Zpravodaj

Obecního úřadu Pačejov

Čas povolební aneb starosti starosty …..
Ano, je dva měsíce po volbách a rozčeřené vody
v Pačejově se začínají pomalu uklidňovat. Někteří
přijali výsledky voleb s pokorou, jiní se s nimi
nemohou smířit dodnes. Jejich chyba. Takhle
vypadá demokracie v praxi. Všichni pro ni horují
a když zafunguje, tak se jim to nelíbí. Povolební
čas rozbouřila kauza „lípa“. Ta si v klidu rostla 46
let, posledních 25 let se k ní někdo hlásil a někdo
ne a najednou, když se to hodilo jako téma po
vyhraných volbách, tak se použila proti mně podle
zásady – na každého se něco najde. Zvláštní!
Naštěstí lidé pochopili jak to je , to vím z jejich
reakcí a děkuji jim za projevenou podporu.
Hned
druhý den po ustavujícím zasedání
zastupitelstva obce jsme se pustili do práce a ač
dva měsíce není dlouhá doba, první výsledky se
dostavují. Je vyvrtaný nový vrt ve Velešicích,
požádali jsme o dotaci na rekonstrukci obecních
komunikací, zpracovali jsme rozpočet na příští rok,
který pokrývá hlavní potřeby obce a musím říci, že
mám radost, neboť je po dvanácti letech vyrovnaný,
tzn., že náklady kryjí příjmy obce. Naposledy byl
rozpočet vyrovnaný v roce 2003. Zlepšilo se nám o
jeden stupeň hodnocení, kterému se říká „finanční
zdraví“ obce. Podařilo se provést celou řadu oprav
zařízení, technologií a vybavení a drobných úprav.
Konečně snad dokončíme kolaudaci hasičárny
v Pačejově a zprovozníme vše, co má fungovat ve
školní jídelně. Po mnoha letech fungují všechna tři
čerpadla na vodojemu u Olšan.
Prokouklo
autobusové nádraží a provedl se podzimní úklid ve
všech obcích. Děláme pořádek ve smluvních
záležitostech, prověřujeme postupně jednotlivé
smlouvy. Podařilo se snížit náklady na telefony,
bankovní poplatky, správu lesa. Hospodaření
v obecních lesích se překlápí do kladných čísel.
Úspory jsou v desetitisících. Pokoušíme se
nastartovat kulturní a společenský život v obcích,
začala pracovat kulturní komise, připravujeme
kulturní kalendář obce na příští rok. Sešli jsme se
se zástupci všech Spolků a projednali zásady
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spolupráce. Pouze ze Strážovic nepřišel nikdo.
Škoda! Zřejmě nic nepotřebují. A já spoléhám na
pomoc a podporu Spolků při různých pracích a
úklidu našich obcí. Značný problém jsou
pohledávky. To je snad móda. Mnoho lidí i firmy
dluží obci za vodu, odpady, nájem a další služby.
Tady musím upozornit, že budeme postupovat
velmi razantně. Všichni dlužníci dostanou výzvu
k úhradě a pokud v termínu závazky neuhradí,
nastoupí právníci, soudy a exekuce a bude je to stát
několikanásobně víc. To si musí každý rozmyslet.
V případě vodného ještě přistoupíme k odpojení
přípojky, v případě nájmu k jeho vypovězení.
Vyřešili jsme i mnoho připomínek a podnětů
občanů a myslím, že i k jejich spokojenosti.
A za to vše, co Vám teď popisuju jsem dostal
„odměnu“. Přišel dopis. Nebyl děkovný. Byl
anonymní. Ten, kdo jej psal a já tuším odkud vítr
fouká, je strašný ubožák. Je mi ho upřímně líto!
Snaží se sprostě urážet kdekoho, ale hlavně mě a
moji rodinu. Mě ale urazit nemůže, na to by musel
být jiný formát a taky něco v životě dokázat. A
hlavně – mé svědomí je čisté! Nejhorší na tom je,
že se neštítí urážet i mrtvé. Není mu svatá ani
památka zesnulých. Tomu se říká hyenismus.
Ale pojďme dál. Po večerech pracuji na koncepci
rozvoje obce, abychom měli nějakou osu nebo
vodítko, čeho se držet a mohli postupovat naprosto
systematicky. Zatím mám zpracovány hlavní
okruhy problémů, takové základní teze. Program
rozvoje obce, který projednala a schválila Rada, je
v příloze tohoto čísla Obecního zpravodaje a chtěl
bych jej podrobit všelidové diskuzi a bavit se o něm
při setkání s občany, která se budou konat
v průběhu prvního čtvrtletí příštího roku
v jednotlivých obcích pod patronací zastupitelů
z těchto obcí. Když jsme u těch zastupitelů, tak
musím konstatovat, že kdybychom hodnotili jejich
dosavadní práci známkou jako ve škole, jak by
mnozí obstáli ? Nakonec Ti z Vás, kteří chodíte na
veřejné schůze, mi určitě dáte za pravdu. Jakoby
rychle zapomněli, co ve slibu slibovali. Jsou i

výjimky a je pravda, že zastupitelstvo je z 88
procent nové a já doufám, že se přístup zlepší.
Uvidíme.
Čekají nás také nepopulární kroky. Obec jenom na
vodné, stočné a odpady doplácí ročně ze svého
rozpočtu skoro milion korun a je reálný předpoklad,
že tyto služby z důvodu společensky nutných
vynaložených nákladů i ze strany dodavatelů budou
růst. A zastupitelé budou muset rozhodnout, jestli
budeme mít spravené pěkné cesty, hezké budovy,
hezká veřejná prostranství, hřbitov a další a nebo
budeme doplácet na vodu a odpady a vše ostatní
bude rozbité, šedé a hnusné. Také panuje v obcích
mnoho nešvarů, třeba v bezesmluvním používání
obecních pozemků, obrovské problémy jsou
v odpadních vodách, myslíte, že tu nemáme černé
stavby? Někteří to na mne zkouší a chtějí získat
svůj prospěch na úkor obce. Jiní chtějí pořádek, ale
nesmí se týkat jich. Na to jediná odpověď. Budu
postupovat podle práva.
Ještě se Vám svěřím s jednou věcí. Trápí mne
takzvaná „mlčící většina“. Většina z Vás je totiž
slušná, poctivá a chytrá. Ale křičí většinou Ti druzí.
A bylo by dobře, kdyby Vy slušní jste uměli proti
nim vystoupit, ohradit se, usadit je. Vím, že je to
těžké, veřejně se postavit proti určitým názorům a
nesmyslům, ale zkuste prosím o tom přemýšlet. A
choďte na veřejné schůze!
Vstupujeme do roku 2015. Jaký bude? Něco
ovlivníme, něco ne. A pojďme společně ovlivňovat
to, co můžeme. A já Vám k tomu přeji ve Vašich
rodinách klid, mír, zdraví a pohodu po celý rok.
(Ing. Jan Vavřička, starosta)

***

Šťastné a veselé
Tak máme za sebou další Vánoce. Nebyly na
sněhu, nebyly tudíž pravé „ladovské“, nebyly ale
vyloženě ani na blátě a co je důležité - byly NAŠE.
Dovolím si na tomto místě malé ohlédnutí za
letošním pačejovským adventním obdobím a
vánočními svátky. Je velice potěšitelné, že jsme je
v našich obcích dokázali vyplnit celou řadou
veřejných koncertů, zábavných pořadů či
charitativních projektů. A co je nesmírně důležité a
pozitivní, v pozadí těchto akcí stály většinou naše
děti. Velký dík proto patří
základní škole,
pačejovským junákům a mladým hasičům či Spolku
pro obnovu památek, dík patří všem zapáleným
vedoucím, kteří přípravě a nácviku věnovali
spoustu energie a svého volného času. A to jen
proto, aby nám svými pořady udělali radost a
dokázali zpříjemnit předvánoční a vánoční čas. A to
není v dnešní přetechnizované a uspěchané době
rozhodně málo. Naopak – je to strašně moc!
Netroufnu si na tomto místě jmenovat konkrétní

osoby, a to jen z obavy, abych náhodou na někoho
nezapomněl. A tak si alespoň připomeňme některé
z akcí, které bezesporu obohatily náš život a
naplnily ideu vánočních svátků:
-

-

-

-

-

slavnostní rozsvícení vánočních stromů
s průvodním programem v Pačejově vsi i
nádraží
mikulášská nadílka v kulturním domě
vánoční koncerty pěveckého sboru při
základní škole
velký zábavný pořad „Nesem vám noviny“
v kulturním domě spojený s charitativní
akcí „Děti dětem“
zpívání pod vánočními stromky v Pačejově
nádraží, vsi a Velešicích spojené
s hudebním ztvárněním pohádky „O
dvanácti měsíčkách“
vystoupení
pačejovských
školáků
v klatovské nemocnici na Štědrý den –
spojené s předáním dárků dětským
pacientům, kteří museli trávit Vánoce na
lůžkovém oddělení /dárky byly zakoupeny
z výtěžku dobrovolného vstupného v rámci
pořadu „Nesem vám noviny“/
olšanské zpívání u vánočního stromku na
Boží hod vánoční
„novoroční“
koncert v kostele Panny
Marie Sněžné

Všechny tyto akce byly naprosto spontánní a
ukázaly, že na Pačejovsku máme šikovné děti a
jejich nadšené vedoucí a že dokážeme žít kulturně a
naplňovat myšlenku spolkového života. Že všechny
vzpomenuté akce se nesly v bezvadné, srdečné,
pohodové a přátelské atmosféře. Že dokázaly
přilákat nebývalé množství diváků všech věkových
kategorií napříč všemi našimi obcemi. Všechna tato
vystoupení dokázala alespoň ve vánočním období
spojit lidi dohromady. Mnohé děti určitě pochopily,
že dávat bývá někdy víc než brát a nám – dospělým
ukázaly cestu, jak bychom se k sobě měli chovat.
Tak, aby to nebylo jen o Vánocích, ale po celý rok.
Jsme to totiž my – dospělí, kteří dokážeme někdy
zbytečně stavět mezi sebou nesmyslné zdi a bariéry
nebo kopat hluboké příkopy. Děti tohle zatím
naštěstí ještě neznají….do té doby, než je to, nedej
Bože, naučíme. Chce se mi věřit, že sváteční duch
těch letošních Vánoc nás bude provázet i
v budoucích dnech všedních.
( Mgr. Tomáš Cihlář)

***

Zpráva TJ Sokol Pačejov
Derniéru podzimních fotbalových soutěží obstaral
zápas 1.A třídy Pačejov : Nepomuk, v němž jsme
dokázali loňského účastníka krajského přeboru
nejen porazit, ale i herně přehrát. Před zahájením
tohoto zápasu se hráči spolu s vedením TJ

rozloučili se svými dlouholetými oporami Petrem
Lávičkou a Jirkou Mrázkem a rovněž s bývalým
trenérem, nepomuckým Edou Baranem, který
Pačejov dovedl do 1.A třídy. Po skončení podzimní
části ročníku 2014/2015 nám v tabulce 1.A třídy
patří velmi lichotivé 7.místo se ziskem 24 bodů. Po
vítězné letní baráži s favorizovanými Křimicemi
nás mnozí „fotbaloví experti“ pasovali do role
jasného outsidera v 1.A třídě. Jak vidíte, opak je
pravdou. Úspěch je o to cennější, že jsme jej
dosáhli z drtivé většiny s našimi vlastními
odchovanci. Dlouhodobá systematická práce
s mládeží se nám jak je vidět vyplácí.
Nesporný podíl na tomto výsledku má nový
trenér Luboš Vašica. Tento zkušený trenér, který
v minulosti vedl týmy Klatov, Sušice a Horažďovic,
převzal v létě Pačejov, nováčka 1.A třídy. Přestože
měl v krátké letní přestávce velmi málo času,
podařilo se mu velice mladý tým zkonsolidovat a
vtisknout mu požadovaný herní projev. Do základu
týmu dokázal zapracovat i hráče, kteří měli dosud
zkušenosti jen ze IV.třídy! Je trenérem náročným,
ale mezi hráči oblíbeným. Jeho tréninky jsou
precizně připravované, na úrovni je i předzápasová
taktická příprava i pozápasové rozbory. Zápasy
dokáže i skvěle koučovat. S každým hráčem
pracuje individuálně. Jeho nejbližším konzultantem
je bývalý fotbalový reprezentant, hráč pražské
Sparty a belgického Lokerenu, pan Roman
Vonášek, který řadu našich zápasů, hlavně těch
venkovních, osobně navštívil.
Na jaře nás čeká jistě spousta práce. Už teď je
připravena náročná zimní příprava, trénovat se bude
3x týdně, pojedeme na čtyřdenní soustředění do
Chanovic, účastníme se kvalitně obsazeného turnaje
na umělé trávě v Sušici. Nic nechceme ponechat
náhodě. Hráčský kádr chceme stabilizovat a
samozřejmě i posílit /hlavně v obranných řadách/.
Pracujeme na příchodu cca 2 – 3 hráčů. Musíme mít
oddíl pochopitelně i ekonomicky zajištěný, což je
rovněž velice náročná práce.
Dalším dílčím úspěchem, kterým se po podzimu
můžeme pochlubit, jsou výsledky našeho týmu
mladších žáků, který
suverénně vede
s impozantním skóre 89 : 8 tabulku okresního
přeboru, když z deseti zápasů neztratil ani bod Pro
jaro máme jediný cíl – titul přeborníků okresu
Klatovy. Do jarní nadstavbové části postoupí 4
první týmy z obou skupin – klatovské i sušické.
Dovolte, abych jménem všech hráčů, trenérů a
vedoucích poděkoval za vaši přízeň. Děkuji
rodičům za nezištnou pomoc při zajišťování
dopravy svých ratolestí na tréninky, zápasy a
turnaje. Děkuji všem věrným fanouškům. Všichni
kolem fotbalu velmi pozitivně vnímáme, když za
námi i do těch nejvzdálenějších míst /Chodová

Planá, Žihle, Stod aj./ jezdí tolik našich příznivců.
Děkuji samozřejmě všem sponzorům pačejovského
fotbalu, bez jejichž podpory bychom jen stěží mohli
na takovéto úrovni existovat. Do nového roku a
jarní sezóny přeju všem hodně zdraví, pohody,
radosti a přání, abychom dokázali hrát fair play
nejen na hřišti, ale i v životě.
( Mgr. Tomáš Cihlář, předseda TJ)

***
Z činnosti tenisového klubu
Jelikož jsme náš spolek TK Pačejov obsáhle
představili v posledním čísle Zpravodaje obce
3/2014, dovolujeme si nyní jen připomenout, že
v sobotu 27.12.2014 pořádáme halový tenisový
turnaj čtyřher ve Strakonicích na umělém povrchu.
Jedná se o turnaj „O putovní pohár starosty obce
Pačejova“, začátek turnaje je v 10 hodin, předběžné
vyhlášení
výsledků
plánujeme
na 15.30
hodin,pronajaty máme tři kurty a srdečně zveme
příznivce tohoto sportu, ať už jako hráče nebo
diváky.
Po tomto turnaji večer 27.12.2014 proběhne
v předsálí KD v Pačejově valná hromada TK
Pačejov, kde bude volen nový výkonný výbor TK
Pačejov a hodnocena činnost TK Pačejov
v uplynulém období.
Další akce TK Pačejova následuje již v neděli
28.12.2014 od 13 hodin v KD Pačejov a jedná se o
tradiční před Silvestrovský turnaj ve stolním tenisu.
Kategorie budou jako vždy určeny pro děti do 15
let, mládež od 15 do 18 let, kategorii dospělých žen,
kategorii dospělých mužů a kategorii seniorů a
seniorek. Najdou – li se v neděli 28.12. v KD
zájemci i o turnaj v šachu, proběhne i tento turnaj
v jedné kategorii bez rozdílu věku.
Závěrem mi dovolte, abych Vám všem čtenářům
tohoto obecního zpravodaje popřál klidné a šťastné
Vánoce, úspěšný vstup do r.2015 a hlavně pevné
zdraví do budoucna
Přijďte na naše dvě výše avizované akce, jste
srdečně zváni !!!
( Jiří Hák, předseda tenisového klubu)

***

Zpráva spolku JODN – Březový potok
V posledním čísle obecního zpravodaje č.3/2014
jsem poměrně podrobně popsal situaci kolem
problematiky hlubinného úložiště v ČR. Zmiňoval
jsem, že i pro lokalitu „Březový potok“ bude
období 2014 až 2018 klíčové, jelikož se bude
rozhodovat, komu zůstane tzv.“Černý Petr“ a kterou
lokalitu ze sedmi uvažovaných v ČR, stát určí jako
nejvhodnější pro ukládání svého jaderného odpadu,

možná odpadu sváženého z celé Evropy. Taková
byla situace před říjnovými komunálními volbami.
Stát poté promyšleně využil situace, kdy těsně po
volbách nově zvolená vedení obcí měla starosti
s přípravami ustavujících zasedání zastupitelstev
obcí, na kterých musela volit nové starosty,
místostarosty a rady obcí a zaslal jim do datových
schránek 20.10.2014 Rozhodnutí MŽP o tom, že
povoluje stanovení průzkumných prací pro zjištění
geologických podmínek za účelem zmapování
podloží pro vhodnost úložiště jaderného odpadu
v katastru dotčených obcí. Obec Pačejov nebyla
výjimkou a zákonná lhůta možnosti se proti tomuto
Rozhodnutí MŽP odvolat, byla opravdu šibeniční –
pouhých 15 dnů!
Díky vůli nově zvoleného zastupitelstva obce
Pačejov i
jeho spoluprací s naším spolkem
„JODN“ se již 3.11.2014 podařilo na veřejné schůzi
zastupitelstva obce Pačejov jednohlasně v usnesení
deklarovat, že se obec Pačejov proti Rozhodnutí
MŽP velmi kvalifikovaně a v termínu odvolá
v podobě právního zastoupení obce Mgr.P.Douchou
z advokátní kanceláře „Šikola a Partneři“. Navíc
v usnesení ZO konstatuje, že plně bude hájit zájmy
občanů obce, kteří jasně deklarovali svůj postoj
v platném referendu k hlubinnému úložišti a že do
„Pracovní skupiny pro Dialog o HÚJO“ nominuje
za dotčené obce v lokalitě „Březový potok“ pro
další funkční období dvou let Mgr.Karla Zrůbka a
Františka Kábu.
29.11.2014 pak výkonný výbor našeho spolku
„JODN“ donominoval na své schůzi do této
pracovní skupiny zástupce za nevládní organizace
z lokality „Březový potok“ dlouholetého
bojovníka proti ukládání radioaktivního odpadu na
Klatovsku p.Miroslava Panušku, člena našeho
spolku a starostu obce Maňovice.
Musím na tomto místě konstatovat, že obec
Pačejov i náš spolek se v tomto období semkly a
udělaly maximum pro to, aby v mezích platných
zákonů ČR, hájily zájmy svých občanů. Taková
spolupráce
nebyla
úplnou
samozřejmostí
v minulých letech a já za spolek „JODN“ děkuji
všem současným zastupitelům obce Pačejov za
jejich postoj vyjádřený v jejich usnesení
z 1.ustavující schůze zastupitelstva obce.
Trochu nám ostatních šest lokalit z celé republiky,
kde stát také uvažuje o tom, že by u nich bylo
vhodné zřídit úložiště jaderného odpadu, závidí, že
starostové obcí Pačejova, Maňovic, Olšan, Velkého
Boru, Chanovic, Kvášňovic a Horažďovic mají
všichni jednotný a pevný názor a nesouhlasí ani za
nabízené
finanční
kompenzace
SÚRAO
s povolením, provádět
prostřednictvím státem
najatých firem průzkumné geologické práce a
nechtějí na svých katastrech mít v budoucnu sklad
jaderného odpadu.

Zdaleka však ještě není rozhodnuto o tom, jestli
stát prosadí své záměry a zájem určit, že na
Pačejovsku bude hlubinné úložiště jaderného
odpadu nebo ne. Ale tím, že obec Pačejov podala
včas své odvolání jako Rozklad proti Rozhodnutí
MŽP, minimálně zachovala šanci, že průzkumné
práce nebudou povoleny nebo alespoň pozdrží na
několik měsíců plány SÚRAO, zkoumat podloží
v katastru obce Pačejov.
Projevíte – li zájem o jakékoliv informace
k problematice HÚJO, ideální možností pro Vás je
navštívit webové stránky obce Pačejov zde:
http://www.pacejov.cz/dp/p1=1033 nebo webové
stránky našeho spolku zde: www.jodn.cz , kde
najdete opravdu podrobně všechny potřebné
informace.
Pokud byste raději uvítali informace získat přímo,
je možné s členy našeho spolku pro Vás uspořádat
besedu na toto téma. Jedna taková debata již
proběhla letos v listopadu ve Velešicích a myslím,
že byla poučná jak pro občany, tak pro nás členy
spolku „JODN“ . Samozřejmě informace podáme
Vám občanům i za obec na schůzi zastupitelstva
obce, pokud na jednání přijdete a budete mít k této
problematice na zastupitele obce své dotazy.
Využiji této možnosti ve Zpravodaji obce a pozvu
Vás na každoroční akci obce Chanovice související
s postojem občanů k hlubinnému úložišti jaderného
odpadu, kterou pořádá starosta Petr Klásek v sobotu
3.1.2015 a jedná se o „Pěší pochod k uctění a
zachování přírody a života v Pošumaví“, start od
8.3o do 9.3o hodin v IC v zámeckém areálu,
ukončení s hudbou v KD v Chanovicích.
Léto je ještě hodně daleko, ale náš spolek „JODN“
už má termín, kdy uspořádá spolu s obcí Maňovice
tradiční protestní pěší pochod a cykloakci proti
záměru státu umístit HÚJO v lokalitě „Březový
potok“. Termín této akce pro veřejnost je
v sobotu18.7.2015 a budeme rádi, pokud se
spoluorganizátorem na rozdíl od minulých let stane
i obec Pačejov.
Závěrem bych Vám chtěl popřát za náš spolek
„JODN“ klidné prožití svátků vánočních a v roce
2015 hlavně pevné zdraví!
( František Kába, předseda Spolku JODN)

***

Zpráva AMK Pačejov
ředitelství hodnotilo …

–

Organizační

V pondělí 24. listopadu se v příjemném prostředí
rodinného pivovaru „U Švelchů“ v Sušici sešlo
organizační ředitelství letošního jubilejního ročníku
EPLcond rally Agropa, aby jeho členové společně
zhodnotili průběh a ohlasy této soutěže. Jednání se
zúčastnil i poslanec Parlamentu ČR pan Mgr. Igor

Jakubčík, předseda OŘ Ing. Jiří Kylián a mnozí
další.
V úvodu jednání proběhla exkurze po pivovaru za
fundovaného výkladu sládka Štěpána Hajna , díky
kterému jsme pronikli do tajů výroby a vaření piva.
Celý večer organizoval a moderoval Mgr. Tomáš
Cihlář. S hlavní zprávou vystoupil ředitel rally Ing.
Pavel Štípek a jak už víte z minulého čísla našich
novin, bylo to bilancování velmi radostné. Všichni
účastníci vyjádřili uspokojení nad letošním
ročníkem a co je nejdůležitější, všichni také
vyjádřili vstřícnost a ochotu podílet se na zajištění
příštího ročníku v roce 2015. To nás všechny
naplňuje nadějí, že příští rok se rally v Pačejově
opět pojede!
Tak „Dej Bůh štěstí!“
/AMK Pačejov/

***
Zprávička Mateřské školy
Stále bylo co dělat. Prožívali jsme podzimní
čas uskutečňováním různých aktivit, jak v
pavilonech, tak venku. Pracovalo se s ovocem
a zeleninou, trénoval se hmat, čich, chuť,
jemná i hrubá motorika, porovnávalo se
množství, velikosti, procvičovaly se barvy,
známe hodně básniček i písní k podzimu.
Naše prostory byly vyzdobeny dětskými
výtvory – ať již namalovanými, nakreslenými
či nalepenými, vznikala zvířátka z přírodnin a
darů podzimu – z dýně z PET lahví, ježek ze
šišek, podzimníčci z listí a roliček. Na zdech
visely moc pěkné bedly. Experimentovalo se s
barvou, vodou, děti poznávaly, jak se čistá
voda může obarvit krepovým papírem. Na
vycházce k Blýskotě jsme byli vyzbrojeni sítky
a zjistili jsme, že ve vodě žije spousta
maličkých droboučkých tvorečků. Pěkná
podívaná byla na vytvářející se kruhy na vodní
hladině, když si nad ni čiperně vyskakovali
kapříci.Na zahradě se nám urodilo mnoho
jablíček, takže při pobytech venku v průběhu
celého dne si na nich každou chvíli někdo
pochutnával. Také naše dětské ručičky
shrabaly listí z ořechu – sedm velkých
namačkaných pytlů, celá naše třída se divila,
kolik toho na jednom stromě dokázalo vlastně
narůst.
Přírodovědná vycházka s panem Nohou se
našim svěřencům velice líbila, děti si
ověřovaly, zda se umějí v lese správně chovat,
vyzkoušely si zatloukání hřebíků, střelbu ze

vzduchovky na cíl i řezání větve klasickou
pilkou. Domů si pyšně za svoji snahu a aktivitu
odnášely pěkné dřevěné medaile.
Vydařil se nám i pěkně posvícenský týden,
zpívalo se, recitovalo, hrály se honičky,
vyrobily se papírové koláče zdobené krepovým
papírem, děti měly možnost si vlastnoručně
vyrobit opravdové těsto, zapouštěly se barvy
do
vlhkého
podkladu,
zdobilo
se
vystřihovanými tvary, mákem, opravdové
hnětýnky si děti samy polily čokoládou a
zdobily těmi pravými vhodnými ozdůbkami.
Mlsání bylo v hojné míře využito tak, jak tomu
při této venkovské tradici na podzim bývá.
Divadelní představení v Horažďovicích jsme
navštívili dvakrát, Ferda Mravenec a Honza a
čert, poznáváme, jak se máme chovat v
autobuse i v divadle. Po návratu zpět se
pohádkou ještě zabýváme, sdělujeme si dojmy
a pokoušíme se o výtvarné zpracování.
Během listopadu byly hojně využity krásně
vybarvené podzimní listy a lístečky pro naše
všelijaké čarování, objevily se nové výtvarné
techniky.
Čas uběhl a byl zde advent. S ním k nám přišly
i jiné starosti. Připravovali jsme se na příchod
čertů a Mikuláše do našich domovů, opět
umíme více říkanek a popěvků na toto téma.
Zúčastnili jsme se živého kulturního
hudebního vystoupení pana Hofmana, při
písničkách z filmových pohádek děti zpívaly
do skutečného mikrofonu, tancovaly a pohyb v
rytmu těchto melodií si pěkně užily.Poctivě se
na třídách chystaly předvánoční dílničky a
menší besídky, zpívaly se koledy. Vyráběla se
různá překvapeníčka a dárečky, ozdoby, řetězy,
přáníčka, pekly a zdobily se perníčky, tvořilo
se z vizovického těsta, zdobily se stromečky. I
dopisy Ježíškovi byly odeslány vánoční poštou
odtud. Naše předvánoční aktivity nás
provázely až do začátku vánočních prázdnin.
Ani byste nevěřili, co takové malé děti vlastně
dovedou pod vedením svých paní učitelek
vytvořit. Všichni se již moc těšíme na příchod
sněhové nadílky, abychom si po vánočních
prázdninách mohli sezónní činnosti řádně
užívat. Krásnou vánoční pohodu a do roku
2015 jen to nejlepší přeje všem čtenářům za
všechny u nás v mateřské škole.
(Věra Chanová, ředitelka MŠ)

***

Děti dětem
Plný sál pačejovského kulturního domu, skvělá
divácká kulisa, příjemná předvánoční nálada… to
vše byly průvodní atributy pondělního večera, pro
který připravili zábavný program „Nesem vám
noviny“ bývalí i současní žáci Základní školy
Pačejov. Samotný úvod pořadu měl slavnostní
rámec.

kaštany a žaludy v zimním období, v době strádání
zvěře, předkládány jelení zvěři v přezimovacích
obůrkách. V letošním roce se podařilo pačejovským
žákům nasbírat přes 300 kg lesních plodů.
Nejlepší sběrači během zimy za odměnu navštíví
zimní pozorování jelení zvěře v přezimovací obůrce
Beranovy chalupy. Sourozencům
Michaele a
Martinu Studničkovým, kteří se na této pomoci
podíleli největší měrou, pak poslali jeleni ze Srní i
specielní dárek v podobě svého krásného shozu.
( Mgr. Tomáš Cihlář)

Jeho aktéři se totiž rozhodli věnovat výtěžek
z dobrovolného vstupného na zakoupení vánočních
dárků pro malé pacienty klatovské nemocnice.
Tento projekt nazvali „Děti dětem“. Svůj slib děti
oficielně předaly náměstkovi ředitele klatovské
nemocnice, poslanci
Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky
Mgr. Igoru
Jakubčíkovi, který nad pondělním koncertem
převzal svou osobní záštitu. Zakoupené dárky na
Štědrý den pačejovští žáci
předají malým
pacientům, kteří musí vánoční svátky trávit na
dětském
oddělení
klatovské
nemocnice.
Samozřejmě, že jim u té příležitosti i zazpívají.

***
Exkurze do Mladé Boleslavi
Ve čtvrtek 11.12. se žáci 9.ročníku ZŠ Pačejov pod
vedení pana učitele Tomáš Cihláře zúčastnili
exkurze do podniku Škoda Auto v Mladé Boleslavi.
Akci organizovala Střední škola Oselce v rámci
projektu „Podpora technického a přírodovědného
vzdělávání
v Plzeňském
kraji“.
Kromě
pačejovských deváťáků se exkurze zúčastnili ještě
naši vrstevníci z Horažďovic a Blovic.

Ve více než dvouhodinovém programu nechyběly
písničky vánoční, muzikálové, ale ani ty, které se
dají nazvat „písničkami z babiččiny krabičky“.
Některé pěvecké výkony snesly to nejpřísnější
měřítko. Obrovský úspěch sklidili
i chlapci
z 9.ročníku s baletním vystoupením „Labutí
jezero“. Svou taneční kreaci museli dokonce
v samotném závěru na přání diváků zopakovat.
Hostem večera byl výborný sušický kytarista
Zdeněk Donoval.

Po více než tříhodinové cestě jsme dorazili do cíle
v Mladé Boleslavi. V muzeu Škoda jsme všichni
byli vybaveni závěsnými vysílačkami se sluchátky,
takže každý mohl nerušeně slyšet zajímavý výklad
naší průvodkyně. Během hodinové prohlídky
muzejní části jsme zhlédli historii výroby od těch
nejstarších vozidel z dílny zakladatelů továrny –
pánů Laurina a Klementa až po ty nejmodernější
exponáty. Součástí byla i expozice zachycující
postup restaurátorských prací.

Prostě pondělní večer v pačejovském kulturáku
neměl chybu. Dle slov a reakcí mnohých diváků se
střídaly výbuchy smíchu se slzičkami dojetí nebo
mrazením v zádech. A pokud tomu tak ve
skutečnosti opravdu bylo, tak to je to nejlepší
uznání, kterého se dětem z pačejovské školy mohlo
dostat. V závěru všem účinkujícím poděkoval
starosta Pačejova ing. Jan Vavřička.

Po prohlídce muzea jsme se autobusem přesunuli
do výrobní části automobilky. Celý areál s mnoha
halami se nazývá Václavské náměstí, neboť ho
svým tvarem a rozlohou připomíná. Je větší než
Monako. Je to v podstatě takové město ve městě, se
vší infrastrukturou, obchody, sociálním zázemím.
Navštívili jsme postupně lisovnu a jednu výrobní
linku a dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí.
Například:

Je opravdu dobře, když náš společný kulturní
stánek může sloužit i takovýmto akcím, které budou
občany našich obcí spojovat.

- v závodech v Mladé Boleslavi, Kvasinech a
Vrchlabí pracuje cca 26 tisíc osob

(Mgr. Tomáš Cihlář)

***
Sběr kaštanů
Děti ze Základní školy Pačejov se už několik let
aktivně zapojují do podzimního sběru kaštanů a
žaludů. Nasbírané plody pak vždy rovným dílem
rozdělí mezi Myslivecké sdružení Pačejov a Správu
NP Šumava – územní pracoviště Srní, kde jsou

- denně se v závodech v Kvasinách a Boleslavi
vyrobí cca 2 700 vozů /v Kvasinách 700 a
v Mladé Boleslavi 2000/
- výroba jednoho automobilu trvá 24 hodin
/včetně fáze lakování/
- na každém vozidle je přibližně 8 vrstev barev
a laků o celkové váze 10 kg

- branou č.13 denně projede kolem 800
kamiónů
- průměrný plat dělníků je 33 tisíc hrubého, u
technického personálu až 45 tisíc Kč
- na výrobních linkách pracují většinou muži,
průměrný věk je 33 let
- na jednotlivých stanovištích výrobní linky
pracují skupiny o počtu cca 12 osob, každý má
na svou pracovní operaci přibližně 58 sekund
- v rámci této pracovní skupiny se jednotlivé
operace střídají po hodině, aby lidé nedělali
jednu stereotypní práci po dobu celé směny
- pokud někdo během výroby způsobí svou
nedbalostí škodu nebo nějakou závadu, je mu
to následně strháváno z platů
- ve velké závodní jídelně je denně výběr ze 6
hotových jídel a 5 druhů polévek v ceně od
25,-Kč, navíc si lze objednat i jídla ze sýrové,
italské či steakové kuchyně
- v celém závodu je přísný zákaz fotografování
pod pokutou 2000 euro
- všude čisto, pořádek a pevný řád
Po prohlídce výrobních hal jsme se autobusem
přesunuli zpět k muzeu, odevzdali vysílačky,
sluchátka a vesty a vydali se na zpáteční cestu.
Spěchali jsme, protože ve 14 hodin měla v závodě
končit ranní směna, která údajně na dobrou hodinu
ucpe ve městě všechny komunikace. Notně
vyhladovělí jsme na nejbližší vhodné Benzině
vyfasovali bagety s pitím a valili domů! Exkurze se
nám všem líbila!
( Katka Vopalecká, 9. tř.)

***
PODĚKOVÁNÍ
Ředitel Základní školy Pačejov děkuje všem
učitelům, provozním zaměstnancům i žákům
za odvedenou práci v roce 2014. Rodičům
žáků děkuje za pomoc, spolupráci a vzájemné
pochopení při řešení mnohdy nelehkých
záležitostí spojených se vzděláváním a
výchovou.
Žákům, rodičům, zaměstnancům školy i všem
spoluobčanům přeji radostné a příjemné
vánoční svátky a hodně zdraví, spokojenosti a
osobních úspěchů v roce 2015.

Informace ZŠ Pačejov:
Vánoční prázdniny: Pondělí 22.12. 2014 –
pátek 2.1.2015
Zápis dětí do 1.ročníku se v ZŠ Pačejov
uskuteční 28.ledna 2015 od 13 hodin.
Konec prvního pololetí: Čtvrtek 29.1. 2015.
Pololetní prázdniny – pátek 30.1.2015
Jarní prázdniny na okrese Klatovy: 16.- 20.
února 2015
***

Zpráva o činnosti hasičů
Družstvo mladých hasičů při SDH Pačejov je v
současné době tvořeno skupinou patnácti dětí
vedených čtyřmi vedoucími, kterými jsou ,
kromě dvou ostřílených matadorů Milana
Bělocha a Radka Jungera, dvě nové síly –
Klára Klečková a Martina Jungerová, které ve
dnech 21.—22. září tohoto roku úspěšně
absolvovaly zkoušky vedoucích mladých
hasičských družstev.
Hned po prázdninách se rozjel kolotoč
pravidelných víkendových schůzek, které
směřovaly k jedinému cíli: uspět v okresním
kole soutěže mladých hasičských družstev
Plamen, pořádané dne 18.října v Běšinech u
Klatov.
Děti se učily a procvičovaly v
disciplinách jako je topografická příprava,
zdravotnická příprava, střelba ze vzduchovky,
vázání uzlů, znalost hasičských schematických
značek a samozřejmě v nácviku hasičské
štafety CTIF ( pro představu : štafetu o
celkové délce 400 m provádí devítičlenné
družstvo, kdy každý závodník běží jeden z
devíti úseků v pořadí: překonání žebříkové
stěny, volný úsek bez překážek, přenos požární
hadice, volný běžecký úsek, podběhnutí laťky,
překonání lehkoatletické překážky, přemístění
přenosného hasicího přístroje, opět volný
běžecký úsek, zapojení hadic, těsně před
soutěží se ještě děti zúčastnily víkendových
soustředění; 4. a 5. října v Kunkovicích u
Čachrova na táborové základně DDM Klatovy
a 14. října na Rabí, kde si vše ještě několikrát
vyzkoušely. Tyto nabyté znalosti a dovednosti
se potom snažily zúročit v sobotu 18. října v
Běšinech, na již výše zmíněné okresní soutěži
Plamen. Pačejovské družstvo se nakonec
umístilo celkově na 21. místě z 36
zúčastněných družstev klatovského okresu.

Po soutěži se pozornost vedoucích a dětí
soustředila na další úkoly.

Spolkový ples
7. března 2015 od 20 hod. v KD Pačejov

Pro prezentaci hasičského družstva na
veřejnosti byly při schůzkách v klubovně
vytvořeny dvě nástěnky, které jsou nyní
umístěny v budově základní školy a na
obecním úřadu , a které pravidelně informují o
aktivitách dětí – mladých hasičů.

- vyhlášení výsledků ankety "Nejlepší z nejlepších" a
udělení „Ceny starosty Obce Pačejov“
- hudba RELAX - bohatá tombola - půlnoční překvapení

Odpoledne 1. listopadu
bylo věnováno
sportovnímu vyžití. Počasí přálo a pro děti
byly připraveny možnosti na vybití přebytečné
energie, jakými byla jízda na koni, štafeta na
překážkové dráze či střelba na cíl z dětské
pistole.
Začátkem listopadu se také začalo nacvičovat
tradiční vánoční vystoupení, které bude
předvedeno
na Štědrý den odpoledne u
vánočních stromků v Pačejově Nádraží, v
Pačejově vsi, a ve Velešicích.

Martin a Michala Studničkovi – sběr kaštanů

Dne 19. listopadu podnikli mladí hasiči se
svými vedoucími výlet do Klatov. Část dne
věnovali výrobě “vánočních překvapení“ v
keramické dílně při DDM Klatovy a zbytek
dne strávili při dovádění v městském bazénu.
Schůzky v měsíci prosinci
byly a jsou
věnovány především přípravám na vánoční
představení. Děti, vedoucí a realizační tým
ještě “dopilovávají“ své role, ještě se tvoří
kulisy a všichni se již těší na Štědrý den a
vánoční prázdniny.

Žáci ZŠ v závodě Škoda v Mladé Boleslavi

A co nového čeká pačejovské mladé hasiče v
nadcházejícím prvním čtvrtletí roku 2015?
Především příprava na další hasičskou soutěž,
která proběhne v únoru v kryté hale v Nýrsku.
Dále výtvarná soutěž na téma Požární ochrana
očima dětí. A samozřejmě nějaké kulturní a
sportovní vyžití. Připravuje se výlet do kina a
také zimní odpoledne se soutěžemi a ježděním
na koni.
Závěrem přejeme všem hezké prožití
vánočních svátků a vše nejlepší do nového
roku 2015.
(Klára Klečková a Milan Běloch, vedoucí MH)
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