Jaderný odpad?

Děkujeme, nechceme!

ročníkročník
X.* vyšlo
30.3.2016
*číslo*1/2016
X.* vyšlo
30.3.2016
číslo 1/2016

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

ročník
10.*
vyšlo
30.
2016
číslo
3/2016
ročník
X.
* *vyšlo
*číslo
1/2016
roèník
11.
vyšlo
30.66 . 2017
* èíslo
2/26
6017 6 1/2016
ročník
X.*30.3.2016
vyšlo
30.3.2016
*číslo
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Pořadatelem byl Spolek pro obnovu památek.
Další týden pořádal místní automotoklub
Další číslo našeho Zpravodaje je
na světě v době, kdy před
několika dny byl letní Slunovrat,
takže dny se začnou pomalu a
jistě zase zkracovat. Ale máme
tady léto a to budiž pozdraveno.
Dnešní povídání začnu, jak jinak, než výčtem akcí,
které proběhly ve druhém čtvrtletí. Duben, květen
a červen jsou krásné jarní měsíce a letos byly
doslova nabity společenskými akcemi spojenými
s oslavami 790. výročí první zmínky o naší obci.
Ostatně – tak jsme si to naplánovali. Hlavní akcí
měsíce dubna byl bezesporu Den proti úložišti,
který s tentokrát konal za velmi nepříznivého
počasí. Zima a déšť. O to víc musím poděkovat
všem,

Oslavy osvobození

Mistrovství České republiky ve slalomu na
kadovském letišti za účasti 84 účastníků a
odpoledne se konala okrsková soutěž hasičů, ve
které obě naše družstva zvítězila. Gratulujeme!

Děti z MŠ běží proti úložišti

kteří se aktivně zúčastnili, hlavně bych chtěl
pochválit děti a paní učitelky z mateřské školy za
jednotné úbory, pokřik a perfektní sportovní
výkon. Sice jsme to mnozí odmarodili, já sám
jsem tři týdny nestál za nic, ale boj proti úložišti
musí pokračovat. Počínaje květnem byla každý
víkend nějaká akce. Hned pátého se konaly oslavy
výročí osvobození a sedmého se konalo na
pačejovské návsi již tradiční májové posezení
s bohatým programem a za velké účasti diváků.

Okrsková hasičská soutěž

A týden na to, 20. května, uspořádal SDH Pačejov
z pověření OSH Klatovy okresní finále hry
Plamen. To byla akce, která si zaslouží obrovské
pozornosti a chtěl bych velice poděkovat našim
hasičům za organizaci této velkolepé akce.

Zúčastnilo se 22 mladších družstev a 37 starších,
celkem kolem 500 dětí, k tomu cca 100 vedoucích,
50 rozhodčích a další personál a diváci. Celkem
kolem 700 lidí. Všichni se najedli, napili a měli
krásný zážitek. Velkou zásluhu na této akci má
Milan Běloch, ale pomohli všichni od hasičů, staří
i mladí, včetně jejich rodin. Skládám
organizátorům velikou poklonu. Díky nim se
Pačejov ukázal v rámci okresu v tom nejlepším
světle a zaznamenali jsme samé kladné názory a
hodnocení.

Program,
pozvánky,
stravování,
kokardy,
spolupráce s panem Krátkým při kresbách
grafických listů, příprava knihy o Pačejovu. Do
toho výměna okem v kulturáku a rekonstrukce
suterénu. Vše jsme stihli a nastal den „D“.
Polovinou úspěchu bylo počasí, které bylo ideální
a ten den měl Pán Bůh naši obec opravdu rád.
Dopolední část se konala v Pačejově vsi. Vše
časově klapalo jak na drátku. Krásná výstava ve
škole přilákala stovky lidí. Ti se objímali, podávali
ruce a také často bylo slyšet: „Který ty jsi?“ Moc
pěkně byla připravena hasičárna, vespod výstava
z činnosti mladých hasičů, nahoře výstavka
z činnosti SDH a k tomu možnost občerstvení a
posezení. Ale rychle již k pomníku padlých, kde za
zvuků státní hymny probíhal pietní akt položení
věnce k úctě našim padlým spoluobčanům v I.
světové válce. Hned následoval pietní akt na
hřbitově a položení věnečků na hroby bývalých
starostů a předsedů MNV. Po té byla sloužena mše
svatá za farnost a Obec Pačejov a všechny rodáky.

Trofeje hry „Plamen“

Bezesporu nejvýznamnější akcí letošního roku byl
sraz rodáků, který se konal o prvním červnovém
víkendu. Jeho příprava začala již vloni na podzim
a dalo mnoho práce sehnat všechny adresy. To se
podařilo díky ženským ze Sboru pro občanské
záležitosti. Museli jsme řešit první problém a sice
koho pozvat. Když jsme to vzali od těch, kterým je
padesát a více, bylo to 423 lidí a to by se nám do
kulturáku nevešlo. Bylo tedy rozhodnuto, že
pozveme rodáky od šedesáti let výše a pozváno
bylo 310 lidí, protože kapacita kulturáku je 300
míst k sezení. Také byly diskuze jestli pozvat
jenom rodáky z Pačejova. Hned na začátku jsem
jasně řekl, že se jedná o sraz rodáků Obce Pačejov
a tam patří všech pět místních částí. A tak se to
také připravovalo.

Výstava v základní škole

Sraz rodáků

Odpolední část byla připravena v kulturním domě
na nádraží, kde se všichni sešli, obdrželi něco na
památku a hlavně si mohli popovídat , pobavit se,
zazpívat a nakonec i zatancovat. Švitorka hrála
jako o život. Také jsem vystoupil s projevem, ve
kterém jsem seznámil rodáky s historií,
současností i budoucností naší obce. V závěru
oficielní části byla pokřtěna kniha „Pačejov
v proměnách času“, kterou je možno zakoupit na
obecním úřadu, stejně jako kresby Jindřicha
Krátkého.. V suterénu byla krásná výstava
fotografií z historie obce a kroniky. Samozřejmě
byl připraven odpolední oběd a večerní raut. Ti
nejvytrvalejší se rozcházeli až po půlnoci. Jsem
přesvědčen, že to byla velmi zdařilá akce a píšu to
proto, že jsem absolvoval mnoho stisků rukou a
poděkování od účastníků srazu. Ani jsem to
nečekal. Mám z té akce velice dobrý pocit, ale ten
kalí několik postřehů. A o ty se s vámi chci také
podělit. Byla velká diskuze o tom, že poplatek
250,- Kč pro účastníky srazu je moc. Když byl
poslední sraz před 16 lety, tak byl poplatek 200,-

Kč, takže to mírné navýšení nepokrylo ani
patnáctiletou inflaci a hlavně skutečné náklady na
jednoho účastníka činily necelých 500,- korun, což
znamená, že poplatek pokryl cca polovinu
nákladů. Nic není zadarmo. Když jsme při otevření
tenisového kurtu dali sud a grilované prasátko
zadarmo, tak jsme se nestačili divit, jak by se
někteří strhli a když se začalo platit, tak odešli.
Stejně tak při odhalení desky na základní škole.
Tak si udělejte obrázek sami.

Švitorka v akci

Diskuze byly o tom, že když si někdo nemůže vzít
sebou manželku nebo manžela, tak že nepůjde. Na
sraz třídy si je také neberou. Ale na náš sraz
rodinní příslušníci mohli, pouze měli sedět
odděleně. I to někteří jedinci porušili. Další
diskuze byly na téma, koho jsme pozvali. Rodák je
ten, kdo se zde narodil, nebo se narodil
v porodnici, ale rodiče měli v té době trvalé
bydliště v našich vesnicích. A tak je několik
uražených, kteří nesplňovali tato kritéria, a tudíž
nebyli pozváni. Další připomínky byly k tomu, že
pozvaní byli věkově omezeni. Že rodáci jsou i ti
mladší.

vešlo? Kdybychom měli 100 obyvatel, tak bychom
určitě pozvali všechny. A tak bych mohl
pokračovat. Někdo chtěl radši svíčkovou, někdo
chtěl tancovat, sotva bouchli do bubnu a zrovna
honem nebylo připraveno místo ……
Dvě třetiny účastníků byly těch, kteří tady nebydlí,
domácí z našich vesnic to tak trochu bojkotovali.
Jejich škoda, přišli o moc pěknou akci a jestli je
jim milejší pár korun než potkat kamarády, známé
a pobavit se a zavzpomínat, tak mají prostě smůlu.
Akce to byla krásná a většina se shodla na tom, že
by to chtělo za pět let znovu. No nevím, jestli to
někdo zorganizuje. Každopádně bych chtěl ale
poděkovat všem, kteří se zasloužili o přípravu a
organizaci této akce – Sboru pro občanské
záležitosti, kulturní komisi, hasičům, těm, kteří
pomohli obsluhovat, zaměstnancům úřadu, prostě
všem!
Týden po srazu rodáků proběhlo slavnostní
otevření nového hřiště vedle kulturního domu.
Z toho máme také velkou radost, protože něco
takového tady chybělo a ten prostor mezi
prodejnou a kulturákem nevypadal zrovna nejlépe.
Otevření bylo spojeno s oslavou Dne dětí, a tak
děti, ale i dospělí dostali krásný dárek. Účastnilo
se 95 dětí a k tomu mnoho rodičů, babiček a
dědečků. Připraveno bylo odpoledne plné her a
soutěží a sladká odměna nakonec.

Otevření dětského hřiště

Pěvecký sbor rodáků

Ano, ale může mně někdo poradit, kam by se to

Děkuji kulturní komisi za přípravu této akce.
Nevím, jestli jsme si ale díky bezohlednosti
nepřidělali další starosti navíc. Po pár dnech
provozu někdo nezodpovědný natáhl mezi sloupky
na hřišti lanko, které proti slunci nebylo vidět a
dvě děti se v zápalu hry ošklivě zranily a mohlo to
skončit i hůř! Druhá věc je pořádek a úklid po
sobě. Již jsem tam sbíral několik vajglů (co je to za
rodiče??), vyhrabané kamínky u deskových her, po
týdnu jsou poškrábané stoly na ping pong, na nich
kamení a stopy od dětských bot. Jsem šokován
chováním dětí i dospělých. Co na to rodiče?
Nezletilé děti tam bez rodičů prostě nesmí a

pořádek by měl být samozřejmostí. Jestli si rodiče
myslí, že aby se zbavili dětí, tak je pošlou na
hřiště, tak to jsou na omylu.

Otevření dětského hřiště

Bude vydán provozní řád a pokud se nebude
dodržovat, tak prostě hřiště zamkneme a můžete
poděkovat těm, kteří to zavinili. Ještě ke všemu
tam jezdí zemědělec s traktorem, ze kterého teče
olej a olejová čára je od hlavní silnice po cestě
kolem hřiště až k louce. Strašné! To je na
oznámení na životní prostředí. Poslední
společenskou akcí v červnu byl druhý ročník
pivních slavností na fotbalovém hřišti. Účastnily
se regionální pivovary, jedna kapela střídala
druhou. A tak byla opět příležitost, aby se lidé sešli
a pobavili se. A o to přece jde.
Nyní se budu věnovat investičním akcím, které
probíhaly v minulém období nebo které
připravujeme v letošním roce. Již jsem se zmínil o
výměně oken v kulturním domě. Ty byly
v havarijním stavu a byl nejvyšší čas je vyměnit.
Prostředí v sále je nyní úplně jiné a samozřejmě
dojde i k úsporám energií. Je dokončena
rekonstrukce suterénu KD, kde vznikly nádherné
společenské prostory, v nichž je možno pořádat
třídní srazy, oslavy narozenin, výstavy, besedy,
klubové večery, schůze a valné hromady spolků
apod. Je tam vybavená kuchyňka, bar, salonek,
celkem 60 i více míst k sezení, prostor se dá
variabilně zvětšovat nebo zmenšovat podle
potřeby. V červenci tam bude ředitelství Rally
Pačejov, na září je již zamluven termín na sraz
třídy, koncem června se tam konalo zasedání
zastupitelstva obce.
Vedle těchto prostor byla vybudována i nádherná
obřadní síň pro konání významných společenských
událostí a první proběhla 22. června. To tam byl
konán slavnostní „výkop“ dětí ze školky, které
nastupují po prázdninách do základní školy.
Také probíhá oprava vodní nádrže na návsi
v Týřovicích, již se zdí opěrné zdi z kamene a po

po dokončení to bude určitě pěkná stavba, která
dokreslí týřovickou náves a vesnické prostředí. Je
natřena fasáda zdravotního střediska, ve všech
vesnicích přibyly nové info tabule, které informují
o historii i současnosti našich obcí. Obnoveno bylo
kompletně dopravní značení ve všech vesnicích, a
tak rezaté a nečitelné dopravní značky už nehyzdí
naše obce. Jen je mi smutno z toho, že někteří
jedinci zřejmě nehodlají tyto značky respektovat a
tak třeba z Pracek se vyjíždí na hlavní, jako by tam
stopka ani nebyla. Dopravní policie mi slíbila
opakované kontroly, pak ať se nikdo nediví, že tak
dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až …….
Také jsme po zimě opravili všechny cesty, včetně
cesty kolem Blýskoty, kam chodí hodně lidí na
procházky. Také se mne ptají, jak to dlouho vydrží,
než to rozbijí těmi traktory. Tak holt bude muset
obec požadovat náhradu škody. Oproti minulosti,
kdy se léta nic neopravovalo, je to velký pokrok a
správný postup. Stalo se mi ale, takhle jednu
květnovou neděli dopoledne, když jsem se jel
projet na kole, abych si vyčistil hlavu, že u mne na
motorce zastavil jeden občan a prý jestli úřaduju?

Mistrovstí ČR ve slalomu

Tak říkám, co potřebuje, a on se mne ptá, proč
jsem neopravil cestu tam u nich? Říkám na to, že
ta cesta není rozbitá a že je v jeho vlastnictví, tak
že ji nemůže obec opravovat. „Dej si na mě velkej
pozor!“, začal mně vyhrožovat. Řekl jsem mu , že
se ho nebojím, otočil jsem se a odjel. Když jsem
tak přemýšlel o tom, s jakými lidmi a proč mám
problémy, tak jsem došel k závěru, že to jsou tři
druhy lidí. Ti první chtějí získat na úkor obce
nějakou výhodu a já na to neslyším. Ti druzí něco
porušují a já je musím upozornit, že činí něco, co
by neměli. A je zle. Ti třetí, to je skupina
jiráskovská „proti všem“. Ti musí kritizovat a
ubližovat, škodit za každou cenu. Naštěstí se jedná
o jedince a většina z vás je slušná a v pohodě.
Hned ale v pondělí nato, krátce po osmé hodině
ráno, mně na stole v úřadě zazvonil telefon a volal
jeden pán až z daleké Ameriky, kde dlouhodobě
žije. A prý že četl na internetu poslední číslo
našeho Zpravodaje, že je to strašně krásné čtení a

že se již těší na další číslo. A mimo jiné také
povídá: „ Ten pan Cihlář, to je asi psycholog, že
jo? Ta jeho úvaha o těch anonymech je krásně
napsaná a já bych podepsal každé slovo“. Tak jsme
si chvíli povídali a on na závěr říká: „ Víte, pane
starosto, Češi jsou po celém světě a všude se
chovají stejně. Závidí a udávají“.
Když jsme u těch investičních akcí, tak o hřišti již
byla řeč, ale musím vyslovit velikou pochvalu a
poděkování firmě Stafis KT, s.r.o. za to, že za 45
dní vybudovala nádherné hřiště a po té, co Silnice
Nepomuk nepřevzaly staveniště a odstoupily jako
vítěz z výběrového řízení ze soutěže, se jako druhá
v pořadí ujala realizace této zakázky a ve velmi
krátké lhůtě stavbu dokončila a předala.

Sraz rodáků

V letních měsících bude provedena výměna
tepelného zdroje v mateřské škole, místo kotlů na
uhlí tepelné čerpadlo. Další akce se týkají
Strážovic. Bude zahájena výměna střešní krytiny
na škole v červenci, také výměna oken v září a
oprava fasády příští rok na jaře. V září bude
provedeno zateplení a nová fasáda hasičárny a
podařilo se získat dotaci a proběhlo výběrové
řízení na opravu vodní nádrže na návsi, takže
zahájení by mohlo být někdy na podzim. Dobrou
zprávu mám pro občany Velešic a zvláště Pasek,
neboť se podařilo získat dotaci na opravu
komunikace, připravujeme výběrové řízení a do
konce roku musí být hotovo. V Pačejově u školy
bude provedeno zpevněné parkoviště před
čekárnou ještě do pouti. Tak vidíte, že se snažíme
myslet na všechny. Stejně to není dobře.
Nyní z jiného soudku. Je
to téma, o kterém nepíši
rád, ale musím, neboť se
jedná o téma veřejné.
Určitě víte, že končí ve
funkci dlouholetý ředitel základní školy Josef
Hromádka. Od chvíle, kdy v lednu oznámil svoji
abdikaci, nastala v kolektivu
učitelů , díky
některým jednotlivcům, zvláštní a nepříjemná
situace a atmosféra. Zřejmě podle zásady, že

mnozí si nosí v torně maršálskou hůl. Objevovaly
se různé pomluvy, dezinformace, střety. Několikrát
v průběhu 4 měsíců jsem musel situaci řešit a
reagovat. Bylo to v období, kdy probíhalo
výběrové řízení na ředitele/ku této školy. Musím
říci naprosto otevřeně, že v tomto kolektivu
inteligentních a vzdělaných lidí, jsem něco
takového vůbec nečekal. Zlo a přetvářka. Velmi
jsem se v některých zklamal. Nicméně výběrové
řízení skončilo, vítěz je určen, rada rozhodla.
Novou ředitelkou školy bude od 1. srpna RNDr.
Hana Aldorfová. Té popřeji mnoho úspěchů při
uvedení do funkce. Ale na tomto místě bych chtěl
poděkovat panu řediteli Hromádkovi za 35letou
práci ve funkci ředitele školy, za výchovu mladé
generace a osvětovou činnosti v obci. Do dalších
let mu přeji hlavně hodně zdraví. Když už jsme u
té školy, tak právě jsem se vrátil ze zasedání
školské rady a dozvěděl jsem se, že jezdit
autobusem ze školy v poledne nebo ve tři hodiny
je něco strašného a že Pačejov je tímto vyhlášen.
Také mne velice překvapila informace, že děti
nechodí na obědy a raději utrácí v konzumu za
různé pamlsky, protože jejich kapesné jim to
dovoluje. Rodiče, prosím Vás, dohlédněte na to
a promluvte s nimi !
Když už jsme u těch problémů, tak u nich chvíli
ještě zůstaneme. Víte, že jsme vloni upravili
prostranství před zdravotním střediskem a zasadili
tam okrasné keře. Měli jsme slzy v očích, když
jsme zjistili, že nějaký, nechci říci kdo, tyto keře
zničil a ulámal. Má vůbec cenu se o něco snažit?
Co je to za člověka, který toto dokáže? Raději to
nebudu dál komentovat. Další problém je na
hřbitově. Ti lidé snad neumí ani číst, nebo jsou tak
hloupí, nebo to dělají schválně, ale stále někdo

Pietní akt

hází hřbitovní odpad na ten dnem vzhůru otočený
kontejner a do kontejneru na trávu a bioodpad zase
svíčky a další odpad ze hřbitova. Je to na
zbláznění, jsou tam cedule, že odpad se hází do
modročerných kontejnerů, ale nic platné. Stejně

tak s vodou. Každou chvíli je tam ulomený
kohoutek, buď nahoře nebo dole, kropáče plastové
jsou všechny ukradené. Ubohost! Až nás to
přestane bavit, tak prostě vodu na hřbitov zavřeme
a můžete volat jak chcete a kam chcete a nebude to
nic platné. Pro dnešek poslední problém a sice
kontejnery na odpad. Někteří lidé se chovají jako
dobytek. Promiňte, ale je to tak. Ke kontejnerům
nahází všechno možné – krabice, pytle s odpadem
apod. a myslí si, že to po nich bude nějaká služka
uklízet. Nebude. Doma to chtějí mít hezké a ve vsi
může být bordel. Je to vizitka nás všech a svědčí to
o naší ubohosti. Stejně tak kontejnery na bioodpad.
Jsou občané, kteří si prostě posečou zahradu,
počkají až kontejnery vyvezou a jsou prázdné a ze
své zahrady všechnu trávu navezou do kontejneru
tak, že za pár hodin po vyvezení jsou opět plné.
Bezohledně, je jim jedno, že druhý nemá kam co
vyhodit. A doma na zahradě jim kompost smrdí.
Příště už budu jmenovat, protože takové chování
je neomluvitelné.

koncert v kostele, taneční zábava, pouťové
odpoledne. Sledujte plakáty. Na 2. září
připravujeme Staročeské dožínky, půjde průvod
z Velešic do Pačejova a tam na návsi se bude vše
konat za doprovodu Švitorky. Čtvrtletí zakončíme
30. září, kdy bude v kulturním domě soutěž o
nejlepší svíčkovou.
Tak. Děkuji, že jste věnovali pozornost mým
řádkům a přeji všem krásné léto a nádhernou
dovolenou.
Váš starosta

www.pacejov.cz
videokronika a fotogalerie

***

Co nového u Motýlků a Broučků?

Májové posezení

Nebojte, už se blížím ke konci a teď něco
veselejšího. Tento týden v úterý navštívila naši
obec hodnotící komise soutěže Vesnice roku, do
které se naše obec přihlásila. Se svými
spolupracovníky, členy rady a zástupci spolků
jsme naši obec prezentovali, jak nejlépe jsme
uměli a počkáme si na výsledek. Každopádně se
jedná o velmi prestižní soutěž a v našem regionu
se o ocenění uchází také Kvášňovice, Chanovice,
Myslív, Rabí a Plánice.
Nakonec bych rád pozval na připravované akce
v letním období. 15. července přijďte podpořit náš
boj proti úložišti jaderného odpadu, bude se konat
pochod a cyklojízda z nádraží na Dračí louku
v Maňovicích
spojená
se
společenským
odpolednem a večerem. Týden na to, 22. července
se budou konat v Pačejově a na hřišti oslavy 110.
výročí založení Sboru dobrovolných hasičů, týden
na to bude rally a další týden pačejovská pouť
s obvyklým programem – výstava, jarmark,

Jaro jsme v naší školce prožili ve znamení
třídění odpadu. Děti z obou oddělení ví, kam patří
odpad, proč je důležité třídit. Navštívili jsme
společně Modré,
Žluté a Bílé království,
zachraňovali vše živé před draky Modrákem a
Žluťákem a pomáhali Skleněnému princi. Zapojili
jsme se také do sběru hliníku a nasbírali za celý
rok 88kg. Někomu se to zdá málo, ale když si
uvědomíme, že jsou to převážně víčka od jogurtů,
tak si myslím, že je to i nemožné. Začátkem dubna
u nás proběhl enviromentální výukový program Eliška. Součástí tohoto programu byla živá liška
Moia. Děti se dozvěděly vše o této malé šelmě i to
jaké je společně soužití člověka s tímto zvířetem.
Děti si mohly lišku pohladit, což pro některé bylo
velkou výzvou a velikým zážitkem.
Společně jsme se zapojili do štafetového běhu
proti uložišti jaderného odpadu. Bylo velmi
příjemné s jakým elánem a nadšením děti běžely,
nikdo nás nemohl přehlédnout v našem
žluťáskovém oblečení. Vystoupili jsme s dětmi
z oddělení Motýlků při tradičním májovém
posezení na návsi v Pačejově vsi s naším pásmem
říkanek, písniček a tanečků. Těší nás, že se této
akce můžeme zúčastňovat a ve zkratce široké
veřejnosti ukázat, jak se s dětmi pracuje.
Začátkem května u nás proběhl zápis na školní rok
2017/2018 a bylo zapsáno 12 dětí, na druhé straně
15 dětí odejde do školy. V příštím školním roce
bude navštěvovat školku 36 dětí. V květnu jsme
rovněž navštívili divadelní představení „Bajky
pana Ezopa“. Všem se toto představení moc líbilo.
Herci byli úžasní. Moderní formou děti seznámili
s bajkami. Společně jsme si zazpívali, zasmáli a

naučili se zase něco nového. Skvělým zážitkem
pro nás všechny byla návštěva indoorového hřiště
„Cirkus“ v Klatovech. Zde jsme měli možnost se
„vyřádit“ na skluzavkách, různých prolézačkách či
skákacím hradu. Na návštěvu za námi do školky
přijel opravdový kovboj, pan Petr Jakab s klisnou
Sárou a poníkem. Seznámil nás s tím, jak se
správně o tato krásná zvířata starat , osedlat a
jezdit na nich. Pro děti další obrovský zážitek a
další příležitost, jak vyzkoušet něco nového a
překonat svůj strach z něčeho neznámého.
Nezapomněli jsme ani na oslavu svátku našich
nejmilovanějších a vyrazili do Horažďovic, kde
jsme si zašli na točenou zmrzlinu a dětské hřiště.
Další den naše oslava pokračovala na fotbalovém
hřišti. Soutěžili jsme, hráli míčové hry, běhali bosí
v trávě a užívali si. Na závěr nechyběla
samozřejmě také menší sladká odměna. Aby toho
nebylo málo, vycestovali jsme za zvířátky do
plzeňské zoologické zahrady. Ráno to sice
vypadalo, že nám bude tradičně pršet, ale zázraky
se asi dějí a výlet se nám moc podařil. Viděli jsme
spoustu zvířat, povídali si o nich a pozorovali je.
Velkou odměnou pro děti bylo zakoupení si malé
hračky v tamním obchůdku se suvenýry.
Minulý týden předškoláci vyrazili do školy. Děti
měly možnost se podívat, co na ně čeká, vyzkoušet
si jak se sedí v lavici. Děti z první třídy jim
ukázaly, co se všechno naučily za jediný rok. A to
není zcela všechno. Příští týden nás čeká pasování
předškoláků, které proběhne v nové obřadní síni
v kulturním domě v Pačejově. Předškolákům
osobně předá šerpu a upomínkový balíček pan
starosta Jan Vavřička a možná přijde i rytíř.
V pátek 30. 6. nastane opravdové loučení
s předškoláky. Pro děti a jejich rodiče bude v
odpoledních hodinách připravený program plný
soutěží, tajemností a her. Společně si opečeme na
našem novém ohništi vuřty a možná i něco
lepšího, zazpíváme si. A to nejdůležitější.
Naposledy přespíme v naší školce a to v noci.
Nezapomínáme ani na nemocné. Celý rok sbíráme
víčka od pet láhví. Tentokrát poputují za Kamčou
a doufáme, že jí pomohou. Letos jsme nasbírali 8
pytlů. Prožili jsme toho za ten půl rok v naší
školce mnoho a ještě určitě prožijeme. Doufám, že
děti nezapomenou na léta zde strávená a že se
k nám budou i v budoucnu vracet, podívat se,
pochlubit se úspěchy ve škole nebo si jen tak přijít
popovídat. Na závěr bych všem čtenářům
Zpravodaje a dětem chtěla popřát krásné letní
prázdniny plné pohody a slunce.
/Vladislava Chalušová, ředitelka MŠ/

***

Základní škola
Ve středu 14.června jsme vyrazili pod vedením
pana učitele Tomáše Cihláře na výlet na Šumavu.
Naším útočištěm se stal po celou dobu ranč Yukon
v Radešově. Po příjezdu jsme se ubytovali na
pokojích, skupina zkušených „trampů“
si
postavila stany. Zbytek dne jsme věnovali vodním
hrátkám v řece Otavě, absolvovali jsme vycházku
po okolí, večer jsme opékali vuřty a seděli u ohně.
Druhý den jsme po snídani odjeli linkovým
autobusem na Srní. Naší první zastávkou byl
nedávno vybudovaný vlčí výběh. V návštěvnickém
centru jsme mohli nejprve zhlédnout několik
zajímavých
krátkých
videoukázek
dokumentujících život této šelmy. Poté jsme se
odebrali do samotného rozsáhlého vlčího výběhu.
Zde se nejvíce líbilo našim kamarádům Radkovi a
Martinu Vlkovým. Následovala turistická část dne.
Přes Hrádky jsme se dostali do údolí Vydry. Po
občerstvovací zastávce na Turnerově chatě jsme
pokračovali na Čeňkovu Pilu. Zde jsme navštívili
informační centrum v areálu elektrárny. Ochotný
pan průvodce nás poté vzal i na prohlídku malé
historické vodní elektrárny na soutoku řek Vydry a
Křemelné. Odpoledne jsme se vrátili autobusem
zpět na náš ranč, kde jsme se věnovali oblíbeným
sportovním aktivitám, opalování … prostě jsme
relaxovali. Večer jsme opět strávili společně u
ohně. V pátek jsme po snídani odjeli autobusem na
Kašperské Hory, odkud jsme pokračovali na
seismickou stanici na Zlatém potoce. Součástí
prohlídky byla i návštěva středověké štoly, v níž
jsou umístěny citlivé seismometry, které
zaznamenají otřesy v kterékoli části světa.

Školní výlet

Dozvěděli jsme se například, že zemětřesení
v Japonsku „běží“ na Kašperské Hory celých 12
minut. Následovala okružní vycházka „po stopách
zlatokopů“, během níž jsme navštívili například
štolu „Naděje“, stádo bizonů na Červené nebo
pozorovali živou zmiji. Počasí nám přálo a kolem
13.hodiny jsme se vrátili na kašperskohorské
náměstí. Po obědě na nás čekal poslední bod
programu v podobě zábavně naučné hry v
„Muzeu Šumavy“. Jednalo se o soutěž dvojic, jejíž
podstatou bylo vyhledávání různých údajů a
informací, které předem připravil pan učitel.
Odpoledne jsme se vrátili do Radešova, kam pro
nás přijeli naši rodiče a odvezli si nás domů. Výlet
se nám velice líbil, užili jsme si při něm spoustu
legrace a budeme na něj rádi vzpomínat. Někteří
naši spolužáci dokázali být celé tři dny bez
počítače a to je co říct. Na Yukon se v budoucnu
určitě vrátíme!
/Lenka Bendová, Natálka Marešová a David Šíma, žáci
9.ročníku ZŠ Pačejov)

***

AMK Pačejov v AČR

Automoto klub Pačejov v AČR uspořádal v sobotu
13.května na letišti v Kadově již 12.ročník
Pačejovského slalomu, jehož součástí bylo i 1.kolo
Mistrovství ČR v automobilovém slalomu a 2.kolo
seriálu Pošumavského automobilového slalomu.
Pořadatelé byli potěšeni velkým zájmem
amatérských jezdců široké motoristické veřejnosti.
Závodů se zúčastnilo 84 soutěžících.

Automobilový slalom

Příchozí zájemci si mohli na bezpečné trati
vyzkoušet své řidičské umění a porovnat své
dovednosti s účastníky mistrovství republiky.
Nejúspěšnějším jezdcem v seriálu Mistrovství ČR
byl Michal Kašpar s vozem Citroen Saxo VTS.
Nejrychlejším účastníkem v rámci Pošumavského

poháru byl Jakub Kirchner s vozidlem Caterham
Roadsport. Nejúspěšnějším zástupcem AMK
Pačejov byl Ing.Pavel Štípek, který se Škodou 136
Rapid obsadil 2.místo v kategorii licencovaných
jezdců. Delegovaný sportovní komisař FAS AČR
vyslovil pořadatelům pochvalu za velmi dobře
zorganizovaný sportovní podnik.
/Tomáš Cihlář Zpravodaj AMK/

***

Pačejovská rally je připravena

Dalším podnikem Rallysprint série 2017 bude již
XXXVIII. ročník Rally Pačejov. Po odchodu
hlavního partnera rally byli organizátoři z AMK
Pačejov v těžké situaci. Již na podzim minulého
roku však bylo rozhodnuto, že se další ročník
pačejovské rally pojede. Přestože se doposud
nepodařilo najít nového hlavního partnera,
přípravy na rally probíhají podle plánu. Díky
vstřícnému postoji Obce Pačejov se podařilo
zajistit nové zázemí pro rally, také všechna
povolení ohledně trati rychlostních zkoušek již
mají organizátoři na stole. Pokud se nepodaří
uzavřít dohoda s novým generálním sponzorem,
pojede se rally pod názvem „Rally Pačejov“. Pod
tímto názvem se v Pačejově závodilo naposledy v
roce 1989, kdy na pořádání rally ještě nebylo
potřeba takové množství finančních prostředků.
Dnes však můžeme garantovat, že napjatý
rozpočet rally nebude mít na kvalitu letošního
podniku žádný vliv. Pořadatelé věří, že se povede
naplnit i startovní listinu, protože největšími
partnery rally jsou v současné době právě soutěžní
posádky.
Rally se pojede tradičně 28. -29. července. Kromě
dalšího dílu RI Okna Rallysprint série 2017 se v
Pačejově pojede také přidružený pohár P2+ pro
silné čtyřkolky a vozy GT. Tradičně sem zavítá i
Autoklub Mistrovství České republiky v rally
historických vozidel. Díky mnoha domácím
posádkám má v Pačejově právě historické
závodění velmi dobrou úroveň a tradici. Opět
nebude chybět ani Česká trofej v rally
pravidelnosti pro sériová historická vozidla. I v
letošním roce je vypsán pohár pořadatele pro
zahraniční účastníky. V těchto dnech pořadatelé
obdrželi schválená zvláštní ustanovení, která jsou
k dispozici na stránkách Autoklubu ČR i na
oficiální stránce rallywww.rallypacejov.cz. V
tomto dokumentu se posádky i fanoušci dozvědí
všechny důležité informace o rally. Z časového
harmonogramu je patrné, že se bude závodit

v osvědčených lokalitách. Udělat výraznější
změnu v trati dnes není otázka jednoho roku, proto
rally pro letošní rok zůstává na identických tratí z
minulého ročníku. Přesto na posádky jedna velká
změna čeká. Nejtěžší rychlostní zkouška
„čečelovická“ se poprvé pojede v obráceném
směru. Z pohledu posádek se tak bude jednat v
podstatě o novou rychlostní zkoušku. Diváci se
zase mohou těšit na neokoukaná divácká místa.
Všechny informace k rally budou průběžně
zveřejňovány
na
oficiální
stránce
rally
www.rallypacejov.cz.
/ Miroslav Žitník, ml. AMK/

***

Ostrý trek
Jsme skupina příležitostně nadšených
turistů, která podlehla kouzlu společných
čundrů a cestování. V minulosti jsme podnikli již
několik výprav po Česku a zahraničí. Dnes se
s vámi chceme podělit o jednu z nich. Máme
k tomu jednoduchý důvod, poprvé jsme totiž
vyráželi na cestu přímo z Pačejova. Když
v průběhu zimy přišel Míra Marešů se zprávou, že
právě v Pačejově začíná modrá turistická stezka a
vede od nádraží až na šumavský vrchol Ostrý,
ležící na česko-německých hranicích, bylo
rozhodnuto. Tentokrát Velikonoce strávíme trochu
jinak.
Poslední zběžná kontrola krosny a můžeme vyrazit
na start, který byl naplánován na Velký pátek 17.3.
v 8:00 u nádraží. Někteří přišli dříve, jiní později,
ale nakonec nás všech osm vyrazilo s velkou chutí
a cca dvacetikilovou „plnou polní“ na zhruba
šedesát pět kilometrů dlouhý pochod. Zprvu cesta
moc neutíkala, stále jsme totiž ještě procházeli
místy, které relativně dobře známe. Vydali jsme se
přes Strážovice do Těchonic a odtud do
Nalžovských hor, kde proběhlo první občerstvení
v místní hospodě. Ačkoliv se na obloze honila
mračna, v naší skupině vládl optimismus a
směřovali jsme dále směrem na Ústaleč. Z té jsme
stoupali na první vyšší bod na naší cestě, vrchol
Vidhošť. Zde nebyl ani tak náročný výšlap jako
spíše strmý sestup zmiňovaného kopce. Někteří
jedinci si na tuto výpravu obuli neprošlápnuté
trekové boty a večer se nestačili divit, kolik mají
puchýřů. Odměnou se nám brzy stala kolinecká
putyka, která alespoň dočasně utlumila bolest
nohou. Byl to však klam. Když se začalo stmívat a
my se pokusili vstát, abychom nalezli nějaké
tábořiště, ukázalo se, že bolest snad ještě zesílila…
Místo na spaní jsme nalezli nedaleko za Kolincem,
kde jsme si upekli vuřty a odebrali jsme se do
stanů načerpat síly na další den.

Posnídali jsme kávu, velikonočního beránka a
kyselé mandarinky, jež jsme vyhodnotili jako
zbytečnou zátěž, a opět se vydali vstříc Šumavě.
Osvěžil nás drobný deštík, který naštěstí přestal
ještě dříve, než jsme dorazili k Werichově vile na
břehu Ostružné. Zakrátko se některým z nás při
pohledu na velhartický hrad vybavovaly vtipné
vzpomínky na dávný školní výlet. Nelenili jsme a
pokračovali jsme dál, byla už sobota před
polednem a nás stále čekal pořádný kus cesty.
Asfaltová cesta se klikatila směrem na Nemilkov,
kde se začala vyplňovat předpověď meteorologů –
ostrý a studený vítr. Před ním jsme se naštěstí brzy
schovali v údolí řeky Ostružné. Po pár kilometrech
jsme začali opět stoupat k vesnici Čachrov. Tam se
také upínaly naše naděje na získání zásob vody.
První ranou pro naši psychiku byl fakt, že poslední
hospoda zde zavřela po spuštění EET. Další
nepříjemné zjištění jsme zažili poté, kdy holky
neúspěšně obcházely místní obyvatele s prosbou o
natočení vody. Nakonec jsme však přece jen
nalezli dobrou duši a alespoň trochu občerstveni
jsme se vydali opět na cestu. Síly nám docházely a
to nás ta největší překážka teprve čekala.
Abychom se přiblížili k Hojsově Stráži, kde jsme
se rozhodli přenocovat, museli jsme překonat
vrchol Můstek 1234 m.n.m. Po jeho zdolání se
nám naskytly krásné výhledy na Špičák, Velký
Javor a Jezerní horu.

Na vrcholu Ostrého

Ráno jsme se rozhodli nechat krosny na pensionu,
kam jsme se večer schovali před deštěm, a
odhodlaně jsme vyrazili k našemu cíli. Bez zátěže
šla cesta o poznání snadněji a tak jsme okolo
poledne dosáhli vrcholu Ostrého 1293 m.n.m.
Dorazili jsme na čas, do pěti minut se přihnala
sněhová vánice, před kterou nás ochránila
německá horská chata a čaj s rumem. Zvládli jsme
to. Za dva a půl dne jsme prošli celou modrou
turistickou trasu z Pačejova až do Německa. I když
to bylo poměrně náročné (o čemž svědčí i fakt, že nás
nakonec došlo jen šest), tak to rozhodně stálo za to!
/ František Kába, ml. a ostatní z party turistů/ ***

Mladí hasiči
Jarní měsíce přinesly do života mladých hasičů
mnoho práce, ale i společné zábavy a radostných
zážitků. Březen byl plný her v tělocvičně ZŠ a
činnosti v naší klubovně. Děti se pilně
připravovaly na plnění odznaků odbornosti, což
zahrnuje mnoho teorie a závěrečný test znalostí.
Také jsme v tomto měsíci malovali svá díla do
výtvarné soutěže „Požární ochrana očima dětí“,
v níž jsme skvěle uspěli. Ve svých kategoriích
získali v základním kole 1. místo Kájinka
Buchtová, Klárka Jungerová, Honzík Lávička,
Kačka Buchtová a Šimon Straka, 2. místo Verunka
Pustková, Kryštof Noha a Magdaléna Matějková.
Následně v okresním kole obsadila 3. místo
v kategorii M1 Kájinka Buchtová a v kategorii
ZŠ3 Kryštof Noha. U tvoření a rozvíjení fantazie
naši šikulové zůstali také v dubnu. 2.dubna se
společně zúčastnili velikonoční výtvarné dílny,
kde si téměř tři hodiny vytvářeli dekorace a pěkné
doplňky na výzdobu svých domovů.
Krásné dubnové počasí nám umožnilo uskutečnit
dvě brigády na sázení stromků a tím přispět do
pokladny SDH. Také jsme mohli začít s nácvikem
disciplín na jarní sraz hry Plamen.
Nezapomněli jsme ovšem ani na svátek maminek a
nacvičili jsme pro ně pásmo plné veršovaných
pohádek a hudebních čísel. Oslava se konala 22.
dubna v hasičské zbrojnici. Děti předaly i drobné
dárečky, který vlastnoručně ušily. Jejich snahu
odměnila téměř padesátka maminek, babiček a
tetiček potleskem a spokojenými úsměvy. Tato
sobotní akce nebyla ale jedinou. V odpoledních
hodinách většina našich členů a vedoucích aktivně
podpořila štafetový běh proti jadernému úložišti a
tím vyjádřila svůj postoj k tomuto záměru. Sport a
trénování byly náplní také našich dalších
nedělních schůzek, neboť jsme je věnovali
vybrušování všech soutěžních disciplín (požární
útok, štafeta 4 x 60m, štafeta požárních dvojic,
požární útok CTIF ). Generální zkoušku požárního
útoku jsme absolvovali 15. května, týden po našem
sportovním soustředění „ v Pasekách“, na
okrskové soutěži. Družstvo starších dětí dosáhlo
krásného výsledku 22 vteřin a s tímto dobrým
pocitem vstupovalo do okresního kola hry Plamen,
které se konalo 22. května u nás v Pačejově. Naše
výkony nebyly vůbec špatné a po sečtení výsledků
z obou kol hry skončilo družstvo mladších dětí na
8. místě z 22 a družstvo starších na 17. místě z 37
zúčastněných. Měli jsme velkou radost z výkonů

obou družstev a také z hladkého průběhu celé
soutěže. Rádi bychom poděkovali všem, kteří
s organizací tak náročné akce pomáhali a věnovali
jí nemálo ze svého volného času. Velmi také
děkujeme všem sponzorům, díky kterým jsme
mohli dětem dopřát zajímavé ceny, skvělé
občerstvení a pěkné zázemí. Poděkování patří
těmto sponzorům: Obec Pačejov , Silnice Klatovy
a.s. Důbežářské závody Klatovy a.s.,Pfeifer Holz
s.r.o.ZKD Sušice, Klatovské rybářství a.s. Ponnath
ŘEZNICČTÍ MISTŘI s.r.o, Cupeko Sušice s.r.o.
Neofyt spol. s.r.o.Lyckeby Amylex.a.s. a za
propůjčení areálu Sokolu Pačejov, Tenisovému
klubu Pačejov a Janu Lávičkovi.
Na závěr bychom rádi poděkovali všem rodičům
našich „ hasičských dětí“ za podporu a pomoc. Pro
děti připravujeme na 25.června poděkování
formou stopované s velkým pokladem. Poslední
společný útok letošní sezóny předvedou děti na
oslavách 110. výročí založení SDH Pačejov, na
kterou vás všechny srdečně zveme. Poté se i my
rozloučíme na prázdninovou přestávku a budeme
se těšit na září, kdy se začneme opět pravidelně
scházet každou neděli odpoledne na našich
schůzkách. Už nyní máme vymyšlené některé
společné výlety a činnosti a rádi mezi sebou
přivítáme i nové členy. Přejeme všem krásné léto,
plné sluníčka a pohody.
/Klára Klečková, Martina Jungerová, Zdena Lávičková,
Milan Běloch a Radek Junger – vedoucí mladých hasičů/
***

Pačejovské hudební léto
Stejně jako v předchozích letech vás
zveme jménem farnosti Pačejov na
VI. ročník Pačejovského hudebního léta.
V rámci letošního ročníku jsou připraveny celkem
dva koncerty. První se uskuteční v sobotu 8.
července 2017 od 18:00 hodin a představí se na
něm vynikající mladí umělci a to flétnistka
Zuzana Gulová a varhaník Jakub David Směšný.
Oba účinkující jsou absolventi konzervatoře v
Plzni.
Druhý koncert proběhne v sobotu 5. srpna 2017,
tedy večer před pačejovskou poutí, rovněž v 18:00
hodin. Účinkovat bude nám již důvěrně známá
varhanice Marie Pochopová, absolventka AMU v
Praze. Spolu s ní uslyšíte další sólový hudební
nástroj, případně s doprovodem sólového zpěvu.
Obě alternativy jsou dosud v jednání.
Po zkušenostech z koncertů z předchozích let a
vzhledem k vynikající akustice pačejovského
kostela a uměleckým kvalitám účinkujících jsou
oba koncerty zárukou mimořádného uměleckého

zážitku.
Zveme širokou veřejnost na oba koncerty. Věříme,
že svou účastí podpoříte obě akce podpoříte a že
Pačejov se s touto založenou tradicí zařadí do
kulturního podvědomí místního regionu.

pačejovského obecního úřadu i Obci Břežany,
která významně dlouhodobě podporuje činnost
našich mládežnických oddílů.
/Vladimír a Libor Smolíkovi, vedoucí mládežnických
družstev/

/ Smitka Stanislav , organizátor Pačejovského hudebního léta/
***

V Sokole Pačejov slaví úspěchy hlavně mládež
V soutěžním ročníku 2016/2017 učinkovala
v okresních soutěžích dvě mládežnická družstva
Sokola Pačejov. Přes každoročně se opakující
problém sehnat dostatečný počet dětí se podařilo
dát dohromady družstvo mladší přípravy /9
chlapců + 2 děvčata/ a družstvo starší přípravky /9
chlapců + 1 dívka/. Oba týmy se pod vedením
trenérů pravidelně scházely na pačejovském hřišti
dvakrát týdně, vždy v úterý a ve čtvrtek
odpoledne, zimní příprava pak byla zpestřena
návštěvami tělocvičny v Nalžovských Horách.
Přičteme-li k tomu účast na 28 turnajích, každý si
jistě udělá obrázek, že během roku to nejsou
desítky, ale hned stovky hodin, které dobrovolní
trenéři a vedoucí především z řad rodičů výchově
naší omladiny v Sokole Pačejov věnují. Je to často
nedoceněná práce!
Okresní soutěže přípravek se nehrají tabulkově
systémem „každý s každým“, ale turnajově.
Jednotlivé turnaje mají vždy 4 účastníky, kteří
mezi sebou sehrají vzájemné zápasy. Za celou
sezónu tak sehrálo každé naše družstvo 14
turnajů /tedy 56 zápasů/. Turnaje se konaly
střídavě v Sušici, Horažďovicích, Lubech,
Klatovech, Strážově, Kašperských Horách, Hrádku
a Kolinci. Čtyři turnaje jsme pořádali doma
v Pačejově. Lépe si vedl tým mladší přípravky,
který ze 14 turnajů dokázal hned 8 vyhrát!
Poděkování patří touto cestou i všem rodičům,
kteří ochotně zajišťují dopravu svých „ratolestí“ na
jednotlivé turnaje. Je to od nich skutečně nezištná
pomoc.
Pro své svěřence uspořádala TJ Sokol Pačejov i
zájezd na utkání extraligy ledního hokeje HC
Škoda Plzeň : BK Mladá Boleslav, ze kterého byly
děti doslova nadšené. Podzimní i jarní část sezóny
zakončujeme vždy tradiční dokopnou v areálu
našeho hřiště s bohatým občerstvením, které
zajišťují maminky našich svěřenců. Nedílnou
součástí dokopné bývají pak utkání děti versus
rodiče.
Oba týmy jsou přihlášeny do okresních soutěží i
pro ročník 2017/18. Poděkování patří kromě

Družstvo mladší přípravky
***

Nádherný víkend
Naše země je opravdu nádherná, toulat se po ní a
jen vnímat její krásu, to si dopřály členky odboru
Sport pro všechny na víkendovém pobytu v
Českém Krumlově. Základnou nám byl hostel
Kominík na břehu řeky Vltavy - příjemný, útulný,
čistý a velmi pohodlný.
Náš bohatý program začal v pátek návštěvou
otočného divadla, které je
impozantní a
jedinečnou stavbou a divadelní představení jsou
beznadějně vyprodaná. Měly jsme vstupenky
zajištěné téměř rok dopředu a divadelní kus Pes
baskervillský nás velmi pobavil, neboť se
nejednalo o suchou detektivní hru, ale o vtipně
postavené představení.
V sobotu jsme se vydaly do Zlaté Koruny, kláštera
cisterciáků, který byl dějinami nemilosrdně
postižen. V 18. století byl zrušen a využíván pro
průmysl. Ve 20. století však opět klášter povstal do
své krásy a mohly jsme obdivovat jeho nádherné
interiéry i přilehlé okolí. V obrazové galerii, která
sloužila jako výukový materiál pro mnichy, se
nachází obraz Karla IV. v jeho pozdním věku.
Do Zlaté Koruny se po mnoha letech vrátila
Zlatokorunská madona, deskový obraz je ve
speciálním režimu přístupný veřejnosti.
Pak jsme se přesunuly zpět do Českého Krumlova
a zavítaly do fotoateliéru Seidel. Zde jsme se
vyfotily v dobových kostýmech z počátku 20.
století, prohlédly si se zvukovým komentářem celý

fotoateliér a vydaly jsme se na večerní prohlídku
města s průvodkyní. Český Krumlov má spoustu
křivolakých uliček, malebných zákoutí, různých
průhledů na zámeckou věž, hudebníků v parku i na
mostech. Městem se stále vlní davy cizinců,
kterým se zde evidentně velmi líbí, stále fotí,
natáčejí, zkoušejí naše jídlo, takže v restauracích je
všude plno a najít slušné místo je někdy obtížné.
V neděli jsme navštívily českokrumlovský zámek
a renesančními a barokními apartmány nás
provázel velmi příjemný průvodce, přičemž jeho
výklad byl živý a zajímavý. Po troše historie jsme
se přes hradní nádvoří přesunuly do zahrady
„Kouzelné bylinky“, kterou jsme znaly z
televizního pořadu Kouzelné bylinky. Zahrada je
opravdu kouzelná, bylinky rozdělené podle toho,
jaký neduh léčí, kdy se mají sbírat a jak uchovat,
aby neztratily svou léčebnou sílu.

***

Nádvoří zámku Český Krumlov

Závěr naší cesty byl v Holašovicích, která se pyšní
barokní návsí a je zařazena do památek UNESCO.
Nejde o skanzen, ale o živou vesnici, kde žije 140
obyvatel a v infocentru je velmi pěkná expozice.
Na návsi je keramická dílna, kde jsme se mohly
chvíli dívat přes rameno malířce keramiky a také
si něco užitečného koupit. Během našeho putování
jsme měly štěstí na náhodná přátelská setkání s
milými lidmi a nádherné počasí tomu všemu dalo
tu zlatou korunu.
Tak zase příště na toulkách po české zemi.
/ing. Jana Cihlářová, organizátor akce/
***
***
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