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Dobrý den, vážení spoluobčané.
Tak  je  po  Vánocích  a
očekáváme  příchod  nového
roku.  Rok  právě  uplynulý  asi
nenaplnil  očekávání  nás  všech.
Přesto, že to byl rok magických
dvacítek a  z  toho hlediska byl
možná  plný  naděje,  přesto  byl
divný,  přinesl  celosvětovou
pandemii,  jaro  i  podzim  byl

velmi  komplikovaný,  přinesl  nemoci,  obavy  ze
ztráty  zaměstnání,  komplikace  v  podnikání  a  pro
některé z nás i velmi smutný …….

Z pohledu obce  byl rozporuplný.  Na jedné straně
jsme  museli  rušit  jednu  kulturní  akci  za  druhou,
chyběl společenský styk a kontakty, i když v létě to
bylo o něco lepší.  Naše lokalita zůstala mezi čtyřmi
pro záměr vybudovat úložiště jaderného odpadu. Na
druhé  straně  jsme  dokončili  několik  krásných
stavebních akcí – chodníky na hřbitově, školní dílny,
nádherný  rybník  Na  prachárně,  obnovili  křížek  u
Blejskoty,  takže naše vesnice i  humna jsou zase o
něco krásnější.  Dobrá zpráva přišla v létě ohledně
přiznání dotace na vybudování kanalizace v našich
vesnicích  a  to  bude  stěžejní  téma  v  následujících
minimálně třech letech. V posledním čtvrtletí  jsme
také  dokončili  dvě  akce  v  Základní  škole  a  sice
výměnu  kotle  a  rozšíření  ústředního  topení,  tím
pádem  jsme  mohli  odstranit  akumulační  kamna  v
šesti učebnách a ušetříme za elektřinu. Na tuto akci
jsme dostali dotaci milion korun od Ministerstva pro
místní  rozvoj  za  vítězství  v  soutěži  Vesnice  roku.
Druhou  akcí  bylo  Pořízení  decentrální
vzduchotechniky  do  dvou  učeben  nad  školní
jídelnou,  kde  byl  zvýšený  výskyt  CO2   a  větrání
střešními  okny  v  době  špatného  počasí  bylo
problematické. Na tuto akci jsme obdrželi dotaci 311
tisíc  korun  ze  Státního  fondu  životního  prostředí.
Díky tomu se  prostředí  ve  třídách  výrazně  zlepší.
Hlavně, aby do té školy mohli žáci chodit.

Podzim  byl  ve  znamení  mimořádných  opatření  a
nouzového  stavu  z  důvodů  pandemie  koronaviru.
Byl výrazným způsobem omezen komunitní   styk a
tak  se  nekonaly  původně  plánované  kulturní  a
společenské akce. Omezení se projevilo prakticky ve
všech oblastech našeho života.  Přesto jsme svolali
dvě zasedání zastupitelstva obce, protože život obce
se nemůže zastavit  a bylo třeba projednat  důležité
věci a hlavně schválit rozpočet obce na příští rok. Po
celé  podzimní  období  jsme  také  pracovali  na

přípravě  realizace  kanalizace.  Bylo  třeba
zorganizovat  různá  výběrová  řízení  a  rozhodnout
další  důležité  záležitosti,  jednal  jsem s  bankami o
podmínkách poskytnutí  úvěru,  museli  jsme zajistit
autorský dozor stavby, technický dozor, koordinátora
bezpečnosti práce a další a další. Na jaře by měl být
znám dodavatel akce a pak musíme předat všechny
podklady na Státní fond životního prostředí a až vše
zkontrolují a podepíší s námi smlouvu o poskytnutí
dotace, tak potom by se mělo do tří měsíců zahájit.
Až  bude  znám  dodavatel,  tak  musí  zpracovat
harmonogram stavby a potom vám budeme moci dát
další informace o průběhu. Bohužel ale v posledních
dnech se objevují informace, že SFŽP nedostane z
důvodů  pandemie  a  úspor  ve  státním  rozpočtu
dostatek  finančních  prostředků  a  tak  je  klidně
možné,  že  realizace  se  bude  oddalovat  a  námi
předpokládané termíny budou jinak.

Jak  to  bude  v  příštím  roce  s  kulturním  a
společenským  životem nikdo  neví.  Již  ve  druhém
čísle zpravodaje jsem psal: „Neví nikdo z nás, jaký
přijde čas“.  Každopádně nějakou představu máme,
ale uvidíme, jaká situace bude začátkem roku.

Odpadové hospodářství je jedním z témat, která se
budou  stále  častěji  objevovat  na  stránkách
zpravodaje  a  zřejmě  i  diskutovat  mezi  Vámi.  Již
jsme  informovali,  že  od  roku  2021  bude  zvýšen
poplatek pro občana  na částku 600,- Kč za osobu.
O důvodech jsme psali v minulém čísle zpravodaje.
Společně  s  tím  se  budeme  snažit  tyto  služby
zlepšovat a rozšiřovat. Od jara příštího roku budou u
sběrných míst na separovaný odpad v jednotlivých
vesnicích umístěny nové velkoobjemové kontejnery,
které budou určeny VÝHRADNĚ NA BIOODPAD.
Obec jich pořídila celkem 9 prostřednictvím dotace
přes DSO Horažďovicko. Musím zdůraznit, že jsou

určeny  opravdu  pouze  na  bioodpad  a  pokud  tam
budou občané dávat i odpad jiný, budou tato sběrná
místa zrušena.  Také máme v příštím roce  slíbeno
dodání tmavošedých kontejnerů na plechovky. 
Na  podzim  byl  také  proveden  druhý  sběr
velkoobjemového a nebezpečného odpadu a musím
vás  pochválit  za  ukázněnost,  která  byla  i  díky
hlídkám, které zajišťovaly naše spolky. Doufám, že
do budoucna to tak bude vždy a občané budou vozit
odpad  na  místo  až  dle  časového  harmonogramu.
Byly samozřejmě výjimky a to u lidí, u kterých bych
to čekal nejméně. Ale tak to bývá.

Nové velkoobjemové kontejnery na bioodpad

Kanalizace  –  jak  jsem  psal  v
minulém čísle  ,  po vybudování
hlavních  řadů     kanalizace  se
bude  provádět  napojení  vašich
domů  na  kanalizaci
prostřednictvím  domovních
přípojek.  Na  ty  musí  být

zpracována  projektová  dokumentace  a  vydáno
příslušné  povolení.  V  tomto  čísle  zpravodaje  je
vložen formulář na objednávku této dokumentace
a plná moc k vyřízení příslušného povolení,  což
obec bude hromadně zajišťovat u dodavatele AQUA
ŠUMAVA s.r.o.. Obec bude také přispívat 1 000,- Kč
na každý projekt. 

Předejte  prosím  vyplněný  formulář  na
obecní úřad v terminu do 31. ledna 2021.

Ti,  kdo  si  zajistí  dokumentaci  sami  u  jiného
dodavatele,  nemusí  formulář  odevzdávat,  pouze  je
potřeba,  aby  měli  dokumentaci  a  povolení   do
podzimu  roku 2021.

Začátkem  listopadu  jsem  navštívil  biskupství  v
Českých Budějovicích,  kde  jsem se  sešel  s  otcem
biskupem a předal  mu oficiální  pozvání  na oslavy
150  let  vysvěcení  našeho  kostela  příští  rok  o
pačejovské  pouti.  Otec  biskup  pozvání  přijal  a
přislíbil účast. Dále jsem jednal s Mons. generálním
vikářem  ohledně  majetkových  záležitostí  a  po
kněžské  radě,  která  projednala  potřebné  začátkem
prosince bude další pokračování.

Tak a to je tentokrát vše.

Za dveřmi je rok nový. Rok 2021. Jaký bude? Tak
jako každý nový den začíná nepopsanou stránkou,
tak  i  tento nový rok  začíná knihou,  která  má 365
nepopsaných  listů a do určité míry záleží i na nás,
jaký bude. Jistě. Vše nemůžeme ovlivnit, ale leccos
ano.  A tak  vám  všem  přeji  zdraví,  štěstí,  radost,
pohodu, víru a naději v lepší dny.

Váš starosta
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Obecní úřad

informuje ….

Placení    místních    poplatků

Místní  poplatek  za  komunální  odpad  na  rok
2021 se bude vybírat od 15.února 2021 a je splatný
do 31.3.2021

Místní poplatek za psa za rok 2021 
Poplatek je splatný do 31.3.2021. Poplatek se bude
vybírat od 15. února 2021.

Upozorňujeme občany na znění Obecně závazné
vyhlášky č. 1/2020 a 7/2019 o místním poplatku:
Navýšení poplatku
1. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas
nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad
poplatek  platebním  výměrem  nebo  hromadným
předpisným seznamem.
2.  Včas  nezaplacené  nebo  neodvedené  poplatky
nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit
až  na  trojnásobek,  toto  zvýšení  je  příslušenstvím
poplatku

Placení za vodné a stočné

Placení  vodného  a  stočného  bude  po  odečtech  v
termínu od 15. února 2021 do 30. dubna 2021.

Cena vodného je dvousložková a je tvořena:
a)  pevnou  složkou  a  to  275,00  Kč  vč.  DPH  za
přípojku
b) pohyblivou složkou tj. cena za 1 m3 za rok 2020
(37,00 Kč vč. DPH) x množství odebrané vody

Cena stočného je  stanovena  za  rok  2020 ve  výši
46,00 Kč vč. DPH za 1 m3 odpadní vody

Smlouvy  o  dodávce  vody  z  veřejného
vodovodu a odvádění odpadních vod

Upozorňujeme  odběratele  vody,  kteří  ještě
neodevzdali vyplněné a podepsané „Smlouvy“ , aby
tak neprodleně učinili.

Všechny  platby  lze  provést   v hotovosti  na  OÚ
Pačejov ( úřední hodiny, jsou každé pondělí a středu

od  08.00  do  17.00  hod  nebo  přímo  na  účet  OÚ
Pačejov  :  3723351/0100,  variabilní  symbol  bude
přidělen  po  předchozí  domluvě.  Poukázky  na
uhrazení  místních  poplatků  a  vodného  budou
zasílány pouze na žádost poplatníka.
.

       Obecní úřad Pačejov

STOLNÍ KALENDÁŘ 2021

Byl vydán  stolní   kalendář,  již šestý,  vydaný obcí
Pačejov.  Po  loňské  změně,  kdy  po  čtyřech  letech
neobsahoval fotografie ze života obce a kulturních a
sportovních akcí, ale naopak proměny naší vesnice
za  poslední  léta,  jsme  zvolili  tentokrát  téma
Pačejovsko  v  kresbách. Určitě  se  jedná  o
zajímavou změnu, protože kresby občanů naší obce,
rodáků a dalších, vyjadřují umělecký pohled na naši
vesnici.  Díky  tomu  si  myslím,  že  se  vyplatí  ten
kalendář  uložit  do  archivu  a  nevyhazovat  ho  do
sběru.

Kalendář lze zakoupit na obecním úřadu v rámci
úředních hodin za 99,- Kč.

Rad  o  nové zamyšlení    

„  Bolí  mě  v zádech,  můžeš  mě
namasírovat?“  To  byla  častá  věta
mého  manžela  v červenci  tohoto
roku.  Byl  trochu  víc  unavený,  víc
spal.  Ale  jinak  nic…..Žádné
příznaky.

   Osmého července šel poprvé k praktické lékařce,
vypadalo to na zápal plic. Hrozivou diagnózu jsme si
vyslechli  ke  konci  měsíce.  „Máte  nádor  na  pravé
plíci  s metastázami  do  kostí  a  uzlin.  Vyléčit  to
neumíme, je nám líto.  Ale pokusíme se prodloužit
vám život.“ To byla slova lékařky na plicní klinice
Plzeň. Trvalo to 3 měsíce….
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   Proč to všechno píšu? Protože si myslím, že byste
měli vědět,  že rakovinu plic a jater může způsobit
radon.  Samozřejmě  hlavně  kouření  a  další
škodliviny,  které  za  svůj  život  dýcháme,  jíme,
pijeme….Kdo  jste  mého  muže  znali,  víte,  že  byl
celoživotní nekuřák, abstinent, 25 let vegetarián, žil
v souladu s přírodou…..
   Lékaři se samozřejmě ptají:“ Kouříte? Pracujete
s azbestem?  Kolik  máte  doma  radonu?  Vy  jste
z oblasti  se  jeho  zvýšeným  výskytem.“  Až  u  té
poslední otázky jsme řekli, že nevíme. V 90. letech,
vzpomínám, proběhlo plošné měření pomocí malých
oranžových koleček. Vím, že v některých domech se
dělaly protiradonové úpravy. To se nyní asi nevyhne
ani našemu domu postavenému roku 1939. Nechala
jsem si totiž soukromě radon změřit a hodnoty jsou
podle  mě  dost  vysoké.  V ČR je  limit  200  Bq/m³,
přičemž naše republika má v porovnání s ostatními
zeměmi velmi  vysokou normu (někde se  uvádí  až
400  Bq/m³).  I  přesto,  že  téměř  celý  náš  dům  je
podsklepený,  bylo  v přízemí  naměřeno  kolem 550
Bq/m³, v nepodsklepeném pokoji, který „sedí“ přímo
na žulovém masívu je dokonce přes 1200 Bq/m³. 
   Jsem v „Pačívě“ od svých osmnácti let. Když se
podívám na jednotlivé domy naší ulice, zdá se mi, že
diagnóz  rakoviny  je  tady  nějak  podezřele  moc.
Nejen plic. V našem domě během čtyř let odešli dva
lidé. V poslední době přibývá v našich obcích úmrtí
mladých,  dosud  zdravých  lidí.  Vím  o  několika
lidech,  kteří  se  nyní  léčí.   Říká  se,  že  rakovinné
buňky  v sobě  máme  všichni  a  v situaci,  kdy  jsme
oslabeni,  začnou  se  nekontrolovaně  množit.  Stačí
více stresu, psychická zátěž….
   Chtěla bych, abyste věděli, že existuje organizace
Státní ústav radiační ochrany (SÚRO),  kde vám
zdarma zašlou 2 detektory, které po dvou měsících
(v zimním období, kdy se méně větrá) zašlete zpět a
oni  vám sdělí  výsledky.  Já je budu naše detektory
odesílat  7.  12.  Existují  i  dotace  na  protiradonové
úpravy,  ale  myslím,  že  málokdo  na  ně  dosáhne,
protože musíte mít průměrně více než 1000 Bq/m³
v každé místnosti.
   Účinné  je  větrání,  protože  radon  je  plyn.  Ale
v zimě je to trochu problém. Navíc, pokud se dům
zateplí, dají se nová plastová okna, kumulace radonu
se  násobí.  Z domu  se  stane  konzerva,  která  nic
nepustí.   Každých  100  Bq/m³  zvyšuje  riziko
rakoviny plic o 16%. Ta se může projevit až po 10 –
30  letech  většinou  bez  jakéhokoliv  upozornění,
najednou  je  tady.  V plicích  nejsou  nervová
zakončení, takže nic nebolí. V tom je radon zákeřný.
   Na  posledním  veřejném  zastupitelstvu  jsme  se
otázkou  radonu  v obci  zabývali  a  budeme  v tom
pokračovat a hledat možnosti.
   Vím, že někdo řekne, že to přeháním, že jsem teď
přecitlivělá. To je sice pravda, ale to, co se teď v naší
obci děje, určitě není v pořádku. A to nejmenší, co

můžu  udělat,  je  to,  že  o  tom  budu  mluvit.  Mám
„Pačív“ ráda a i když jsem „náplava“, cítím se tady
jako doma. A doma by mělo být bezpečno. Všichni, i
já,  tady  bojujeme proti  úložišti  jaderného odpadu.
Zapomněli jsme ale, jaký nepřítel v podobě radonu,
nás tady nenápadně a plíživě ohrožuje.
   Pokud vás tato problematika zajímá, něco si o tom
přečtěte  na  https://www.suro.cz/cz nebo  jinde.  O
detektory  si  můžete  požádat  na  této  adrese
zuzana.muzikova@  suro.cz  . Paní je velice ochotná.
   
Přeji Vám jen zdraví, vše ostatní není důležité.      

                                             J. Stichenwirthová

   Zprávy ze školy

Po slibném začátku školního roku se stalo to, čeho
jsme  se  nejvíce  obávali  a  od  14.  října  jsme  opět
museli přejít na distanční výuku. Přesto jsme stihli
spoustu akcí. 16.9. 1. stupeň uspořádal běh T-mobil.
23.9.  navštívil  2.  stupeň  program  Síla  lidskosti
v horažďovickém  kině  o  Nikolasu  Wintonovi.
Probíhaly  kroužky  SŠ  Horažďovice  a  SŠ  Oselce.
24.9. děti ze školní družiny odjely do chanovického
skanzenu,  aby  si  vyzkoušely  stará  řemesla.  O
návštěvě  Techmánie  pod  záštitou  SŠ  Horažďovice
jsem psala již minule, akce proběhla 25.9. Exkurzi
do Kutné Hory pro 2. stupeň jsme museli zrušit, ale
náhradou  mohli  1.10.  žáci  8.  a  9.  třídy  navštívit
naučnou stezku Povydří v NP Šumava.  10 žáků se
mohlo  ještě  na  poslední  chvíli  zúčastnit  výstavy
Cosmos Discovery na výstavišti  v Praze,  opět  pod
záštitou SŠ Horažďovice. 
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Pokračovali jsme v projektu Hrdá škola. Na 13.10.
byl  vyhlášen  Suit  up  den,  tedy  den,  kdy  všichni
přijdou ve společenském úboru a budou si povídat o
společenském chování a vystupování. To už byli žáci
8. a 9. třídy na distanční výuce a zvláště dívky moc
mrzelo, že nemohou vynést úžasné šaty a podpatky.
Ostatní přišli krásně oblečení, někteří první den po
dvoutýdenní  karanténě,  přesto  to  ve  škole  to
vypadalo,  jak  na  velkém  pohřbu.  Všichni  byli
smutní, že nás koronavirus zase uvězní doma.

Začala distanční výuka, ale projekt Hrdá škola jsme
neopustili,  zapojili  jsme  se  z  domovů  a  18.11.
proběhl den české hrdosti.  Žáci si  se svými učiteli
připravili  prezentace  na  téma  českých  úspěchů.
Spojili jsme se přes Google Classroom. Nejdříve se
připojili žáci 4. až 9. třídy, jelikož systém umožňuje
připojení  maximálně  100  účastníků.  Na  důstojné
zahájení jsme si pustili českou hymnu. I já jsem si
pro žáky připravila přehled našich úspěšných lidí a
krás  naší  země.  Při  tvorbě  jsem si  uvědomila,  že
bychom  potřebovali  spíše  projektový  týden,
abychom  popsali  všechny  české  významné
osobnosti,  výrobky,  vynálezy  a  krásy.  Na  konec
úvodní  prezentace  jsme  si  pro  veselou  mysl
zazpívali,  a  někdo  si  možná  i  zatančil,  píseň
Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka Není nutno. Pak
už prezentovali deváťáci a chvíli to vypadalo, že se
ostatní  ani  nedostanou  ke  slovu.  Měli  toho
k vynálezům,  které  proslavily  Česko,  tolik  co  říci.

Dozvěděli  jsme se  o  objevu krevních  skupin,  kdo
vymyslel  slovo  robot,  o  bleskosvodu,  plzeňském
pivu, kostce cukru, lodním šroubu, rozluštění písma
Chetitů a antivirotikách. Osmáci si připravili největší
úspěchy  v českém sportu.  A zase  nové  informace.
Věděli  jste  například,  že  Věra  Čáslavská  začala
s gymnastikou  až  v 15  letech?  Takže,  jak  vtipně
poznamenala Johana, má ještě rok čas, než o sobě dá
gymnastickému  světu  vědět.  Natálka  zase  dosud
netušila,  že  jsme měli  tak skvělého tenistu,  jakým
byl  Ivan  Lendl.  Zjistili  jsme,  že  paní  asistentka
Přerostová  může  směle  konkurovat  Robertu
Zárubovi v komentování hokeje.
Sedmáci  vytvořili  prezentace  na  téma  významní
čeští  umělci.  Na  začátku  nás  seznámili  s otázkami
kvízu, které nám ve svých prezentacích zodpověděli.
Víme tedy v jakém sportu vynikal Vlasta Burian, jak
se jmenují vnuci Jiřiny Bohdalové, na jakou nemoc
zemřel  Karel  Jaromír  Erben,  jak  dlouho  sochal
svatého Václava Josef  Václav  Myslbek,  kolik  dětí
měl  Mikoláš  Aleš  a  proč  Josef  Lada  viděl  jen  na
jedno oko.
Šesťáci nám představili velikány české hudby. Byli
mezi nimi, jak ti starší jako Antonín Dvořák, Leoš
Janáček a  pedagog  Otakar  Ševčík,  tak  ti  současní
jako  Karel  Gott,  Pavel  Šporcl,  Jaroslav  Svěcený
nebo Eva Urbanová. O té už víme, že je skoro naše
sousedka.
Osmáci  a  deváťáci  se  museli  odpojit,  aby  udělali
místo třeťákům a my pokračovali.
Páťáci  se  věnovali  vynálezu  kontaktních  čoček
Ottou Wichterlem a přiblížili nám vývoj nejslavnější
české  stavebnice,  Merkuru.  Neměli  jen prezentaci,
ale paní asistentka Kalinovská vytvořila i informační
panel, který jsme si zatím mohli prohlédnout jen na
monitorech.
Čtvrťáci  se  věnovali  hrdinům  českých  pohádek  a
večerníčků. Každý se s nějakou postavou zosobnil a
my musel hádat, kdo je. Radim se dokonce za svou
postavičku  oblékl.  Jen  je  škoda,  že  Radimovi
neodstávají uši a nekoulel očima. Snadněji bychom
uhodli, že je za Hurvínka.
Třeťáci  nám  představili  Krtečka  a  jeho
dobrodružství. Připomněli jsme si některé příhody a
pro  mě  byla  novinka,  že  se  Krteček  skamarádil
s Pandou. Víme také, kdo Krtečka namaloval.
Prezentace se  nám protáhly téměř  o hodinu oproti
plánu,  a  to  jsme  nedělali  přestávky,  takže  na
druháky,  kteří  byli  připojeni  prostřednictvím  své
třídní učitelky, se nedostalo. Vím, že mají krásnou
prezentaci o vesnicích, kde žijí. Každý prý dokonce
složil sloku básničky na svou vesnici. Takže druháci
nezoufejte, určitě si vaši prezentaci nenecháme ujít a
při vhodné příležitosti nám ji musíte předvést.
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Bylo to krásné a poučné dopoledne, po dlouhé době
jsme se všichni mohli i vidět. Doufám, že tak jako
já,  si  i  děti  během  tvorby  prezentací  uvědomily,
v jaké výjimečné zemi žijí, že těžko najdeme obor,
kde by se nějaký Čech neuplatnil a navzdory tomu,
že jsme jen malou tečkou na mapě světa, jako národ
se v něm neztrácíme.
Ani práce ve škole se nezastavily. Bylo dokončeno
osazení rekuperačních jednotek ve školní družině a
přilehlé  třídě  a  dokončena  rekonstrukce  topení
v hlavní  budově.  Dozvěděli  jsme  se,  že  projekt
zadaný Obcí Pačejov na zřízení odborné učebny byl
schválen.

Projekt Šablony II jde do finále a zatím to vypadá,
že  jej  stihneme  v termínu.  Podali  jsme  žádost  do
projektu Šablony III, který byl měl začít 1.3.2021 a
měl  by  přinést  382 000  Kč,  opět  na  doučování,
projektové dny mimo školu a  vybavení  ICT.  Díky
dotaci  220 000 Kč z MŠMT na zajištění  distanční
výuky bylo zakoupeno 13 noteboků, které v nejbližší
době dorazí do školy. Troufám si tedy tvrdit, že co se
vybavení týče, a nejen ICT, je pačejovská škola na
špičkové úrovni a převyšuje mnohé městské školy.
Samotné  vybavení  by  ovšem  bylo  k ničemu  a  já
jsem velmi ráda, že se pačejovští učitelé a asistentky
techniky nebojí a využívají ji ve výuce. Díky tomu
žáci bez větších problémů zvládli distanční výuku. 

Se  zahájením  distanční  výuky  jsme  po  jarních
zkušenostech neměli  větší  problém. Od 3.  třídy se
žáci  každý  týden  spojili  s učiteli  na  dvě  hodiny
češtiny,  dvě  hodiny  matematika,  angličtinu  a  po
hodině  dalších  předmětů.  Tento  systém  byl  určitě
efektivnější  než výuka v minulém období  a snad i
rodičům,  alespoň  starších  žáků,  trochu  ulevil.  Do
distanční  výuky  se  zapojili  všichni  žáci,  pouze
s jednou výjimkou z technických důvodů.  Jistě,  dá
se  namítat,  že  není  nejšťastnější,  aby  děti  trávily
denně nejméně tři hodiny u počítače, ale na druhou
stranu jim tento systém přinesl řád, který některým
chyběl  a  donutil  i  ty,  co  předtím  nereagovali,

pracovat. Rovněž třídní schůzky a třídnické hodiny
proběhly  distančně.  Také  bych  chtěla  velmi
poděkovat paní učitelce první třídy Libuši Junkové,
která  v roli  venkovského  učitele  objížděla  návsi  a
učila prvňáčky písmenka  a radila, jak na slabiky.

Rok pomalu končí. Vloni  touto dobou by nás ani ve
snu  nepadlo,  co  se  stane.  Žáky  by  ani  ve  snu
nenapadlo, že je bude doopravdy mrzet, že nemohou
do školy.
Chtěla  bych  poděkovat  všem  svým  kolegům  a
kolegyním za  zvládnutí  výuky  a  přístup  k  dětem,
rodičům  za  trpělivost  a  dohled  nad  dětmi,  panu
starostovi  a  vedení  obce  za  vstřícnost  a  podporu
školy.  Do  nového  roku  přeji  všem  pevné  zdraví,
trochu štěstí  a  hlavně,  aby byl  lepší  nebo alespoň
nebyl horší.

RNDr. Hana Aldorfová,
 ředitelka školy 

Jak  šel  rok  v  naší  školce,  aneb  jak  se  žije
s covidem

Jaro
Na jaře tohoto roku naše školka byla  po dohodě se
zřizovatelem uzavřena na dva měsíce.
Byla to pro nás zcela nová situace, pracovat s dětmi
nás  baví,  ale  nemohli  jsme  a  zahálení  není  naše
parketa.  A tak  jsme  se  všichni  pustili  do  malých
oprav, o kterých jsme věděli,  ale nějak nám na ně
nezbýval  čas,  nebo  nebyly  zcela  prioritní.  Zvládli
jsme toho opravdu dost a některým z nás se v noci
do snů vkrádaly myšlenky, že stále něco natíráme,
brousíme,  uklízíme.  Podařilo  se nám  natřít,
(zrenovovat)  všechny  dveře,  včetně  futer  v celé
budově, a že jich tam je požehnaně -35. Obrousil se
a natřel plot, všechna kovová zábradlí, obrousilo se a
natřelo 50 dětských židlí,  natřely se dřevěné kryty
stěn,  police,  hydranty,  lavičky,  herní  prvky,
topení……Bylo toho opravdu dost, ale dělali jsme to
všichni  s myšlenkou,  že  to  budeme  mít  krásné  a
těšili se na okamžik, kdy se k nám zase vrátí děti.
Školka se znovu otevřela koncem května v přísném
režimu, ale vše se zvládlo, někdy jsme nevěděli, co

Pokračovali jsme v projektu Hrdá škola. Na 13.10.
byl  vyhlášen  Suit  up  den,  tedy  den,  kdy  všichni
přijdou ve společenském úboru a budou si povídat o
společenském chování a vystupování. To už byli žáci
8. a 9. třídy na distanční výuce a zvláště dívky moc
mrzelo, že nemohou vynést úžasné šaty a podpatky.
Ostatní přišli krásně oblečení, někteří první den po
dvoutýdenní  karanténě,  přesto  to  ve  škole  to
vypadalo,  jak  na  velkém  pohřbu.  Všichni  byli
smutní, že nás koronavirus zase uvězní doma.

Začala distanční výuka, ale projekt Hrdá škola jsme
neopustili,  zapojili  jsme  se  z  domovů  a  18.11.
proběhl den české hrdosti.  Žáci si  se svými učiteli
připravili  prezentace  na  téma  českých  úspěchů.
Spojili jsme se přes Google Classroom. Nejdříve se
připojili žáci 4. až 9. třídy, jelikož systém umožňuje
připojení  maximálně  100  účastníků.  Na  důstojné
zahájení jsme si pustili českou hymnu. I já jsem si
pro žáky připravila přehled našich úspěšných lidí a
krás  naší  země.  Při  tvorbě  jsem si  uvědomila,  že
bychom  potřebovali  spíše  projektový  týden,
abychom  popsali  všechny  české  významné
osobnosti,  výrobky,  vynálezy  a  krásy.  Na  konec
úvodní  prezentace  jsme  si  pro  veselou  mysl
zazpívali,  a  někdo  si  možná  i  zatančil,  píseň
Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka Není nutno. Pak
už prezentovali deváťáci a chvíli to vypadalo, že se
ostatní  ani  nedostanou  ke  slovu.  Měli  toho
k vynálezům,  které  proslavily  Česko,  tolik  co  říci.

Dozvěděli  jsme se  o  objevu krevních  skupin,  kdo
vymyslel  slovo  robot,  o  bleskosvodu,  plzeňském
pivu, kostce cukru, lodním šroubu, rozluštění písma
Chetitů a antivirotikách. Osmáci si připravili největší
úspěchy  v českém sportu.  A zase  nové  informace.
Věděli  jste  například,  že  Věra  Čáslavská  začala
s gymnastikou  až  v 15  letech?  Takže,  jak  vtipně
poznamenala Johana, má ještě rok čas, než o sobě dá
gymnastickému  světu  vědět.  Natálka  zase  dosud
netušila,  že  jsme měli  tak skvělého tenistu,  jakým
byl  Ivan  Lendl.  Zjistili  jsme,  že  paní  asistentka
Přerostová  může  směle  konkurovat  Robertu
Zárubovi v komentování hokeje.
Sedmáci  vytvořili  prezentace  na  téma  významní
čeští  umělci.  Na  začátku  nás  seznámili  s otázkami
kvízu, které nám ve svých prezentacích zodpověděli.
Víme tedy v jakém sportu vynikal Vlasta Burian, jak
se jmenují vnuci Jiřiny Bohdalové, na jakou nemoc
zemřel  Karel  Jaromír  Erben,  jak  dlouho  sochal
svatého Václava Josef  Václav  Myslbek,  kolik  dětí
měl  Mikoláš  Aleš  a  proč  Josef  Lada  viděl  jen  na
jedno oko.
Šesťáci nám představili velikány české hudby. Byli
mezi nimi, jak ti starší jako Antonín Dvořák, Leoš
Janáček a  pedagog  Otakar  Ševčík,  tak  ti  současní
jako  Karel  Gott,  Pavel  Šporcl,  Jaroslav  Svěcený
nebo Eva Urbanová. O té už víme, že je skoro naše
sousedka.
Osmáci  a  deváťáci  se  museli  odpojit,  aby  udělali
místo třeťákům a my pokračovali.
Páťáci  se  věnovali  vynálezu  kontaktních  čoček
Ottou Wichterlem a přiblížili nám vývoj nejslavnější
české  stavebnice,  Merkuru.  Neměli  jen prezentaci,
ale paní asistentka Kalinovská vytvořila i informační
panel, který jsme si zatím mohli prohlédnout jen na
monitorech.
Čtvrťáci  se  věnovali  hrdinům  českých  pohádek  a
večerníčků. Každý se s nějakou postavou zosobnil a
my musel hádat, kdo je. Radim se dokonce za svou
postavičku  oblékl.  Jen  je  škoda,  že  Radimovi
neodstávají uši a nekoulel očima. Snadněji bychom
uhodli, že je za Hurvínka.
Třeťáci  nám  představili  Krtečka  a  jeho
dobrodružství. Připomněli jsme si některé příhody a
pro  mě  byla  novinka,  že  se  Krteček  skamarádil
s Pandou. Víme také, kdo Krtečka namaloval.
Prezentace se  nám protáhly téměř  o hodinu oproti
plánu,  a  to  jsme  nedělali  přestávky,  takže  na
druháky,  kteří  byli  připojeni  prostřednictvím  své
třídní učitelky, se nedostalo. Vím, že mají krásnou
prezentaci o vesnicích, kde žijí. Každý prý dokonce
složil sloku básničky na svou vesnici. Takže druháci
nezoufejte, určitě si vaši prezentaci nenecháme ujít a
při vhodné příležitosti nám ji musíte předvést.
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vše ještě máme desinfikovat, aby to bylo dobře tak,
abychom ty naše dětičky uchránili.  A to platí stále.
A na konec jsme si dny užili snad nejvíce z celého
roku.  Využili  jsme  nabídky  projektu  od  MAS
Pošumaví   a  navštívili  hrad  Klenová,  z projektu
Šablony  II.  jsme  uhradili  projektový  den  v ZOO
Plasy  u  Plzně  a  sportovní  den  v Klatovech,  sbor
dobrovolných hasičů z Pačejova pod vedením Radka
Jungera pro děti  připravil  hrátky v pěně.  Připravili
jsme rozloučení s našimi školáky na školní zahradě,
kterého se zúčastnil i pan starosta ing. Jan Vavřička.
V květnu  proběhl  zápis  do  MŠ  a  bylo  přijato  11
nových dětí.

Léto
Provoz MŠ byl prodloužen i o letních prázdninách
abychom rodičům vyšli vstříc a malinko jim ulehčili
jejich situaci. V tomto období probíhá u nás ve škole
úklid a příprava na zahájení nového školního roku..
Ve spolupráci s MAS Pošumaví jsme uskutečnili  2
projekty  pro  děti  z MŠ  z Horažďovic  na  našem
dopravním hřišti. Děti si zde mohli vyzkoušet jízdu
na koloběžkách, jak se chovat v dopravním provozu,
znát některé dopravní značky. Dětem se u nás moc
líbilo a počítáme s tím, že tyto projekty připravíme i
pro jiné školky z okolí, protože je o ně velký zájem.
Měli  jsme  naplánované  další  projekty  na  říjen  a
listopad, ale bohužel covid nám toto znemožnil. Pro
nás  je  tento  projekt  samozřejmě  práce  navíc,  ale
škoda  neukázat  naše  krásné  dopravní  hřiště,  které
v klatovském okrese nikdo nemá i ostatním.
Dopravní  hřiště  využíváme  s dětmi  každodenně,  i
když na něm nejezdíme na koloběžkách, probíhá zde
ranní cvičení a skvělé na tom je, že povrch hřiště je
tepelně  příjemný,  tak  že  děti  zde  mohou chodit  a
sportovat bosy.
V září jsme zahájili školní rok s počtem 35 dětí a je
to velký nápor, jak pro zaměstnance, tak pro nové
děti,  ale  vše  se  zvládlo a  dnes  můžu říci,  že  jsou
všechny děti adaptované a spokojené.
Zapojili jsme se také individuálně i společně za MŠ
do soutěže namaluj své nádraží, vyhodnocení mělo
být v říjnu a zase zasáhl covid.

Od září  jsme jako školka zapojeni  do projektu od
České  obce  sokolské  s názvem  ,,Se  sokolem  do
života“,  obdrželi  jsme  dva  velké  plyšové  sokoly.
Děti daly sokolovi jméno Tříska. Cílem projektu je
rozvoj  pohybu,  který  dětem v dnešní  době  schází.
Celý školní rok budeme plnit  úkoly, zaznamenávat
je do sešitu, který má každé dítě a na závěr projektu
každé dítě obdrží medaili a diplom. 

Podzim
Využíváme finance z projektu Šablony II., ve kterém
jsme získali bez mála pro naši školku 400 000,-Kč.
Tyto  finance  jsou  použity  na  vzdělávání
pedagogických pracovníků, projektové dny pro děti
a rodiče, hradíme z nich výuku anglického jazyka a
rozvoj ICT v naší škole. Projekt končí v dubnu 2021
a chtěli bychom se zapojit do projektu Šablony III.
Z tohoto projektu byla hrazena i návštěva Techmánie
v Plzni pro děti s povinnou předškolní výukou.
Děti i dospělí byli nadšeni, a pokud to covid dovolí,
chtěli bychom si to v lednu zopakovat.
Koncem  října,  navštívily  děti  z oddělení  Motýlků,
SOU v Sušici, tento celý projekt byl opět hrazen ve
spolupráci s  MAS Pošumaví, děti zde měly možnost
si  vyzkoušet  manipulaci  s různými  nástroji  (pila,
kladivo..), vyzkoušeli si zde didaktické stavebnice a
vyrobily  si  anděla.  Úžasný  projekt,  výborně
připravený pro děti ze školek.
Opět   jsme  se   zapojili  do  sbírky  Fond  Sidus  -
vracíme  dětem  úsměv  a  společně  s rodiči,
zaměstnanci a přáteli školy jsme přispěli za rok 2020
částkou 6.450,-Kč. Výnos z této sbírky je určen na
pomoc zdravotně postiženým dětem v procesu léčby
a rehabilitace a  ke zlepšení  kvality  jejich běžného
života. 

Snažíme  se  děti  zapojit  též  do  úklidu  naší  školní
zahrady, je to věc dobrovolná, ale naše děti to baví a
tak rády pomůžou s pocitem, že jsou důležité.
Říjen a listopad byl v naší školce ve znamení času.
Učili jsme se hodiny, manipulaci s nimi a cestovali
jsme v čase. Zavítali jsme do obce Lipová, která se
stala vítězem Vesnice roku 2019. Naše děti vědí, kde
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vše ještě máme desinfikovat, aby to bylo dobře tak,
abychom ty naše dětičky uchránili.  A to platí stále.
A na konec jsme si dny užili snad nejvíce z celého
roku.  Využili  jsme  nabídky  projektu  od  MAS
Pošumaví   a  navštívili  hrad  Klenová,  z projektu
Šablony  II.  jsme  uhradili  projektový  den  v ZOO
Plasy  u  Plzně  a  sportovní  den  v Klatovech,  sbor
dobrovolných hasičů z Pačejova pod vedením Radka
Jungera pro děti  připravil  hrátky v pěně.  Připravili
jsme rozloučení s našimi školáky na školní zahradě,
kterého se zúčastnil i pan starosta ing. Jan Vavřička.
V květnu  proběhl  zápis  do  MŠ  a  bylo  přijato  11
nových dětí.
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Ve spolupráci s MAS Pošumaví jsme uskutečnili  2
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listopad, ale bohužel covid nám toto znemožnil. Pro
nás  je  tento  projekt  samozřejmě  práce  navíc,  ale
škoda  neukázat  naše  krásné  dopravní  hřiště,  které
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Dopravní  hřiště  využíváme  s dětmi  každodenně,  i
když na něm nejezdíme na koloběžkách, probíhá zde
ranní cvičení a skvělé na tom je, že povrch hřiště je
tepelně  příjemný,  tak  že  děti  zde  mohou chodit  a
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Děti i dospělí byli nadšeni, a pokud to covid dovolí,
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SOU v Sušici, tento celý projekt byl opět hrazen ve
spolupráci s  MAS Pošumaví, děti zde měly možnost
si  vyzkoušet  manipulaci  s různými  nástroji  (pila,
kladivo..), vyzkoušeli si zde didaktické stavebnice a
vyrobily  si  anděla.  Úžasný  projekt,  výborně
připravený pro děti ze školek.
Opět   jsme  se   zapojili  do  sbírky  Fond  Sidus  -
vracíme  dětem  úsměv  a  společně  s rodiči,
zaměstnanci a přáteli školy jsme přispěli za rok 2020
částkou 6.450,-Kč. Výnos z této sbírky je určen na
pomoc zdravotně postiženým dětem v procesu léčby
a rehabilitace a  ke zlepšení  kvality  jejich běžného
života. 

Snažíme  se  děti  zapojit  též  do  úklidu  naší  školní
zahrady, je to věc dobrovolná, ale naše děti to baví a
tak rády pomůžou s pocitem, že jsou důležité.
Říjen a listopad byl v naší školce ve znamení času.
Učili jsme se hodiny, manipulaci s nimi a cestovali
jsme v čase. Zavítali jsme do obce Lipová, která se
stala vítězem Vesnice roku 2019. Naše děti vědí, kde

se Lipová nachází na mapě, že tam mají vlčí pramen,
Lipovou  alej,  stavěly  město,  vyráběly  znak.  Díky
covidu jsme přišli o některé plánované projekty, ale
nevadí  nám  to,  snažíme  se  dětem  plně  věnovat,
hodně  času  trávíme  v přírodě,  nebo  na  školní
zahradě.  Musím konstatovat,  že  školu  v této  době
navštěvuje  téměř  100%  dětí,  bez  rýmy,  bez
respiračních  onemocnění,  které  běžně  každý  rok
v tomto období  děti trpí a možná díky covidu. 
Koncem listopadu jsme s dětmi  zahájili  kouzelnou
cestu za andělíčkem Stříbrovláskem, hledali jsme po
okolí s dětmi věci, které anděl poztrácel, když ho sv.
Petr  vyhodil  z nebe.  Je hezké sledovat  to nadšení,
když něco  nového děti  objeví  a  nevadí  jim,  že  je
zima,  vítr,  déšť,  mráz a ony si  to prostě umí užít.
Možná  bychom  si  z nich  měli  my  dospěláci  vzít
příklad a začít se radovat i z maličkostí.  A ne si stále
na  něco  stěžovat.  Zakončení  cesty  bylo  ve  školce
s objevením pokladu.

A co nás čeká v roce 2021?
Chceme  začít  s přípravami  oslav   výročí  40  let
vzniku naší MŠ.
Děti  z oddělení  Motýlků  snad  absolvují  plavecký
kurz.
Máme  domluvenou  spolupráci  se  ZŠ,  která  nám
nabídla využití nových dílen.
Projektový den v Klatovech a v Techmánii.
Tak snad nám to covid umožní.
Chtěla  bych  poděkovat  touto  cestou  všem
zaměstnancům naší  školy,  za  perfektně odvedenou
práci  i  nad  rámec  jejich  pracovní  možnosti,  za
ochotu,  profesionalitu,  spolehlivost  a  vstřícnost.
Pracovat s takovým týmem je radost. Poděkování též
náleží obci Pačejov, pod vedením pana starosty ing.
Jana Vavřičky, za to že jí není lhostejné, co se děje
v naší školce a díky tomu můžu školku vybavovat
novými věcmi, ať jsou to didaktické pomůcky pro

děti,   nový  nábytek,  výdejní  okénko  ve  školní
kuchyni,  herní  prvky  pro  děti  (venkovní  xylofon,
meteorologická stanice a jiné. A tím celkově školku
modernizovat,  tak  aby  odpovídala  současným
trendům a mohla se rovnat i se školkami městskými.
Všem  bych  touto  cestou  chtěla  popřát  do  nového
roku hodně zdraví, protože to je pro nás v současné
době prioritní.   A zkusme se radovat  z maličkostí.
Tak  snad  ten  rok  2021  nebude  horší  než  rok
stávající.

Chalušová Vladislava, ředitelka MŠ

Skautujeme i za 
lockdownu!

Z titulku by se někomu mohlo zdát, že naše skautské
středisko Jestřáb Pačejov porušuje vládní nařízení a
navzdory epidemické situaci se nerušeně schází dál.
Je to pravda jen zčásti. Samozřejmě si jsme vědomi
vážnosti  této situace a  zbytečně nehazardujeme se
zdravím našich členů a jejich rodinných příslušníků,
přesto  jsme  si  dokázali  najít  skulinku,  která  nám
umožňuje  se  pravidelně  potkávat.  Tou  skulinkou
jsou online schůzky.  Chápeme,  že si  skauta  každý
představuje jinak než u počítače, ale doba si žádá i
toto řešení. Přesto, že tento způsob není zcela ideální
a  nelze  se  k němu  upínat  napořád,  pomáhá  nám
alespoň  částečně  se  vyrovnat  s absencí  sociálních
kontaktů.  Děti  mají  možnost  se v pravidelných
týdenních  intervalech  vidět  prostřednictvím
webových kamer a zahrát si různé hry. Ano, není to
to pravé,  co jsme si  předsevzali,  a  není  to ideální
situace,  i  tak  začínáme  této  variantě  přicházet  na
chuť. Schůzky nejsou tak dlouhé jako ty klasické, 

které  běžně  trvají  3  až  4  hodiny.  E-schůzky  se
stihnou odehrát do jedné hodiny. Nechceme, aby děti
trávily u počítačových obrazovek více, než je nutné,
protože i díky distanční výuce jsou u obrazovek nad
rámec  toho,  co  by  měly  být.  Přesto  jim  chceme
prostřednictvím  e-schůzek  nabídnout  odreagování
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od současných problémů a popovídat si s nimi jako
rovný s rovným. Vždyť i o tom skauting je. A i když
online  schůzka  nemůže  nikdy  nahradit  osobní
kontakt,  jsme  rádi  i  za  tuto  možnost,  která  nám
pomáhá  na  skauting  a  jeho  myšlenky  jen  tak
nezapomenout.

Mgr. Václav Štípek 
zástupce vedoucího střediska 

Jestřáb Pačejov

INVELT rally Pačejov na špičce v     ČR  

            Koronavirová  krize
zasáhla  i  do  činnosti
Automotoklubu Pačejov. Když se
začátkem  února  konala  výroční

členská schůze a následná série školení našich
členů,  nikdo netušil,  že  se  zanedlouho zastaví
veškeré společenské a sportovní dění po celém
světě.  Náš  automotoklub  byl  nucen  zrušit
květnové  MČR  v automobilovém  slalomu  i
celou jarní část slalomů Pošumavského poháru.
Také všechny jarní podniky rally byly zrušeny,
nebo  odloženy.   Velmi  se  komplikovaly  i
přípravy „naší“ INVELT rally Pačejov. Zastavila
se veškerá jednání na úřadech a to, co mělo být
hotové v březnu, se narychlo vyjednávalo někdy
v červenci.  V té  době  se  naštěstí  rozběhla  i
sezona MČR v rally.  Výrazně jsme se podíleli
na  organizaci  příbramské  soutěže  v polovině
července.   V srpnu  proběhlo  i  jediné  kolo
Pošumavského  poháru  v automobilovém
slalomu ve Lhotě u Dobřan. Závod se jel jako
memoriál Břeti Šindeláře, který v loňském roce
náhle zemřel. V té době už jsme se každý den
věnovali přípravě INVELT Rally Pačejov. První
„velké“ rally v Pačejově, na kterou jsme čekali
čtyřicet ročníků.  Jak se blížil termín, stoupala
koronavirová čísla, a stoupala i naše nervozita,
zda  budeme  moci  podnik  uspořádat.  Bohužel
nám  ani  nikdo  z vedení  státu  nebyl  schopen
garantovat,  co  bude  za  opatření  druhý  den.
Rozhodli jsme se pokračovat v přípravách rally
do poslední  chvíle  a  odjet  ji  za  každou cenu.
Protože zrušení již připravené rally by bylo pro
náš  automotoklub  likvidační.  Vše  se  nakonec
podařilo  uspořádat  i  s doprovodným
programem.  Pačejovská  soutěž  měla  až
neuvěřitelnou  diváckou  kulisu  a  tradičně
rekordní  startovní  pole.  Premiéra ve „velkém“
mistrovství se podařila. Všechny posádky byly

z pačejovské trati  a organizace nadšené.  Podle
jezdců  i  delegovaných  činovníků  se  INVELT
rally  Pačejov  hned  při  své  premiéře  v elitní
společnosti  stala  nejlépe  organizovanou  a
nejobtížnější  rally  celé  sezony.  Česká  televize
odvysílala  více  než  hodinu  přímých  vstupů
z rally  a  další  hodinu  souhrnných  reportáží  a
pohledů do zákulisí organizace tohoto podniku.
TV Nova odvysílala čtyřicetiminutový souhrnný
pořad.  Všude tam byla  INVELT rally  Pačejov
vidět  v tom  nejlepším  světle.  Z vítězství  se
nakonec radovala tovární posádka teamu Škoda
Motorsport Jan Kopecký s Janem Hlouškem. Co
nám  letos  opravdu  nevyšlo,  bylo  počasí.
Zejména přípravy a úklid rally provázel vydatný
déšť.  Tady  je  na  místě  poděkovat  všem
pořadatelům,  kteří  i  v hrozných  klimatických
podmínkách  přípravu  soutěže  zvládli.  Také
úklid zablácených komunikací do původní stavu
nás  stál  velké  finanční  prostředky  a  spoustu
lidské  práce.   Přesto,  že  nám  počasí  nepřálo,
můžeme  mluvit  o  našem  velkém  štěstí.
Nedlouho  po  odjetí  INVELT rally  Pačejov  se
díky koronavirovým opatřením opět začala rušit
jedna akce za druhou.
           I druhá vlna koronaviru se nás významně
dotkla. V polovině listopadu jsme museli zrušit
další  velkou  akci,  na  kterou  jsme  se  dlouho
připravovali. Na jaře letošního roku tomu bylo
60  let,  co  oficiálně  zahájil  Automotoklub
Pačejov svoji činnost. Toto jubileum si zaslouží
náležitou  oslavu.  Protože  od  jara  do  podzimu
nemají  naši  členové  prakticky  žádný  volný
víkend,  byl  datum oslavy  vybrán  na  polovinu
listopadu,  kdy  motoristická  sezona  pomalu
končí.  Slavnost se měla odehrát v KD Pačejov
za  účasti  pamětníků,  byla  připravena
vzpomínková  výstava,  vše  mělo  vyvrcholit
společenským večerem s kapelou. V neposlední
řadě  to  měla  být  i  oslava  úspěšně  odjeté
INVELT rally Pačejov a poděkování všem jejím
pořadatelům.   Koronavirus  však  opět  zastavil
veškeré společenské dění v republice. Tak snad
někdy příště…  
           V letošní roce už bohužel neuspořádáme
ani  tradiční  besedu  s osobností  motoristického
sportu.  Jedinou  akcí  do  konce  roku  tak  bude
výroční  konference Autoklubu ČR, která  bude
po  čtyřech  letech  volební.  V těchto  dnech
probíhají jednání o podobě motoristické sezony
roku  2021.  Vše  se  odvíjí  od  kalendářů
mistrovství  světa  a  Evropy,  které  díky
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od současných problémů a popovídat si s nimi jako
rovný s rovným. Vždyť i o tom skauting je. A i když
online  schůzka  nemůže  nikdy  nahradit  osobní
kontakt,  jsme  rádi  i  za  tuto  možnost,  která  nám
pomáhá  na  skauting  a  jeho  myšlenky  jen  tak
nezapomenout.

Mgr. Václav Štípek 
zástupce vedoucího střediska 
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členská schůze a následná série školení našich
členů,  nikdo netušil,  že  se  zanedlouho zastaví
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světě.  Náš  automotoklub  byl  nucen  zrušit
květnové  MČR  v automobilovém  slalomu  i
celou jarní část slalomů Pošumavského poháru.
Také všechny jarní podniky rally byly zrušeny,
nebo  odloženy.   Velmi  se  komplikovaly  i
přípravy „naší“ INVELT rally Pačejov. Zastavila
se veškerá jednání na úřadech a to, co mělo být
hotové v březnu, se narychlo vyjednávalo někdy
v červenci.  V té  době  se  naštěstí  rozběhla  i
sezona MČR v rally.  Výrazně jsme se podíleli
na  organizaci  příbramské  soutěže  v polovině
července.   V srpnu  proběhlo  i  jediné  kolo
Pošumavského  poháru  v automobilovém
slalomu ve Lhotě u Dobřan. Závod se jel jako
memoriál Břeti Šindeláře, který v loňském roce
náhle zemřel. V té době už jsme se každý den
věnovali přípravě INVELT Rally Pačejov. První
„velké“ rally v Pačejově, na kterou jsme čekali
čtyřicet ročníků.  Jak se blížil termín, stoupala
koronavirová čísla, a stoupala i naše nervozita,
zda  budeme  moci  podnik  uspořádat.  Bohužel
nám  ani  nikdo  z vedení  státu  nebyl  schopen
garantovat,  co  bude  za  opatření  druhý  den.
Rozhodli jsme se pokračovat v přípravách rally
do poslední  chvíle  a  odjet  ji  za  každou cenu.
Protože zrušení již připravené rally by bylo pro
náš  automotoklub  likvidační.  Vše  se  nakonec
podařilo  uspořádat  i  s doprovodným
programem.  Pačejovská  soutěž  měla  až
neuvěřitelnou  diváckou  kulisu  a  tradičně
rekordní  startovní  pole.  Premiéra ve „velkém“
mistrovství se podařila. Všechny posádky byly

z pačejovské trati  a organizace nadšené.  Podle
jezdců  i  delegovaných  činovníků  se  INVELT
rally  Pačejov  hned  při  své  premiéře  v elitní
společnosti  stala  nejlépe  organizovanou  a
nejobtížnější  rally  celé  sezony.  Česká  televize
odvysílala  více  než  hodinu  přímých  vstupů
z rally  a  další  hodinu  souhrnných  reportáží  a
pohledů do zákulisí organizace tohoto podniku.
TV Nova odvysílala čtyřicetiminutový souhrnný
pořad.  Všude tam byla  INVELT rally  Pačejov
vidět  v tom  nejlepším  světle.  Z vítězství  se
nakonec radovala tovární posádka teamu Škoda
Motorsport Jan Kopecký s Janem Hlouškem. Co
nám  letos  opravdu  nevyšlo,  bylo  počasí.
Zejména přípravy a úklid rally provázel vydatný
déšť.  Tady  je  na  místě  poděkovat  všem
pořadatelům,  kteří  i  v hrozných  klimatických
podmínkách  přípravu  soutěže  zvládli.  Také
úklid zablácených komunikací do původní stavu
nás  stál  velké  finanční  prostředky  a  spoustu
lidské  práce.   Přesto,  že  nám  počasí  nepřálo,
můžeme  mluvit  o  našem  velkém  štěstí.
Nedlouho  po  odjetí  INVELT rally  Pačejov  se
díky koronavirovým opatřením opět začala rušit
jedna akce za druhou.
           I druhá vlna koronaviru se nás významně
dotkla. V polovině listopadu jsme museli zrušit
další  velkou  akci,  na  kterou  jsme  se  dlouho
připravovali. Na jaře letošního roku tomu bylo
60  let,  co  oficiálně  zahájil  Automotoklub
Pačejov svoji činnost. Toto jubileum si zaslouží
náležitou  oslavu.  Protože  od  jara  do  podzimu
nemají  naši  členové  prakticky  žádný  volný
víkend,  byl  datum oslavy  vybrán  na  polovinu
listopadu,  kdy  motoristická  sezona  pomalu
končí.  Slavnost se měla odehrát v KD Pačejov
za  účasti  pamětníků,  byla  připravena
vzpomínková  výstava,  vše  mělo  vyvrcholit
společenským večerem s kapelou. V neposlední
řadě  to  měla  být  i  oslava  úspěšně  odjeté
INVELT rally Pačejov a poděkování všem jejím
pořadatelům.   Koronavirus  však  opět  zastavil
veškeré společenské dění v republice. Tak snad
někdy příště…  
           V letošní roce už bohužel neuspořádáme
ani  tradiční  besedu  s osobností  motoristického
sportu.  Jedinou  akcí  do  konce  roku  tak  bude
výroční  konference Autoklubu ČR, která  bude
po  čtyřech  letech  volební.  V těchto  dnech
probíhají jednání o podobě motoristické sezony
roku  2021.  Vše  se  odvíjí  od  kalendářů
mistrovství  světa  a  Evropy,  které  díky

koronaviru  ještě  nemají  finální  podobu.
K dnešnímu  dni  bohužel  ještě  nejsme  schopni
říct ani termín INVELT rally Pačejov. Jisté však
je, že soutěž bude opět součástí velkého českého
mistrovství  a  uskuteční  se  v pozdním  babím
létě.  Doufejme,  že  za  lepšího  počasí  i
společenských podmínek, než tomu bylo letos. 
           Na závěr  musím poděkovat  všem
motoristickým  fanouškům  v Pačejově  za
podporu, které se nám od nich dostává.  Všem
ostatním, které naší činností jakkoli omezujeme
děkuji  za  toleranci  a  pochopení.  Vždyť  žádná
jiná vesnice v republice nepořádá sportovní akci
tak  velkého  významu,  jako  je  INVELT  rally
Pačejov.  Přeji  všem  klidné  prožití  vánočních
svátků a lepší rok 2021.

                                                            
Miroslav Žitník ml.              
předseda AMK Pačejov

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. 
Srdečně přeje

Jaké  kulturní  a  sportovní
akce nás čekají ?
Opravdu nevíme, co v I. čtvrtletí a vlastně i po
celý  rok  se  bude  z  hlediska  epidemiologické
situace dít.  A tak se musíme chovat naprosto
operativně, podle nastalé situace a přizpůsobit
se.  Sledujte  proto  stránky  obce,  facebook  a
vývěsky.

Z  ČERNÉ  KRONIKY
OBCE….

* Nějaký zamindrákovaný občan stejně jako vloni
vypnul  první  adventní  večer  osvětlení  vánočního
stromu na nádraží u zdravotního střediska. Bylo to
kolem  půl  deváté  večer  a  bylo  slyšet,  jak  rychle
odjíždí  auto.  Možná si  myslí,  že je hrdina,  ale je
úplně něco jiného …...

Věřte,  že  bychom  byli  rádi,  kdyby  tato  rubrika
mohla zůstat prázdná. (Redakce)

Chválíme 

* Tomáš Cihlář obdržel od Syndikátu novinářů

ocenění za 2. místo v kategorii publicita v časopisu
Vítaný  host  na  Šumavě  a  v  Českém  lese.
Gratulujeme!

* Základní školu Pačejov za uspořádání Dne české
hrdosti, který se konal „on line“ dne 18.11.2020 a
žáci se svými učiteli připravili prezentace na téma
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českých  úspěchů.  Všechny  prezentace  byly
nádherné  a  všichni  mohli  pochopit,  v  jak
výjimečné zemi žijeme i přesto, že jsme jen malou
tečkou na mapě světa.

Nový automatický kotel ve školní kotelně

Žáci Základní školy na výletě na Šumavě

Pietní akt položení věnce dne 28. října

Zpravodaj obce Pačejov *  číslo 4/2020
Čtvrtletník vydávaný obcí Pačejov. Náklad 350 výtisků.

Adresa redakce: Obec Pačejov,  Pačejov Nádraží 199, 341 01,
tel. 376595231, e mail:  obec@pacejov.cz. Redakční rada: Ing.
Jan Vavřička,  Alena Štěpáníková,  Josef  Klečka ml..  Uzávěrka
čísla  10.12.2020.  Příspěvky  jsou  vydávány  bez  úpravy,
redakční  rada  si  vyhrazuje  právo  na  pravopisné  korekce  a
případné  krácení  z  důvodu  nedostatku  místa.  Za  věcnou
správnost odpovídají autoři jednotlivých příspěvků. Povoleno
MK ČR E18269. Tisk Dragonpress s. r. o. Vyšlo 28. 12.  2020

Autorem kresby „Vánoce ve Strážovicích“ na zadní 
straně je Martin Skála. Použito s jeho souhlasem.
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Takhle bude vypadat nově rekonstruovaná 
výpravní budova na nádraží
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František Kába, TJ Sokol Radek Junger, SDH Pačejov Josef Vítek, SDH Strážovice

Josef Lávička, SDH Velešice Josef Mrázek,Včelařský spolek Pavel Buriánek, Junák Pačejov

Miroslav Žitník,Automotoklub StanislavKlečka,Myslivci Miloslav Valeš, Spolek pro obnovu
památek

Jiří Hák, Tenisový klub František Kába, JODN Jan Benda, JBR Enduro team
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    Zamrzlá vodní nádrž Na Prachárně – místo častých vycházek našich občanů

                   

                      Na vycházky se hodně chodí i kolem Blýskoty
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