobily  jsme
zahradu, připravily soutěže a s napětím doufaly, že
nás  nezradí  počasí.  Vše proběhlo skvěle,  přišlo  se
podívat  bez mála  200 lidí.  Obec  Pačejov zajistila,
pro  všechny malé  občerstvení,  velkým hitem byla
točená  zmrzlina,  která  byla  zadarmo.  Jízdu  na
koloběžkách si vyzkoušeli všichni, kteří chtěli, byly
připravené  i  velké  koloběžky  a  za  odměnu  každý
dostal  pravý  řidičský  průkaz  na  koloběžku.  Do

budoucna  plánujeme,  že  by  naše  hřiště  mohly
využívat i děti z jiných školek.
 Bylo  hezké  pozorovat  rodiče,  prarodiče,  děti  ze
základní školy a přátelé, jak si to užívají. A když se
nejezdilo,  tak si  lidé  povídali,  odpočívali  a  o  tom
tyto akce jsou.
Začínáme 
Od září navštěvuje naší školku celkem 35 dětí. Náš
pedagogický tým se rozrostl o nového pana učitele.
Je mi trochu smutno z reakcí, některých rodičů. Děti
to  vůbec  neřeší,  pana  učitele  si  oblíbily  a  my  se
těšíme na to, že pan učitel  bude mít nové nápady.
Myslím si, že muži v předškolním vzdělávání chybí
a proto jsem se rozhodla přijmout, právě muže.
Začínáme s novým školním vzdělávacím programem
s názvem, kde „Kde domov můj“. K tomu nám bude
sloužit  velká  mapa  na  zahradě.  Budeme  děti
seznamovat s naší Českou republikou, s dějinami, se
slavnými lidmi,
 vynálezy.
Novinkou je i  to,  že děti  se  dělí  na spaní.  Mladší
děti,  po  přečtení  pohádky  odpočívají  v jejich
pavilónu.
Děti, které mají povinnou předškolní docházku, jsou
ve svém pavilónu, zde probíhá příprava na školu a
po ní, samozřejmě pohádka a krátký odpočinek.
Adaptace na nové prostředí  probíhá u nových dětí
pozvolna, máme za sebou 3 týdny a dá se říci,  že
děti jsou v pohodě. Kolikrát sleduji rodiče a ti jsou
na tom hůře než děti.
Usnul nám, spí
Od října opět připravujeme čtení pro naše děti. Do
projektu se zapojí studenti ze ZŠ. Byli bychom rádi,
kdyby  se  zapojili  i  občané  a  přátelé  z okolních
vesnic. Nepotřebují nic, pouze knihu, dobrou náladu
a  20minut  času.  V tomto  projektu  přislíbil  účast  i
pan  Josef  Bernard,  hejtman  Plzeňského  kraje.
Pravidelně  k nám  chodí  číst  pan  starosta  ing.  Jan
Vavřička a babička Libuška. 
Co plánujeme do konce roku
Divadelní  představení  s pohádkou „O Koblížkovi“,
pohádku  „Hvězda  dobra“,  „Pohádku  Vodnickou“,
výchovný  program,,,Evelínko,  nauč  se  pozdravit“,
„Máme  rádi  zvířata“,  „  Bezpečný  pes“,
„  Průzkumníci  v Africe“,  „Jak  se  správně  čistí
zoubky“, „ Evelínko nemlaskej“, hudební program ,
„Jak  se  vodí  kytara“,  ,,Betlémský  příběh“.
Plánujeme dvě společné akce s rodiči „Hraběnky a
hrabata“,  kdy  společně  uklidíme  zahradu  a
„Maminko, tatínku, babičko, dědečku pojď si hrát“.
Chtěli  bychom  v prosinci  potěšit  naše  seniory  a
plánujeme návštěvu knihovny.
A na závěr  tradiční  poděkování,  které  náleží  Obci
Pačejov, která se snaží stále vylepšovat naší školu.
Poděkování  si  zaslouží  všichni  lidé,  kteří  nám
dobrovolně pomáhají,  ať s úpravou školní  zahrady,
pocitového chodníku, ale i těm, kteří nás podporují a

zapojují  se  do  našich  akcí.  A  na  místě  je  i
poděkování  všem  zaměstnancům,  s přípravou  a
prezentací naší školy při „Vesnici roku“.

    Vladislava Chalušová, ředitelka MŠ 

Zprávy ze školy

Školní rok jsme zahájili v neděli
1.  září,  kdy  naši  žáci  přišli
podpořit  Pačejov  v celostátní
soutěži  „Obec  roku“.  Třeťáci
opět  předvedli  módní  přehlídku
první  republiky  a  v Týřovicích
zazněly  hity  dvacátých  let
v podání  deváťáků  a  budoucích
středoškoláků.
V podělí  2.  září  to  bylo  už

doopravdy  ve  škole.  Nejprve  jsme  za  účasti  pana
starosty  a  představitelů  obce  slavnostně  odhalili
pamětní  desku  PhDr.  Vladimíra  Šedivého,
významného jazykovědce a pedagoga, který chodil
do  základní  školy  právě  v Pačejově,  pak  přivítali
prvňáčky.

Naši prvňáčci

A už to jede. Dopravní výchova čtvrťáků a páťáků,
hudební  pořad  pro  všechny,  9.10.  náhradní  termín
pro  přehlídku  dravců,  14.10.  divadlo  z Hradce
Králové  pro  první  stupeň.  Konec  měsíce  chceme
věnovat bezpečnosti.  31.10. programem „Bezpečný
pes“, při kterém se žáci seznámí s projevy chování
psů  a  s tím,  jak  reagovat  na  cizího  případně
agresivního psa.  1.11.  se uskuteční  projektový den
„Bezpečná škola“.  Žáci  druhého stupně si  již nyní
připravují program pro mladší spolužáky na zadané
téma,  například  požár,  zimní  sporty,  pyrotechnika,
hračky  aj.  Projektový  den  bude  otevřený  i  pro
veřejnost a zájemci jsou vítáni. 27.11. odjede druhý
stupeň do Horažďovic na „Planetu Zemi“, 16.12. se
uskuteční vánoční koncert.  V lednu začíná plavání,
v únoru  plánujeme  lyžařský  kurz  na  Lipně,  7.4.
proběhne  velikonoční  jarmak  a  v  květnu  bychom
rádi zorganizovali majáles. 
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I v letošním školním roce se zapojíme do projektů.
Ovoce,  zelenina  a  mléko  do  škol,  závoz  je  ve
čtvrtek.  Logopedie  hrazená  MAS  Pošumaví,
Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji se
SŠ Oselce a SŠ Horažďovice,  Centrum vzdělávání
pro  udržitelnou  budoucnost  s Gymnáziem  Globe
v Brně a pokračovat  budeme v Šablonách II.  Díky
tomuto  projektu  jsme  mohli  otevřít  kroužky
doučování a zřídit místo školní asistentky v družině.
Projekt na rekonstrukci školních dílen podaný Obcí
Pačejov  prošel  úspěšně  výběrovým  řízením  a  od
příštího  školního  roku  se  žáci  dočkají  krásně
vybaveného pracoviště včetně hrnčířských kruhů a
keramické pece. Chceme se zapojit  do projektu na
zvelebení  školní  zahrady  a  vybudovat  zde  učebnu
v přírodě, hřiště na posilování a protahování a další
prvky využitelné pro výuku i relaxaci.  Celý školní
rok  budou  žáci  navštěvovat  mateřskou  školu,  aby
dětem četli pohádky před spaním.
11.9. se konala ustavující schůze Sdružení rodičů a
přátel školy při ZŠ Pačejov. Byly schváleny stanovy
spolku  a  nyní  se  čeká  na  zápis  do  spolkového
rejstříku.  Pod  patronací  tohoto  spolku  se  konají
kroužky angličtiny v první a druhé třídě a pěvecký

kroužek.
V závěru minulého školního roku byl pedagogickou
i  školskou  radou  schválen  dodatek  školního  řádu:
„Při  opakovaných  krátkodobých  absencích
omlouvaných  rodiči,  jejichž  souhrnná  délka
přesáhne  5  dnů během  pololetí,  bude  při
následujících  absencích  vyžadováno  lékařské
potvrzení“.  U  některých  žáků  zaznamenáváme
absence  téměř  každý  týden  a  myslíme  si,  že
v takovém  případě  by  měl  zdravotní  stav  dítěte
posoudit lékař. Školní docházka je u nás povinná a
rodiče  si  možná  neuvědomují,  že  mohou  být
obviněni  z jejího  zanedbávání.  Také  zájmovou  a
mimoškolní  činnost  žáků  není  možné  stavět  nad
povinnou  školní  docházku.  Když  se  podíváme  do
sousedního Německa, zjistíme, že není vůbec možné
v době  školního  vyučování  odjet  na  rodinnou
dovolenou.  Může  se  stát,  že  dítě  je  na  letišti
zabaveno, vráceno do školy a rodiče podávají 

vysvětlení na příslušných úřadech. Ano, jsme u nás,
ale i  zde platí  pravidla a děkujeme všem rodičům,
kteří k nim svým dětem vštěpují respekt a postupují
v souladu se zákony a školním řádem.
Přeji všem žákům i pedagogům úspěšný školní rok.
Všechny aktuality najdete na www.zspacejov.cz 

  RNDr. Hana Aldorfová, ředitelka školy
 

Sokol Pačejov důstojně oslavil 80. výročí
svého založení

Od  předválečného  roku  1939,
kdy  je  v kronice  zápis  o  ustanovení
sportovního  klubu,  zvláště  jeho
fotbalového  odboru  s názvem  SK
Pačejov  se  na  hřišti  U  Blýskoty
vystřídaly generace hráčů, které spolu

s funkcionáři dělaly radost sobě, svým fanouškům i
všem ostatním.  Jména  jako Šindelář,  Půta,  Rezek,
Hošek, Brouček, Modl, Vojík, Fridrich, Cihlář jsou
vzpomínkou  na  jejich  úsilí  v tom,  aby  fotbal
v Pačejově žil a fungoval, přinášel radost a sportovní
slávu. Jmenovat nejlepší hráče za období osmdesáti
let, to si netroufnu, bylo a je jich hodně a nerad bych
na  někoho  zapomněl.  Možná  „Síň  slávy“,  kterou
vedení Sokola založilo, dá postupem času informaci
všem,  kteří  pro  pačejovský  fotbal  byli  ti  nejlepší,
nejnadanější, nejpracovitější a nejvzácnější a stali se
nebo  se  v budoucnu  stanou  „legendami“  Sokola
Pačejov.  Při  oslavách  fotbalu  se  17.  srpna  2019
takovou  legendou  zaslouženě  stal  pan  František
Modl.  Jako fotbalista,  trenér,  člověk a kamarád se

smyslem pro humor si toto ocenění určitě zaslouží.
Na kulaté výročí založení Sokola vedení klubu pro
své fanoušky zajistilo atraktivního soupeře, kterým
byli internacionálové České republiky. Mnohá jména
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sousedního Německa, zjistíme, že není vůbec možné
v době  školního  vyučování  odjet  na  rodinnou
dovolenou.  Může  se  stát,  že  dítě  je  na  letišti
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slávu. Jmenovat nejlepší hráče za období osmdesáti
let, to si netroufnu, bylo a je jich hodně a nerad bych
na  někoho  zapomněl.  Možná  „Síň  slávy“,  kterou
vedení Sokola založilo, dá postupem času informaci
všem,  kteří  pro  pačejovský  fotbal  byli  ti  nejlepší,
nejnadanější, nejpracovitější a nejvzácnější a stali se
nebo  se  v budoucnu  stanou  „legendami“  Sokola
Pačejov.  Při  oslavách  fotbalu  se  17.  srpna  2019
takovou  legendou  zaslouženě  stal  pan  František
Modl.  Jako fotbalista,  trenér,  člověk a kamarád se

smyslem pro humor si toto ocenění určitě zaslouží.
Na kulaté výročí založení Sokola vedení klubu pro
své fanoušky zajistilo atraktivního soupeře, kterým
byli internacionálové České republiky. Mnohá jména

na fotografii níže znáte ze zápasů naší reprezentace,
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k vidění  spousta  krásných fotbalových  momentů  a
všichni se fotbalem bavili. Utkání řídil bývalý ligový
rozhodčí  Pavlín Jirků a  slavnostní  výkop provedla
žijící  legenda  pačejovského  fotbalu  Franta  Modl.
Zápasu  předcházel  zápas  pačejovské  fotbalové
přípravky a zápas našeho  mužstva mužů s týmem
Chanovic.  K úplné  spokojenosti  oslav  přispěla  i
večerní taneční zábava, dobré jídlo a pití. Věřme, že
fotbal  v Pačejově  se  dožije  za  20.  let  i  té  kýžené
stovky a za vedení Sokola slibuji, že pro to uděláme
vše.  Není  to  ale  jednoduché,  dětí  nadaných  pro
fotbal  není  dnes  v okolí  Pačejova  mnoho,  lákadel
kromě fotbalu má mládež stejně jako hráči mužstva
mužů mnohem víc než před rokem 1989. Nadšenců,
kteří ve svém volném čase fotbalisty trénují, udržují
areál „U Blýskoty“, řeší každodenní starosti kolem
fotbalu, těch ubývá, ale stále jich zatím pár je …Ani
letošní  výsledky mužstva mužů v krajské I.B třídě
nejsou  na  začátku  soutěže  k jásání,  ale  věřte,  že
chceme  fotbal  v Pačejově  pro  další  roky  udržet.
Pokud  bychom  jednou  v budoucnu  nepřihlásili
mužstvo  mužů  do  jakékoliv  mistrovské  fotbalové
soutěže,  troufám si  tvrdit,  že už ho pak nikdy víc
nikdo  v Pačívě  nepřihlásí  z jednoho  prostého
důvodu, nebudou tu totiž hráči, ty rozeberou okolní
kluby, které číhají jako supi na jakékoliv dobré volné
hráče a ty my máme, zatím …Nelamte proto prosím 

jako fanouškové nad našimi fotbalisty, kteří se
zatím krčí u dna tabulky, hůl. Oni sami se snaží a je
samotné nejvíc mrzí,  že letos asi  budeme opravdu
bojovat jen o záchranu v krajské soutěži. Los nám na
úvod přiřkl těžké soupeře. Ale fotbal v Pačejově asi
všichni chceme, jelikož se na fotbale potkáváme a
těch  míst  k setkávání  na  vesnici  zase  není  tolik.
Važme si toho, že fotbal doma máme a bavíme se
jím.  A myslíte  si,  že  by  byla  v budoucnu tragédie
hrát okresní přebor? Já ne. Byla by to sice škoda,
neudržet I.B třídu, ale tragédie ne. Já bych se rád se
všemi potkával na fotbale i kolem něj i „v okrese“.

Máme dobrou partu,  fanoušky a  kluci  na hřišti  se
určitě úspěšně porvou o záchranu v kraji! Držte jim i
nám všem palce, budeme to potřebovat!

               František Kába, předseda TJ Sokol

Úspěchy  mladých  sportovců  TJ  Sokol
Pačejov

     Člen Sokola Pačejov Jakub Smolík, startující
za  atletický  oddíl  TJ  Sušice,  dosáhl  dalšího
významného úspěchu. Poté, co se v červnu stal
v Sušici  suverénním  přeborníkem  Plzeňského
kraje  ve  víceboji  mladšího  žactva,  byl
nominován  do  atletického  výběru  Plzeňského
kraje na "Mezikrajové utkání družstev mladších
žáků a mladších žákyň", které se uskutečnilo v
neděli  29.září  na  atletickém  stadiónu  v
Kladně.  A  zde  se  rozhodně  neztratil!  Byl
členem vítězné štafety 4 x 60 metrů. Ve skoku
dalekém obsadil 5.místo v osobním rekordu 485
cm a v běhu na 60 metrů překážek skončil na
8.místě  /1.místo  v  rozběhu/  v  dalším osobáku
10:14  s.  Družstvo  Plzeňského  kraje  obsadilo
konečné 2.místo, pouhé dva body za vítězným
Středočeským krajem.
     Velkého  úspěchu  dosáhla  i  talentovaná
fotbalistka  Adéla  Veringerová.  Byla
nominována  do  reprezentačního  výběru  na
přípravný kemp talentované mládeže, mimo jiné
ve společnosti hráček Viktorie Plzeň či Slávie a
Sparty Praha!  Adéla je členkou Sokola Pačejov,
odchovankyní  našeho  oddílu  a  momentálně
hraje  na  základě  mezioddílové  dohody
v Chanovicích.
   Oběma mladým sportovcům gratulujeme!!!

                                      Mgr.Tomáš Cihlář 

AMK Pačejov má za sebou oslavu jubilea

        Ani  v  létě  členové  AMK
Pačejov nezaháleli. Čekala je největší
událost  roku,  kterou  byl  jubilejní
XXXX.  ročník  INVELT  rally

Pačejov.  K  významnému  výročí   připravili
pořadatelé několik doprovodných akcí.  Za velkého
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zájmu  veřejnosti  proběhla  výstava  „40  let  rally  v
Pačejově“ v prostorách horažďovického muzea. Byl
natočen dokument o historii pačejovské rally, který
mohli  diváci  shlédnout  na  televizním  programu
SPORT 5.  V pátečním odpoledni  proběhlo setkání
dosavadních  vítězů  pačejovské  rally  s  panem
starostou. I tato akce  se těšila velkému zájmu z řad
bývalých  i  současných  závodníků.  Vrcholem
doprovodných akcí byl křest nové knihy „Rallye a
Pačejov  –  Pačejov  a  rallye“  v  předvečer  vlastní
soutěže.  Tohoto  úkolu  se  zhostily   legendy
světového  rallysportu  Henning  Solberg  a  Jimmi
McRae, společně  s Jiřím Jirovcem. Účast těchto 

Významní hosté na letošním rally

hvězd z  mistrovství  světa  pak  ozdobila  i  program
sobotní rally. XXXX. ročník INVELT Rally Pačejov
se vydařil na výbornou. Absolutním vítězem se stala
počtvrté  za  sebou  posádka  Jan  Dohnal  a  Michal
Ernst  s  vozem  Ford  Focus  WRC.  Druhé  místo
obsadili Jaromír Tarabus a Daniel Trunkát se Škodou
Fabií R5 a bronzový stupínek patřil posádce Patrik
Rujbr - Veronika Římalová se stejným vozem. Mezi
historiky  kraloval  Marcel  Tuček  se  svou  dcerou
Terezou Tučkovou s vozem Mazda RX-7.  Všichni
zúčastnění  nešetřili slovy uznání, pačejovská rally
dále  patří  mezi  nejoblíbenější  rally  celého
mistrovství ČR. Pořadatelům z AMK Pačejov patří
poděkování  a  uznání  za  bezvadně  zorganizovanou
soutěž,  která  naši  obec  propaguje  nejen  po  celé
republice,  ale  i  v  zahraničí.  Dík  patří  všem
pořadatelů,  spřáteleným  obecním  úřadům,  městu
Horažďovice  a  samozřejmě  i  Obecnímu  úřadu
Pačejov,  který  je  významným partnerem rally.  Už
dnes můžeme prozradit, že na příští rok pořadatelé
chystají  přestup mezi  velké dvoudenní rally.  Zcela
nový by měl být i termín soutěže. V současné době
již  běží  na  plné  obrátky  příprava  41.  ročníku
INVELT  Rally  Pačejov.

           Kromě domácí rally zaměstnávaly členy
AMK Pačejov  i  další  soutěže  v  ČR.   Zajišťovali
jsme dispečink na Rally Bohemia v Mladé Boleslavi
a  na evropské Barum Rally ve Zlíně.  Na  druhého
listopadu  se  připravuje  poslední  závod
Pošumavského automobilového slalomu. Večer pak
proběhne  vyhlášení  celého  poháru  v  Kulturním
domě v Pačejově.

                     

        Miroslav Žitník ml., předseda AMK

LUHAČOVICE 2019

V pátek 13. září před polednem vyrazila
početná výprava více 40 lidí z Pačejova
na vyhlášení  výsledků celostátního kola
soutěže  Vesnice  roku  do  Luhačovic.
Cesta  v  doprovodu  harmoniky  pěkně
ubíhala,  problém  byl  samozřejmě  na

dálnici D 1, kde probíhají rozsáhlé úpravy. I ty však
byly překonány a v podvečer jsme dorazili do cíle
naší cesty. Následovala večeře a ubytování, někteří
pak vyrazili  na prohlídku města, ostatní poseděli v
místě  ubytování  ve  Sportovním  centru.  Den  „D“
nastal  v  sobotu.  Už  brzy  po  ránu  bylo  nutno
přestěhovat  do  našeho  stánku  obce  Pačejov  na
Lázeňském  náměstí  všechny  potřebné  zásoby,
propagační  materiály,  speciality  k  ochutnání,  které
vyráběly pačejovské ženy i ty, které jsme získali od
výrobců regionálních potravin.  Od devíti  hodin již
proudily davy návštěvníků ke stánkům jednotlivých
finalistů soutěže, aby získaly a ochutnaly to, co je ve
stáncích nabízeno. Náš stánek byl v neustálém 
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obležení a všichni měli plné ruce práce, aby zájemce
uspokojili. K tomu jim hrál náš harmonikář a zpívaly
Šikbaby, takže práce šla pěkně od ruky. U stánku se
zpívalo i tancovalo, panovala skvělá nálada, všichni
se  jen  usmívali.  Návštěvníci  hodnotili  náš  stánek
vysoko, jako jeden z nejlepších a všichni naši, kteří
měli  ve  stánku  službu,  byli  usměvaví,  ochotní  a
vstřícní.

Návštěvníkům u nás chutnalo

.V  11  hodin  byl  zahájen  „Jarmark  venkova“,  při
němž  odpoledne  probíhalo  vyhlášení  soutěže  a
protože  se  také  zároveň  konal  folklorní  festival
Dětských písní  a  tanců,  tak se na pódiu střídaly s
vystoupením dětské soubory. Ač se to nezdá, napětí
stoupalo  a  všichni  nedočkavě  očekávali  čtvrtou
hodinu  odpolední,  kdy  mělo  být  zahájeno
vyhlašování.  Mezitím  přišla  z  Pačejova  zpráva  z
fotbalového hřiště, že jsme sedmí a pak zase devátí.
Prostě  někteří  z  Pačejova,  kteří  tam nebyli,  věděli
víc  než  my,  kteří  jsme  tam byli.  Tak už  to  bývá.
Vyhlašování  začalo  za  účasti  stovek  lidí
představováním  jednotlivých  finalistů,  každý
starosta odpovídal na nějaké otázky moderátora. A
pak to přišlo jako studená sprcha, komise naši obec
nevybrala i když zasedala od večera do půl třetí do
rána. Třináct zlatých finalistů, všichni tajně doufali
ve  vítězství,  ale  vyhrát  může  jenom jeden.  Říkali
jsme si s ostatními starosty – to je prostě na sirku,
vytáhnout a záleží, kdo bude mít to štěstí. Vyhlašují
se  první  tři  místa,  žádné  další,  k  tomu  Cena
veřejnosti a Koláčová cena. Osm vesnic zesmutnělo,
i  v naší  výpravě se projevilo zklamání,  které však
postupně  opadalo  a  na  tváře  našich  lidí  se  vrátily
úsměvy.  Večer  jsme  poseděli  s  harmonikou,  ti  co
měli větší výdrž ještě vyrazili do města. A ráno po
snídani  sbalit,  a  vyrážíme  na  cestu  k  domovu.
Nálada  po  cestě  byla  skvělá,  většina  bědovala,  že
jim  od  smíchu  bolí  břicho.  A všichni  se  shodli  –
takový  zájezd  by  se  měl  zopakovat.  A proč  ne?
Dovolte  mně  na  tomto  místě  poděkovat  všem
„účastníkům  zájezdu“.  Byli  skvělí  a  vzorně

reprezentovali obec Pačejov i Plzeňský kraj. A naše
obec patří  do „zlaté třináctky“.  Co víc si  můžeme
přát?

                                                    Jan Vavřička

To je název vítězné obce v celostátní soutěži Vesnice
roku,  která  se  nachází  v  Ústeckém  kraji  ve
Šluknovském výběžku.   Tam první  říjnový víkend
vyrazila v pět hodin ráno devítičlenná delegace naší
obce, protože zde probíhalo předávání cen získaných
v  této  soutěži.  V pozvánce  na  tuto  akci  stálo,  že
máme mít oblečení nebo doplňky v barvách vítězné
obce, tj. červená a zelená, takže naše delegace měla
apartní  červené  kloboučky  se  zelenou  stuhou  a
nápisem  „  Obec  Pačejov  gratuluje  Lipové“.  Celá
slavnost  začala  ráno  děkovnou  mší  v  místním
kostele, v deset hodin bylo zahájeno předávání cen.
K  našemu  velkému  překvapení  naše  obec  získala
ocenění celostátní  komise „Za společenský život  a
pospolitost všech místních částí“. Měli jsme velkou
radost, neboť je to jakási Modrá stuha v rámci celé
republiky a to je ocenění vysoké. Celý slavnostní akt
předávání  cen  trval  více  než  dvě  hodiny.  Vítězná
obec nám všem starostům ostatních 12 obcí předala
na závěr krásný dar – do dřeva vyřezaný znak obce
Po obědě probíhaly prohlídky vítězné vesnice a byl
připraven bohatý kulturní program, vystoupení dětí
ZŠ  a  MŠ,  kapel  různého  žánru,  světelná  show  a
ohňostroj  včetně  večerní  veselice.  Byla  to  další
příležitost,  kdy  se  sešli  zástupci  „zlaté  třináctky“
nejlepších vesnic  z  celé  České republiky a  družba
mezi námi pokračovala a prohlubovala se. Navázali
jsme nová přátelství,  získali  další  kontakty  a  měli
jsme  možnost  se  i  něco  přiučit.  A  mohu  vás
ubezpečit,  že Pačejov byl na této slavnosti  vidět a
nezklamal.

  
Jan Vavřička
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VŠECHNO NEJLEPŠÍ NAŠIM 
JUBILANTŮM

Všem  našim
spoluobčanům,
kteří v uplynulém
čtvrtletí
letošního  roku
oslavili  svá
životní  jubilea,
přejeme  všechno
nejlepší,  pevné
zdraví  a  osobní
spokojenost  i  do
dalších let. 
   

Obec Pačejov

V měsíci září oslavil významné životní jubileum
také duchovní správce naší farnosti P. Stanislav
Bušta  a  také  nový  administrátor  P.ThLic.
Mariusz Piwovarczyk, OMI. Oběma přejeme do
dalších  let  hodně  zdraví  a  Božího  požehnání  a
také hodně sil pro jejich práci.

P. Stanislav Bušta

P. ThLic. Mariusz Piwovarczyk, OMI

Jaké akce nás čekají 

ve IV. čtvrtletí?

 27.10. Vystoupení Olgy Baričičové

28. 10. – pietní akt u pomníku padlých
       Pačejov a Velešice

 9.11. Gastronomická soutěž o 
nejlepší  bramborový salát

Adventní a vánoční akce

30.11. Pačejov 
rozsvícení vánočního stromku
na návsi

1.12. Pačejov nádraží
rozsvícení vánočního stromku
u zdravotního střediska

14.12. Tradiční vánoční koncert
v kulturním domě

24.12. Tradiční zpívání
pod vánočním stromkem

                     Tak „Šťastné a veselé!“
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