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Co nového u Motýlků a Broučků
Tak se zase přiblížil čas a já vás 
s dovolením mohu informovat o 
dění v naší mateřské škole.

Posvícení
O posvícení všechno to voní,
tak jako v apatyce.
A kdo by nešel na posvícení,
to by byl blázen přece.
Podzim  je  ve  znamení  u  nás

velmi  oblíbené  tradice  slavení  posvícení.  Naší
školkou  se  touto  dobou  line  vůně  upečených
hnětynek. Snažíme se, aby děti tuto tradici znaly a
věděly, proč se u nás slaví.
A tak se pustíme všichni společně do pečení. Děti si
s naší pomocí zadělají těsto, ví, co se do něj dává a
jak má vypadat jeho hustota. Následuje vykrajování
a  úplně to  nejlepší  na závěr,  zdobení  čokoládou a
ozdobičkami.  Kdyby  k nám  někdo  touto  dobou
zavítal, asi by se hodně divil, doslova všude je samá
čokoláda.
V této době k nám zavítala i Česká školní inspekce.
Hodně jsme se rozmýšlely, zda jí máme ukázat, tuto
aktivitu,  ale  nechtěly  jsme  děti  zklamat,  byly  na
zdobení hnětynek natěšené a tak jsme do toho šly. A
byla to dobrá volba. Starší děti v oddělení Motýlků
pracovaly na tom, jak se vlastně dá vyrobit mouka.
Pomocníky  jim  byly  různé  druhy  mlýnků,  od
mlýnku  na  maso,  mák,  hmoždíř,  až  po  elektrický
mlýnek.  Všechny  tyto  nástroje  naše  děti  bravurně
ovládají. Potom si Motýlci vyrobili sami z mouky a
vody těsto. Následující den jsme zdobily hnětynky
v obou odděleních, bylo na co koukat. Česká školní
inspekce byla docela překvapená, neznají tuto tradici
a  líbila  se  jim zvláště  aktivita,  kde  děti  pracovaly
s mlýnky. A děti byly šťastné, že si domů mohou pro
maminku odnést  opravdové hnětynky,  které  dělaly
opravdu z největší láskou a chutí.

Dopravní hřiště
Je báječné. Děti ho využívají, jak to jde a nejenom
děti  z naší  školky.  V říjnu  nás  navštívily  i  děti  ze
školní družiny, aby si mohly vyzkoušet jízdu na tak
skvělém povrchu. Doufám, že na jaře se k nám děti
ze školní družiny vrátí a častěji. A že se nám povede
pozvat menší školky z okolí, aby si také vyzkoušely,
jaká je to paráda.

Máme rádi zvířata
Projekt  ve  spolupráci  se  Státním veterinárním
ústavem, kdy se děti dozvěděli, co udělat, když se
někdo  špatně  chová  k zvířatům,  jak  se  zachovat,
když je náš mazlíček nemocný, zraněný, ale hlavně
jak  se  k němu  chovat.  Školka  získala  nového
kamaráda,  plyšového  pejska  Vetíka,  který  dětem
vždy připomene, co je správné a naopak.

Bezpečný pes
Výchovný projekt  pro  děti.  Naši  školku navštívila
paní společně se sedmiletým psem Guccim(pittbul).
Seznámila  děti  s touto  rasou,  jakou  má  tento  pes
stavbu  těla  a  proč,  jak  se  správně  chovat  k cizím
psům, co dělat,  když na nás zaútočí  cizí  pes  a co
dělat,  když  potkáme  psa  bez  majitele.  Děti  měly
možnost poznat to, že nezáleží na rase psa, ale na
tom, jak se majitelé psů ke svým mazlíčkům chovají,
jak je vedou k poslušnosti.  Že velký pes,  který,  je
dobře  vedený,  neublíží  a  naopak,  malý  pes  bez
pravidel, může být pro lidi nebezpečný.

Evelínko nauč se pozdravit a Evelínko nemlaskej
Zavítalo  k nám  divadlo  Pod  kloboukem
se slepičkami Evelínkou a Květuškou. Obě slepičky
učily  děti  správnému  chování.  Jak  důležité  je
pozdravit a že není pozdrav, jako pozdrav. Leckdy
by  takový  výchovný  pořad  stálo  uspořádat  pro
některé  rodiče.  Evelínka  s Květuškou,  také  děti
seznámily  se  správným stolováním,  k čemu slouží
jednotlivé  talířky,  příbory,  co  se  u  stolu  rozhodně
nedělá.
Jsou to skvělé pořady a naše děti je májí moc rády.
Do budoucna máme objednané další tři a všichni se
na divadlo Pod kloboukem těšíme.

Gastronomická  soutěž  o  nejlepší  bramborový
salátJiž  po  třetí  jsme  se  s dětmi  zapojily  do  této
soutěže. Je to pro nás vždy výzva.
My pedagogové jsme, nakoupili suroviny, uvařili je
a jinak vše bylo v režii  našich dětí. Děti samy vše
ručně nakrájely (mrkev, celer, petržel, brambory, 

okurky)  a dalo jim to opravdu moc práce,  zvláště
s loupáním  vajíček  se  hodně  natrápily.  Naše  děti
mají  šikovné  ručičky a  se  vším se  řádně  popraly.
Nakonec vše zamíchaly a my jsme pouze dosolily.
Tak  že  není  vůbec  pravda,  že  se  děti  na  salátu
nepodílely, spíše by se dalo říci, že my pedagogové
jsme měli  ten nejmenší podíl.  O to více jsme byli
překvapeni,  když tuto soutěž děti  vyhrály. Jsme na
děti  moc,  hrdi  a  ceny  si  moc  vážíme.  Poukaz  na
1000,-  Kč,  který  jsme  ke  krásnému zlatému talíři
obdrželi, využijeme pouze pro děti.

Jak pečovat o zoubky
Pokračování  výchovného  programu,  tentokrát
zaměřené  na  pomocníky,  které  bychom  měli
používat k péči o naše zuby. Děti byly seznámeny s
tím,  jak  má  vypadat  správný  kartáček.  Děti  si
přinesly  své  kartáčky  z domova  a  mnozí  měly
nevhodné kartáčky. Dále se seznámily, jak správně
používat  mezizubní  kartáček  a  dentální  nit.
Dozvěděly se, kolik mají používat pasty, že někdy
méně znamená více a že by se pasty měly střídat.
Do budoucna bychom asi měly tento pořad objednat
i pro některé rodiče aby věděli, co je správné a co
ne. Od ledna děti s povinnou předškolní docházkou
si budou pravidelně v MŠ čistit zuby po obědě.

Maminko,  tatínku,  babičko,  dědečku  pojďte  si
hrát
Společná  akce  s rodiči.  Cílem  této  akce  bylo
seznámit  rodiče,  prarodiče,  kamarády  s novými
didaktickými, pomůckami, hračkami. Na chvilku se

zastavit, pohrát si, popovídat si, vypít si v klidu kávu
či  čaj,  seznámit  se  s novými  rodiči,  nechat
každodenní  starosti  stranou,  vypnout.  Bylo  milé
pozorovat některé rodiče, jak se při hraní proměňují
v malé holky a kluky a užívají si hraní a možná se
v myšlenkách vracejí do svého dětství, bilancují, zda
jejich  dětství  bylo  lepší,  nebo  horší,  než  dětství
současných  dětí.  A  kdo  byl  unavený,  mohl  se
posilnit, dobrůtkami, které rodiče připravili.

Slet hraběnek a Hrabat
Koncem listopadu jsme se o víkendu sešli s přáteli
naší školy na zahradě MŠ a společnými silami, jsme
uklidili spadané listí. Je pravda, že nás nebylo tolik,
o to více jsme si  to užili.  Uvařili  jsme si  na ohni
kotlíkový  bramborový  guláš.  Než  se  nám  na  něj
uvařila  voda,  děti  nakrájely  brambory,  buřty  a
všichni  jsme  nedočkavě  čekali,  jaký  bude.  Byl
výborný,  všem moc chutnal  a  zahřál.  Následovala
překážková  dráha  s hráběmi,  maminky  se  toho
zhostily  úžasně  a  tak  jsme  si  chvilku  mysleli,  že
jsme  na  baletu.  Děti  zase  na  pískovišti  zdolávaly
branky pomocí míčků a hrabel na sníh a samozřejmě
si  užívaly  jízdy  na  koloběžkách,  na  novém
dopravním hřišti. A když byl někdo unavený, rychle
doplnil  sílu  skvělými  domácími  buchtami,
palačinkami,  či  domácí  pizzou.  Všem,  kteří  nám
přišli  pomoci,  bych  chtěla  poděkovat  za  pomoc,
skvělou atmosféru a krásné odpoledne.

Kdysi čerti rohatí Pačívem chodili
Na svátek Kateřin se stalo nedaleko naší školky něco
moc zvláštního.  Děti  při  procházce  objevili  místo,
kde se na zem letos dostal  čert.  Musel to být čert
popleta,  protože  cestou  poztrácel  hromadu
věcí(kopyto, chlupy, rohy, řetězy..). Pro děti dokonce
zanechal  dopis,  ale  největším  překvapením  bylo,
když zavolal paní učitelce Vlaďce a rozhodl o tom,
že když děti splní jeho úkoly, tak si nikoho do pekla
neodnese. A tak jsme sebrali  poztrácené čertí  věci,
vzali je do školky, tam si je vystavily a děly se zase
zvláštní věci. Pokaždé nějaká věc zmizela a zase se
objevila  místo  ní  věc  nová.  Jedním  z úkolů  bylo,
uvařit  čertovský čaj.  To byste koukali,  co všechno
děti  z domova  přinesly?  Nechyběl  rum,  sůl,  pepř,
chilli,  kořen  divizny,  med,  rakytníkový  sirup,
oregano, bazalka, houby, různé ovoce a z toho všeho
jsme venku na ohni uvařili čaj a byl výborný, celý
jsme ho vypili. Čert nám na oplátku za odměnu po
lese rozsypal čertovské groše. A tak to pokračovalo,
hledaly  se  čertí  řetězy,  Mikulášovy  vousy  a
opravdový čertovský poklad.  Až  přišel  ten  dlouho
očekávaný den, kdy do naší školky zajde opravdový
čert,  který  umí  plivat  oheň……..A  to  až  někdy
příště,  uzávěrka tohoto čísla je  4.  12.  a tak pevně
doufám, že naše děti bojovaly statečně a všechny se
k nám 6. 12. vrátí do školky.
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Co nás ještě čeká a nemine
Čekají nás dvě vánoční pohádky, výchovný program
,,Jak se vodí kytara“.
Připravily  jsme  si  čertovský  program  pro  přátelé
školy,  který  tradičně  proběhne  v pačejovském
klubu, všichni zúčastnění obdrží opět malé dárečky.
A samozřejmě se moc těšíme na Ježíška, budeme ve
školce  zdobit  stromeček,  vyrábět  dárečky  a  péct
cukroví.
A protože  se  blíží  čas  Vánoc,  chtěla  bych  všem
popřát  hodně  zdraví,  klidu  a  spokojenosti  a  co
nejmíň starostí.
,,Zvonky zvoní po roce, ohlašují Vánoce.
Lidé všude po kraji Ježíška přivítají.
Už se těší každý z nás, přichází vánoční čas.
Všude smích a zpívání, všechny smutky zahání.“

Vladislava Chalušová, ředitelka MŠ

Zprávy ze školy

V uplynulém období  školního  roku
proběhlo několik akcí a událostí.

Přehlídka výcviku dravců 
V pátek 11. října mohli žáci ZŠ 
Pačejov zhlédnout na školním hřišti 
ukázku sokolnictví. Zajímavou 
prezentaci mnoha opeřených dravců 
poutavým způsobem prezentovali 

zkušení sokolníci Miloslav Vondruška se synem ze 
Zborov u Českých Budějovic. Akce se všem velice 
líbila, už i proto, že se děti staly aktivními 
spoluúčastníky.
Následovaly podzimní prázdniny a po nich program
Bezpečný pes a projektový den Bezpečná škola.

Projekt Bezpečná škola
Žáci a učitelé ZŠ Pačejov připravili na pátek 1.11. 
projektový den „Bezpečná škola“. Jeho součástí byl 
již čtvrteční zábavně-naučný program „Bezpečný 

pes“, který přijela do Pačejova prezentovat 
kynoložka Kateřina Cirkovská s pitbullem Guccim. 
Děti se seznámily se psí fyziologií, morfologií a 
obecnou kynologií, naučily se znát řeč psího těla, 
mimiku a rozpoznat varovné signály. Další část 
ukázky byla věnována řešení konkrétních situací ze 
života, do kterých se může dítě spolu se psem dostat,
jak tyto situace konkrétně řešit a jak si chránit 
důležité části těla v případě útoku psa. Páteční 
projekt „Bezpečná škola“, otevřený i veřejnosti, si 
připravili pod vedením svých učitelů žáci druhého 
stupně, kteří jej následně sami aktivně prezentovali 
svým mladším spolužákům. Na programu byly 
mimo jiné například zimní úrazy, požáry, prevence 
úrazů, nebezpečné hračky, živelné pohromy a další 
témata. Celá zajímavá akce se určitě vydařila.

Projekt Hrdá škola
Naše  škola  se  přihlásila  do  projektu,  který  nese
název „Hrdá škola“. Jedná se o projekt, 
kterým bychom chtěli oživit studentský život na naší
škole, zahnat stereotyp a uspořádat na 
škole alespoň některou z aktivit. Cílem projektu je
dokázat, že škola není jenom o úkolech, 
známkách a povinnostech, ale že je to místo, kde by
se lidé měli cítit především dobře. Každý 
měsíc je nabízena jedna aktivita, kterou budou dělat
zúčastněné školy ve stejný den a všichni 
tak mohou sledovat, jak prožívají tyto dny i ostatní
školy. Tyto aktivity by měly zpestřit 
školní  rok a  přinést  zábavu do jinak běžných dní.
Prosinec je zaměřen na „Dobrý skutek“, 
pomoc těm, kteří ji  potřebují.  V lednu je nabízena
aktivita „Barevný týden“, kdy se každý den 
můžeme obléknout do jiné barvy a  nápaditě  sladit
své outfity. Únor se nese ve znamení 
mnoha  kultur,  neboť  nabízená  aktivita  se  jmenuje
„Mezinárodní den“. V březnu můžeme 
oslavit „Mezinárodní den učitelů“ , v dubnu se pak
zapojit do aktivity „Eko týden“. Jeden den 
v  květnu  a  červnu  můžeme  do  školy  vyrazit  s
bublifukem či v pyžamu. Nabízené aktivity se 
jmenují  „Bublifukový“  a  „Pyžamový  den“.  Z
vybraných akcí budou pořízeny fotografie, které 
budou zařazeny do slosování o ceny. 
Prosincový dobrý skutek máme již splněný. Žáci se
opět zapojili do sběru kaštanů pro lesní zvěř a 14.12.
se  v Kulturním  domě  v Pačejově  od  18  hodin
uskuteční charitativní vánoční koncert „Děti dětem“,
jehož  výtěžek  bude  věnován  na  nákup „veselého“
oblečení  pro  zdravotnický  personál  dětského
hematoonkologického oddělení Fakultní  nemocnice
v Plzni.

Pomáháme přírodě 
Stejně jako v předchozích letech, tak i v letošním 
roce se zapojili žáci Základní školy Pačejov do 
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projektu „Pomáháme přírodě“. Odevzdali 
úctyhodných 1060 kg kaštanů, které si následně 
rozdělili členové Mysliveckého spolku Pačejov a 
Správy Národního parku Šumava, kde poslouží jako 
doplňkové krmivo pro zimní přikrmování spárkaté 
zvěře. Králem mezi letošními sběrači byl 
bezkonkurenčně žák 6. ročníku Michal Ladman. Pro 
všechny žáky, kteří se do akce zapojili, bude v 
zimním období uspořádán výlet na Srní spojený s 
návštěvou tamějšího vlčince a jelení přikrmovací 
obůrky Baranky. Všem žákům i učitelům, kteří se do
akce zapojili, patří uznání a poděkování! 

Plavání a lyžařský výcvik
Od 8. ledna začnou žáci 1. až 4. třídy navštěvovat
bazén v Horažďovicích. V termínu jarních prázdnin
je 31 žáků přihlášeno na lyžařský výcvik na Lipně. 
Závěrem mi  dovolte  popřát  všem krásné  a  klidné
vánoce  a hodně štěstí a hlavně zdraví v roce 2020.
Aktuální  informace budou nadále  zveřejňovány na
našich stránkách www.zspacejov.cz.

Hana Aldorfová, ředitelka školy

Automotoklub Pačejov v 
AČR má za sebou velmi 
úspěšnou sezonu.

         Členové AMK Pačejov
si  na  nedostatek  práce  nemohou  stěžovat.  Také  v
letošním roce byla naše dispečerská skupina vybrána
jako  jediný  zřizovatel  dispečinku  na  všech
oficiálních rally v České republice. Naši členové tak
odřídili  celé  Mistrovství  České  republiky  v  rally,
včetně evropské Barum Czech rally Zlín. Tuto velmi
zodpovědnou práci by pačejovští nemohli dělat bez

příslušných  linencí  a  zkoušek,  které  je  nutné
absolvovat  v  zimních  měsících.  Na  jaře  jsme
uspořádali tradiční besedu o novinkách v pravidlech
silničního provozu v KD Pačejov. Také v letošním
roce  byl  pačejovský  automotoklub  hlavním
pořadatelem  Pošumavského  poháru  v
automobilovém slalomu. Tyto akce jsou určeny pro
širokou  motoristickou  veřejnost  a  přispívají  ke
zdokonalování  řidičských  dovedností  v  bezpečí
uzavřené tratě.  Pohár  čítal  osm závodů ve čtyřech
kolech.  Celkem  se  klání  zúčastnilo  přes  130
závodníků  z  celé  ČR  i  ze  zahraničí.  Slavnostní
vyhlášení  celého  poháru  proběhlo  2.  listopadu  v
zaplněném  sále  pačejovského  kulturního  domu.
Celkovým  vítězem  se  stal  Václav  Horn  ml.  na
Mazdě  MX-5.  Neztratily  se  ani  posádky  AMK
Pačejov.  Václav Štípek obsadil  třetí  místo ve třídě
L1, Pavel Štípek zvítězil v kategorii Veterán.
         Jednou z nejvýznamnějších akcí pačejovského
automotoklubu  je  pořádání  Mistrovství  ČR  v
automobilovém slalomu. To proběhlo 11. května na
letišti  v  Kadově.  Akce  měla  tradičně  velkou
sportovní i společenskou úroveň. Schopnosti našich
pořadatelů  prověřilo  i  počasí,  když  se  celý  závod
odjel za vytrvalého deště. Také v příštím roce bude
mít  pačejovský  automotoklub  čest  pořádat  toto
mistrovství ČR a to 16. května 2020.
        Léto  patřilo  stežejní  akci  našeho
automotoklubu, kterou byl XXXX. ročník INVELT
Rally  Pačejov.  Jubilejní  ročník  byl  zpestřen  řadou
doprovodných  akcí.   Ať  už  to  byla  výstava  v
horažďovickém  muzeu,  nebo  vydání  publikace
Rallye  a  Pačejov  –  Pačejov  a  Rallye.  Podařilo  se
natočit  i  obsáhlý  dokument  o  historii  pačejovské
rally, který byl odvysílán v televizi na stanici Sport
5.  Samotná  soutěž  byla  ozdobena  i  hvězdami
světového rallysportu a stala se asi nejsledovanější
motoristickou akcí letošního léta. Posádky i odborná
veřejnost  hodnotily  letošní  jubilejní  ročník  na

výbornou.  Pořadatelům  se  tak  podařil  postup  do
nejvyšší  ligy  motoristického  sportu  v  České
republice.  To,  o  čem  motorističtí  fanoušci  v
Pačejově snili již od 70. let se teď stává skutečností.
Automotoklub  Pačejov  v  AČR  bude  jako  jediná
vesnická  organizace  v  ČR  (a  možná  i  na  světě)
pořádat nejvyšší stupeň mistovství republiky v rally.
Soutěž se pojede o prodlouženém víkendu 26. - 28.
září  2020.  Sobota  bude  patřit  přejímkám  a
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slavnostnímu zahájení rally. V neděli a ve sváteční
pondělí  se  pak  bude  závodit.  Velkou  výzvou  pro
pořadatele  je  nutnost  zajištění  dvojnásobné  délky
tratě,  ale  i  zajištění  dvojnásobného  finančního
rozpočtu  na  akci.  Od  opuštění  prázdninového
termínu si pořadatelé slibují hlavně menší omezení
zemědělců.  Letní  termíny pravidelně komplikovaly
průběh  žní  v  okolí  trati.  Nutno  dodat,  že  většina
zemědělců měla pro rally pochopení, s řadou z nich
pořadatelé i úzce spolupracují. Rally Pačejov se dnes
stala  značnou  s  kvalitní  organizací.  V  dotčených
obcích  je  vnímána  jako  zdroj  příjmu  pro  místní
složky,  ať  už  za  pořadatelskou  činnost  nebo  za
provoz  občerstvení  pro  diváky.  I  díky  podpoře
místních obyvatel jsme několik let neměli problém s
povolením průjezdu některé rychlostní zkoušky. Za
to  je  třeba  všem zúčastněným  poděkovat,  protože
bez podpory veřejnosti a všech dotčených obecních
úřadů,  by  pačejovská  rally  nikdy  nezačala  pátou
desítku  roků  své  existence.  Zvláštní  poděkování
patří   Obci  Pačejov  a  Městu  Horažďovice  za
vyjímečnou spolupráci a podporu v organizaci této
největší  akce  regionu.  V neposlední  řadě  musíme
poděkovat i těm, které motoristický sport nezajímá a
otravuje jim život. Děkujeme, že nás tolerují a jeden
den v roce naši rally nějak přetrpí. Přípravy na 41.
INVELT Rally Pačejov již běží na plné obrátky. Je
zpracován  předběžný  návrh  tratě,  probíhají  i
intenzivní jednání na finančním zajištění. Přejme si,
ať  se  postup  mezi  dvoudenní  rally  naší  malé
organizaci vyvede bez problémů.
           Konec roku patří  v AMK Pačejov také
besedám  s  osobnostmi  motoristického  sportu.  V
letošním  roce  se  povedla  zorganizovat  beseda  s
juniorskými mistry Evropy v rally Filipem Marešem
a Janem Hlouškem.  Konala se v pátek 22. listopadu
tradičně v sále hostince u Barochů v Olšanech.
Poutavému vyprávění naslouchalo přes sto účastníků
akce. Nechyběly známé osobnosti z motoristického
sportu.  Sešlo  se  i  několik  bývalých  závodníků  z
okolí,  kteří  si  měli  po  letech  také  co  vyprávět.
Výtěžek  z  dobrovolného  vstupného  byl  tradičně
věnován na charitativní účely.
             V Mistrovství ČR v rally se AMK Pačejov
zapsal  i  na  poli  soutěžním.  Mezi  řadou  posádek,
reprezentujících  pačejovský  automotoklub  byli
nejúspěšnější Václav Stejskal ml. - Stanislav Viktora
ml.  Se  svým  Renaultem  Clio  R3T  celou  sezonu
bojovali o titul Mistra ČR v kategorii 2WD. Ten jim
nakonec těsně unikl,  ale i  vicemistrovský titul  nás
těší a posouvá AMK Pačejov výše. Neztratily se ani
další  naše  posádky,  startující  napříč  celým
startovním  polem  soudobých  i  historických
automobilů.  Doufejme,  že  se  i  příští  rok  budeme
moci  pochlubit  pořadatelskými  i  sportovními
úspěchy, a že v očích motoristické veřejnosti  bude
Pačejov i nadále nejznámější vesnice v republice.

             Za celý AMK Pačejov v AČR přeji všem
hodně zdraví v novém roce a mnoho šťastně ujetých
kilometrů.

Miroslav Žitník ml. 
předseda AMK Pačejov v AČR

  informuje ….

POZOR ZMĚNA !!!
Známky na popelnice

Určitě  jste  zaznamenali,  že  chystá  více  než
trojnásobné  zdražení  poplatku  za  skládkovné  na
skládkách odpadu. To znamená, že z dnešních pěti
set korun to bude více než osmnáct stovek a možnost
skládkování byla prodloužena do roku 2030. Potom
už budou likvidovat odpady pouze spalovny a tam se
očekává poplatek kolem dvou tisíc korun za tunu.

Samozřejmě,  že  i  my  hledáme  cesty,  jak  toto
zdražení  eliminovat.  Ta  je  jediná  –  třídit,  třídit,
třídit – tak, aby se snížil podíl komunálního odpadu,
který je nejdražší, proti tomu vytříděnému. Stále je
dost domácností, které si se tříděním nedělají starosti
a  vše  končí  u  nich  doma  v  popelnici.  Proto  jsme
dohodli se svozovou firmou, že nám dá k dispozici
známky na popelnice. Ty obdržíte při placení odpadů
na úřadě a nalepíte je na popelnici. Ten, kdo nebude
mít  známku na popelnici  nalepenou,  tomu nebude
vyvezena. Takže budeme eliminovat neplatiče. Dále
existují  statistiky,  kolik  odpadu  vyprodukuje
domácnost  o  dvou  ,  třech,  čtyřech  členech,  apod.
takže budeme mít indikaci, kdo třídí a kdo netřídí.
Zároveň  v  rámci  sdružení  obcí  hledáme  cestu  na
využití  popelovin,  které  jsou  významnou  složkou
komunálního  odpadu  a  celé  to  prodražují.  Také
zjistíme firmy a podnikatele, kteří mají mít smlouvu
na likvidaci odpadů a tuto nemají. 

Příští  rok  (2020)  bude  zkušební,  celé  si  to
vyhodnotíme  a  přijmeme,  bude  li  potřeba,  další
opatření. Používání známek na popelnice bude platit
od  1.  dubna  2020  ,  neboť  odpady  mají  být
zaplaceny  do  31.  března.  Ti,  co  přijdou  zaplatit
osobně,  známku obdrží  na  úřadu,  ti,  co  platí  přes
účet  si  dohodnou  způsob  vyzvednutí  známky.
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Samozřejmě, že zimních známek bude  pro ty, kteří
topí uhlím více. Je třeba si uvědomit, že naši obec
stojí  za  rok  likvidace  odpadů  více  než  800  tisíc
korun a pouze asi polovinu vybereme od obyvatel a
zbytek obec doplácí ze svého rozpočtu. Přitom by to
celé  měli  platit  původci  odpadu.  Takže  pokud  se
nepodaří  náklady  snížit  pomocí  třídění,  budeme
muset  přistoupit  ke zdražení  poplatků občanům za
svoz  a  likvidaci  odpadu,  právě  s  ohledem  na
připravované zdražování poplatků za skládkovné.

Věříme, že většina občanů to pochopí a podpoří.

Likvidace jedlých olejů a tuků

Jak  zlikvidovat  olej  a  tuk  po  smažení?  Určitě  se
nesmí  vylévat  do  WC –  do  kanalizace  nepatří!  S
tuky a oleji po smažení by se mělo nakládat jako s
odpadem.  Pokud se vysmažený olej a tuk dostává
do  WC,  výlevek  a  dřezů  v  domácnostech,  je
nanejvýš pravděpodobné, že nastane havarijní stav a
kanalizace bude neprůchodná.
V nejbližší době budou po obci rozmístěny označené
nádoby  na  sběr  použitých  jedlých  olejů  a  jedlých
tuků.  Do  těchto  nádob  můžete  odložit  olej  ze
smažení  potravin,  prošlé  jedlé  oleje  a  tuky  jako
máslo, rostlinné tuky, 100% tuky, sádlo. Tyto oleje a
tuky  do  sběrné  nádoby  odkládejte  výhradně  v
plastových dobře uzavřených obalech - např. v PET
lahvích, tuhé tuky v krabičkách od rostlinných tuků.
V žádném případě do sběrné nádoby olej nevlévejte
a neodkládejte ve skleněných obalech!!!  Došlo by
tak ke znečištění nádoby. 
Pozor!!  Sběr  není  určen  pro  motorové  a  jiné
mazací  oleje!  To  je  nebezpečný  odpad  a  jeho
likvidace  je  možná jen při  svozu  nebezpečného
odpadu!!!

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

Jaké akce nás čekají  ?

Podrobný  přehled  všech  akcí  a  kulturní
kalendář  na  rok  2020  je  součástí  tohoto
čísla  Zpravodaje.

   14. března 6. Spolkový ples

slavnostnímu zahájení rally. V neděli a ve sváteční
pondělí  se  pak  bude  závodit.  Velkou  výzvou  pro
pořadatele  je  nutnost  zajištění  dvojnásobné  délky
tratě,  ale  i  zajištění  dvojnásobného  finančního
rozpočtu  na  akci.  Od  opuštění  prázdninového
termínu si pořadatelé slibují hlavně menší omezení
zemědělců.  Letní  termíny pravidelně komplikovaly
průběh  žní  v  okolí  trati.  Nutno  dodat,  že  většina
zemědělců měla pro rally pochopení, s řadou z nich
pořadatelé i úzce spolupracují. Rally Pačejov se dnes
stala  značnou  s  kvalitní  organizací.  V  dotčených
obcích  je  vnímána  jako  zdroj  příjmu  pro  místní
složky,  ať  už  za  pořadatelskou  činnost  nebo  za
provoz  občerstvení  pro  diváky.  I  díky  podpoře
místních obyvatel jsme několik let neměli problém s
povolením průjezdu některé rychlostní zkoušky. Za
to  je  třeba  všem zúčastněným  poděkovat,  protože
bez podpory veřejnosti a všech dotčených obecních
úřadů,  by  pačejovská  rally  nikdy  nezačala  pátou
desítku  roků  své  existence.  Zvláštní  poděkování
patří   Obci  Pačejov  a  Městu  Horažďovice  za
vyjímečnou spolupráci a podporu v organizaci této
největší  akce  regionu.  V neposlední  řadě  musíme
poděkovat i těm, které motoristický sport nezajímá a
otravuje jim život. Děkujeme, že nás tolerují a jeden
den v roce naši rally nějak přetrpí. Přípravy na 41.
INVELT Rally Pačejov již běží na plné obrátky. Je
zpracován  předběžný  návrh  tratě,  probíhají  i
intenzivní jednání na finančním zajištění. Přejme si,
ať  se  postup  mezi  dvoudenní  rally  naší  malé
organizaci vyvede bez problémů.
           Konec roku patří  v AMK Pačejov také
besedám  s  osobnostmi  motoristického  sportu.  V
letošním  roce  se  povedla  zorganizovat  beseda  s
juniorskými mistry Evropy v rally Filipem Marešem
a Janem Hlouškem.  Konala se v pátek 22. listopadu
tradičně v sále hostince u Barochů v Olšanech.
Poutavému vyprávění naslouchalo přes sto účastníků
akce. Nechyběly známé osobnosti z motoristického
sportu.  Sešlo  se  i  několik  bývalých  závodníků  z
okolí,  kteří  si  měli  po  letech  také  co  vyprávět.
Výtěžek  z  dobrovolného  vstupného  byl  tradičně
věnován na charitativní účely.
             V Mistrovství ČR v rally se AMK Pačejov
zapsal  i  na  poli  soutěžním.  Mezi  řadou  posádek,
reprezentujících  pačejovský  automotoklub  byli
nejúspěšnější Václav Stejskal ml. - Stanislav Viktora
ml.  Se  svým  Renaultem  Clio  R3T  celou  sezonu
bojovali o titul Mistra ČR v kategorii 2WD. Ten jim
nakonec těsně unikl,  ale i  vicemistrovský titul  nás
těší a posouvá AMK Pačejov výše. Neztratily se ani
další  naše  posádky,  startující  napříč  celým
startovním  polem  soudobých  i  historických
automobilů.  Doufejme,  že  se  i  příští  rok  budeme
moci  pochlubit  pořadatelskými  i  sportovními
úspěchy, a že v očích motoristické veřejnosti  bude
Pačejov i nadále nejznámější vesnice v republice.

             Za celý AMK Pačejov v AČR přeji všem
hodně zdraví v novém roce a mnoho šťastně ujetých
kilometrů.

Miroslav Žitník ml. 
předseda AMK Pačejov v AČR

  informuje ….

POZOR ZMĚNA !!!
Známky na popelnice

Určitě  jste  zaznamenali,  že  chystá  více  než
trojnásobné  zdražení  poplatku  za  skládkovné  na
skládkách odpadu. To znamená, že z dnešních pěti
set korun to bude více než osmnáct stovek a možnost
skládkování byla prodloužena do roku 2030. Potom
už budou likvidovat odpady pouze spalovny a tam se
očekává poplatek kolem dvou tisíc korun za tunu.

Samozřejmě,  že  i  my  hledáme  cesty,  jak  toto
zdražení  eliminovat.  Ta  je  jediná  –  třídit,  třídit,
třídit – tak, aby se snížil podíl komunálního odpadu,
který je nejdražší, proti tomu vytříděnému. Stále je
dost domácností, které si se tříděním nedělají starosti
a  vše  končí  u  nich  doma  v  popelnici.  Proto  jsme
dohodli se svozovou firmou, že nám dá k dispozici
známky na popelnice. Ty obdržíte při placení odpadů
na úřadě a nalepíte je na popelnici. Ten, kdo nebude
mít  známku na popelnici  nalepenou,  tomu nebude
vyvezena. Takže budeme eliminovat neplatiče. Dále
existují  statistiky,  kolik  odpadu  vyprodukuje
domácnost  o  dvou  ,  třech,  čtyřech  členech,  apod.
takže budeme mít indikaci, kdo třídí a kdo netřídí.
Zároveň  v  rámci  sdružení  obcí  hledáme  cestu  na
využití  popelovin,  které  jsou  významnou  složkou
komunálního  odpadu  a  celé  to  prodražují.  Také
zjistíme firmy a podnikatele, kteří mají mít smlouvu
na likvidaci odpadů a tuto nemají. 

Příští  rok  (2020)  bude  zkušební,  celé  si  to
vyhodnotíme  a  přijmeme,  bude  li  potřeba,  další
opatření. Používání známek na popelnice bude platit
od  1.  dubna  2020  ,  neboť  odpady  mají  být
zaplaceny  do  31.  března.  Ti,  co  přijdou  zaplatit
osobně,  známku obdrží  na  úřadu,  ti,  co  platí  přes
účet  si  dohodnou  způsob  vyzvednutí  známky.

Podrobný přehled všech akcí a kulturní 
kalendář na rok 2020 je součástí tohoto 
čísla  Zpravodaje.

Jaké akce nás čekají?

14. března 
6. Spolkový ples

Obec Pačejov
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Kulturní komise připravuje zájezd do 
Prahy na muzikál . . Zájemci o účast se
již nyní mohou hlásit na Obecním 
úřadu .

Tentokrát slovo starosty závěrem ….
Asi se divíte, že jste v úvodu tohoto Zpravodaje
nenašli můj hodně čtený pravidelný článek pod
názvem  „Co  je  u  nás  nového  aneb  starosti
starosty“. Tentokrát jsem se rozhodl pro slovo
na   závěr,  nebude  dlouhé  a  hlavně  je  to
naposled.
Po celou dobu pěti let,  co píši  do Zpravodaje,
mě  napadají  nebo  kritizují  jednotlivci  za
některé  informace,  které jsem napsal. Z toho
jsem si moc nedělal a stojím za tím, že to bylo
vždy napsáno správně. Tentokrát mě ale napadli
v otevřeném  dopise  někteří  občané  lokality
Pracky vedeni svým mluvčím za to, že prý jsem
v minulém čísle Zpravodaje ve svém vyjádření
k protihlukovým  stěnám  nepsal  pravdu  a
vyzvali mě, abych to v tomto čísle dementoval.
Já jsem to vysvětlil na zasedání zastupitelstva,

kde byl jejich mluvčí přítomen a doložil jsem i
důkazy že to, co jsem napsal, je pravda. Naopak
oni  napsali  nepravdy  v  jejich  dopisu.  Tímto
jejich jednáním však pomyslný kalich přetekl. 
Podle mého názoru, hlavně jejich mluvčímu, jde
od začátku o to změnit  pozitivní obraz obce a
ukázat prstem na starostu, jak špatně zastupuje
zájmy  občanů.  Proto  postupoval  tak,  jak
postupoval.  Napřed  pozval  tisk  a  když  mu to
nebylo  nic  platné,  tak  zkouší  rozvrtat
zastupitelstvo. Přitom o nic nejde, je to bouře ve
sklenici  vody,  protože  až  bude  stavba
dokončena, tak bude provedeno měření, na které
jsou  v rozpočtu  i  peníze  a  podle  výsledku  se
buď budou a nebo nebudou  dělat opatření . A
tak  jsem  se  rozhodl  skončit  se  psaním  do
Zpravodaje  .  To  je  práce,  která  se  nedá  dělat
v normální pracovní době, nýbrž na úkor svého
volna  a  odpočinku.  A  nechat  si   okopávat
kotníky a osočovat od lidí, z nichž většina má
na svých zahradách černé stavby a měli  by si
zamést před svým prahem,  nehodlám. To jenom
abyste věděli, kdo se o to zasloužil a komu máte
případně  poděkovat. 
Na  závěr  mně  dovolte  za  prvé  poděkovat  za
letošní veleúspěšný rok. Poděkovat všem, kteří
pomohli i těm, kteří se zúčastňovali. A těm, kteří
„stáli opodál“ a jenom kritizovali, pomlouvali a
záviděli  přeji,  aby  se  probrali  ze  svých snů a
vrátili  do reality.  A za  druhé vám chci  popřát
hodně zdraví a vše dobré v novém roce.  A co
bych popřál naší obci? Aby nebyla obcí závisti,
nenávisti  a  hlouposti  nýbrž  obcí  úspěchu.  Ten
ale sám nepřijde, o ten se musí někdo postarat a
odpracovat.  A ti,  kteří  jen  křičí,  pomlouvají  a
kritizují, to určitě nebudou. Tak na shledanou!
Váš  starosta

Z  ČERNÉ  KRONIKY
OBCE….

* Na přelomu listopadu a prosince nějaký skvělý a
spořádaný občan zřejmě z  radosti  z  vítězství  naší
obce  v  soutěži  Vesnice  roku  zničil  tabuli,  která
informuje  o  tomto  vítězství  na  místní  tabuli  u

Kulturní komise připravuje zájezd do 
Prahy na muzikál . Zájemci o účast 
se již nyní mohou hlásit na Obecním 
úřadu .

Tentokrát slovo starosty závěrem….
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na   závěr,  nebude  dlouhé  a  hlavně  je  to
naposled.
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jsou  v rozpočtu  i  peníze  a  podle  výsledku  se
buď budou a nebo nebudou  dělat opatření . A
tak  jsem  se  rozhodl  skončit  se  psaním  do
Zpravodaje  .  To  je  práce,  která  se  nedá  dělat
v normální pracovní době, nýbrž na úkor svého
volna  a  odpočinku.  A  nechat  si   okopávat
kotníky a osočovat od lidí, z nichž většina má
na svých zahradách černé stavby a měli  by si
zamést před svým prahem,  nehodlám. To jenom
abyste věděli, kdo se o to zasloužil a komu máte
případně  poděkovat. 
Na  závěr  mně  dovolte  za  prvé  poděkovat  za
letošní veleúspěšný rok. Poděkovat všem, kteří
pomohli i těm, kteří se zúčastňovali. A těm, kteří
„stáli opodál“ a jenom kritizovali, pomlouvali a
záviděli  přeji,  aby  se  probrali  ze  svých snů a
vrátili  do reality.  A za  druhé vám chci  popřát
hodně zdraví a vše dobré v novém roce.  A co
bych popřál naší obci? Aby nebyla obcí závisti,
nenávisti  a  hlouposti  nýbrž  obcí  úspěchu.  Ten
ale sám nepřijde, o ten se musí někdo postarat a
odpracovat.  A ti,  kteří  jen  křičí,  pomlouvají  a
kritizují, to určitě nebudou. Tak na shledanou!
Váš  starosta

Z  ČERNÉ  KRONIKY
OBCE….

* Na přelomu listopadu a prosince nějaký skvělý a
spořádaný občan zřejmě z  radosti  z  vítězství  naší
obce  v  soutěži  Vesnice  roku  zničil  tabuli,  která
informuje  o  tomto  vítězství  na  místní  tabuli  u

vjezdu do obce v Pačejově. Udělal škodu za několik
tisíc a je zřejmě velmi spokojen. Děkujeme! Je to
borec.
*  Ve stejném období buď tentýž nebo jiný skvělý a
spořádaný občan nacpal do zámku u vodojemu za
kostelem  sirku,  takže  musel  být  tento  speciální
drahý zámek uříznut a vyměněn. Vznikla škoda za
několik  stovek  a  onen  dotyčný  má  zřejmě
spokojený  pocit.  Až  mu nepoteče  voda,  tak  bude
vědět proč. Jen tak dál! Děkujeme!
*  5.  prosince,  na  čertovský  večer,  ve  22,15  hod.
osádka  automobilu  u  pačívského  mostu  vytrhla
tabuli,  která  upozorňuje  na  výjezd  ze  stavby  a
hodila ji na soukromou zahradu. Stejní pachatelé
zřejmě  poškodili  o  čtvrt  hodinu  později  osvětlení
vánočního  stromu  u  zdravotního  střediska  na
nádraží. Na jejich odhalení pracujeme.

Poznámka  redakce:  Jedná  se  o  ubohost,  která
nemá  obdoby  a  je  nám  těchto  lidí  strašně  líto!
Bohužel,  i  tací  tady  žijí.  Doufejme,  že  jejich
„dobré skutky“ se jim vrátí a budou po zásluze
odměněny.

FOTO Z AKCÍ V OBCI
V POSLEDNÍM ČTVRTLETÍ 2019

Z vystoupení Olgy Baričičové v KD Pačejov

Divadelní představení Dalskabáty…. v KD Pačejov

Vítězové v soutěži o nejlepší bramborový salát

Mikulášská nadílka v KD
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ZAHÁJENÍ ADVENTU V PAČEJOVĚ vsi a   
na nádraží

KALENDÁŘ KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ 
NA ROK 2020

LEDEN
5. Tříkrálový koncert v kostele Panny Marie Sněžné

ÚNOR
8. Klubový večer  s lidovou písničkou a povídáním
15. Masopustní průvod Velešice
22. Dětský maškarní ples  v klubu KD

BŘEZEN
7. Divadelní představení v kulturním domě - Tyjátr
14. 6. Spolkový ples v kulturním domě
27. Pavel Dobeš v Pačejově – kulturní dům

DUBEN
7. Velikonoční jarmark Základní škola
8. Zápis dětí do 1. třídy v ZŠ
18. Klubový večer - „Z Normandie přes Ardeny až k nám“

Křest knihy „Pačejov – čas okupace a osvobození 1945“
25. Den proti úložišti
30. Stavění staročeských májů v místních částech obce

KVĚTEN
5. Oslavy 75. výročí osvobození
9. Májové posezení na pačejovské návsi

Pouťový turnaj v nohejbale Strážovice
12. Zápis dětí do Mateřské školy
16. MČR ve slalomu na letišti v Kadově
30. školní majáles farská zahrada

ČERVEN
6. Oslavy Dne dětí
13. oslavy 100. výročí SDH Velešice
27. 4. pačejovské pivobraní

ČERVENEC
4. Pačejovské hudební léto – koncert v kostele
4.-11. skautský tábor
11. protestní pochod proti úložišti jaderného odpadu
18. posezení s muzikou na návsi Strážovice

SRPEN
8. pouťové oslavy – výstava, fotbal, koncert v kostele, taneční 

zábava
9. pouťové oslavy - jarmark, mše svatá, fotbal, veselice

ZÁŘÍ
26.-28. INVELT rally Pačejov - MČR

ŘÍJEN
17. odpoledne pro seniory v KD – Veselá trojka Pavla Kršky
27. lampionový průvod
28. oslavy výročí 28. října

LISTOPAD
7. gastronomická soutěž
13. klubový večer
22. divadelní představení
28. zahájení Adventu v Pačejově na návsi
29. zahájení Adventu v Pačejově nádraží

PROSINEC
14. Vánoční koncert „Děti dětem“ v KD
24. vystoupení mladých hasičů pod vánočními stromky

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
Více informací plakáty na akce a webové stránky obce www.pacejov.cz
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KALENDÁŘ KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ  
NA ROK 2020

LEDEN 
5.	 Tříkrálový	koncert	v	kostele	 
	 Panny	Marie	Sněžné

ÚNOR 
8.	 Klubový	večer	s	lidovou	písničkou		 	
	 a	povídáním 
15.	 Masopustní	průvod	Velešice 
22.	 Dětský	maškarní	ples	v	klubu	KD

BŘEZEN 
7.	 Divadelní	představení	v	kulturním	domě	– 
	 Tyjátr 
14.	 6.	Spolkový	ples	v	kulturním	domě 
27. Pavel	Dobeš	v	Pačejově	–	kulturní	dům

DUBEN 
7.	 Velikonoční	jarmark	Základní	škola 
8.	 Zápis	dětí	do	1.	třídy	v	ZŠ 
18.	 Klubový	večer	–	 
	 „Z	Normandie	přes	Ardeny	až	k	nám“ 
 Křest	knihy	„Pačejov	–	čas	okupace		 	
	 a	osvobození	1945“ 
25.	 Den	proti	úložišti 
30.	 Stavění	staročeských	májů	v	místních 
	 částech	obce

KVĚTEN 
5.	 Oslavy	75.	výročí	osvobození 
9.	 Májové	posezení	na	pačejovské	návsi 
	 Pouťový	turnaj	v	nohejbale	Strážovice 
12.	 Zápis	dětí	do	Mateřské	školy 
16.	 MČR	ve	slalomu	na	letišti	v	Kadově 
30.	 školní	majáles	farská	zahrada

ČERVEN 
6.	 Oslavy	Dne	dětí 
13. oslavy	100.	výročí	SDH	Velešice 
27.	 4.	pačejovské	pivobraní

ČERVENEC 
4.	 Pačejovské	hudební	léto	–	koncert	 
	 v	kostele 
4.–11.	skautský	tábor 
11.	 protestní	pochod	proti	úložišti	 
	 jaderného	odpadu 
18.	 posezení	s	muzikou	na	návsi	Strážovice

SRPEN 
8.	 pouťové	oslavy	–	výstava,	fotbal,	koncert 
	 v	kostele,	taneční	zábava 
9.	 pouťové	oslavy	–	jarmark,	mše	svatá, 
	 fotbal,	veselice

ZÁŘÍ 
26.–28.	INVELT	rally	Pačejov	–	MČR

ŘÍJEN 
17. odpoledne	pro	seniory	v	KD	–	Veselá 
	 trojka	Pavla	Kršky 
27.	 lampionový	průvod 
28.	 oslavy	výročí	28.	října

LISTOPAD 
7.	 gastronomická	soutěž 
13.	 klubový	večer 
22.	 divadelní	představení 
28.	 zahájení	Adventu	v	Pačejově	na	návsi 
29.	 zahájení	Adventu	v	Pačejově	nádraží

PROSINEC 
14.	 Vánoční	koncert	„Děti	dětem“	v	KD 
24.	 vystoupení	mladých	hasičů	pod	vánočními 
	 stromky

ZMĚNA	PROGRAMU	VYHRAZENA
Více	informací	plakáty	na	akce	a	webové	stránky	obce	www.pacejov.cz
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