
ročník 16, číslo 4/2022,
prosinec 2022



Zpravodaj obce Pačejov 2 3

Co je u nás nového aneb starosti starosty

Kulturní a společenské akce

Dobrý den, vážení spoluobčané!
Chtěl bych vás všechny pozdravit  
v tomto svátečním čase prostřednic-
tvím dalšího čísla našeho obecního 
zpravodaje. Doufám, že jste prožili 
vánoční svátky v klidu, míru a po-
koji ve společnosti svých bližních  
a užili jste si tu krásnou atmosféru při 
sledování pohádek. V těchto dnech se 
již blíží Silvestr a ve vašich domovech 
budou vonět chlebíčky a další dobroty  
a v ledničkách se již chladí různé dru-
hy alkoholu na oslavu příchodu nové-
ho roku.
Dovolte mi, abych se při bilancování 
posledního čtvrtletí končícího roku, 

Poslední čtvrtletí bylo bohaté na kul-
turní a sportovní  akce. Jako první 
byl 43. ročník INVELT Rally Pačejov, 
který se velmi vydařil a výborným 
způsobem propagoval Pačejov. Jenom  
v České televizi za těch 5-6 dní zaznělo 
slovo Pačejov snad stokrát. Jako obec 
jsme obdrželi uznání a poděkování  
v rámci soutěže Má vlast cestami pro-
měn za uskutečněnou proměnu úze-
mí Na Prachárně v krásný přírodní 
areál s rybníkem pro zachycení vody  
v přírodě. V kulturním domě se konalo 
divadelní představení v podání ochot-
níků z Bolešin s názvem Lakomec, pi-
tomec...a nakonec. Bylo velmi vtipné  
a zdařilé a i účast diváků byla slušná. 
Konaly se oslavy 28. října, kdy byly 
položeny věnce k pomníkům padlých 
v Pačejově a Velešicích za velmi nízké 
účasti místních občanů, ale spíše cha-
lupářů. Za to dobrá účast byla na lam-
pionovém průvodu, který tradičně po-
řádalo naše středisko Junáka. Poslední 
říjnovou sobotu se v kulturním domě 
konalo vystoupení kapely Malá muzi-
ka Nauše Pepíka s Olgou Baričičovou, 
které starší posluchači znají z TV Šlágr. 
Kulturák byl zaplněn, ale bohužel hlav-
ně lidmi odjinud, těch domácích, kvůli 
kterým to hlavně děláme,  moc nebylo. 
Nicméně to bylo velmi příjemné odpo-
ledne s výbornou náladou a atmosfé-
rou a všichni odcházeli velice spoko-
jeni, hodnocení bylo velmi pozitivní. 
Dohodli jsme se, že akci zopakujeme 
„do roka a do dne“ znovu.

krátce vrátil na konec září, kdy se 
konaly komunální volby. Chtěl bych 
poděkovat všem, kteří přišli k volbám  
a nezůstali sedět doma. Chtěl bych 
poděkovat za jejich odevzdané hlasy. 
Já osobně jsem potřetí za sebou dostal 
nejvíc hlasů, čehož se velice vážím  
a děkuji za ně. To je pro mě vysvědče-
ní! Byly sice pokusy od některých ne-
úspěšných lidí mojí osobu pomlou-
vat a zesměšnit, ale nenašly úrodnou 
půdu. Byl jsem mile překvapen, ne-
počítal jsem s tím, protože vím, že 
obec je rozkopaná z důvodu výstavby 
kanalizace, všechny vás to otravuje  
a ztěžuje život a samozřejmě za 

všechno může starosta :). V sestavě 
zastupitelstva se objevily 4 nové tvá-
ře, za což jsem rád a hlavně za ty dva 
mladé členy. Také byl zvolen nový 
místostarosta, v čemž nehledejte 
žádnou senzaci, ale takhle jsme se 
prostě dohodli. Milanovi bych chtěl 
poděkovat za spolupráci, která však 
nekončí, protože je nadále členem 
rady obce. V říjnu proběhlo ustavu-
jící zasedání zastupitelstva a na tom 
prosincovém zasedání jsme schvá-
lili mj. rozpočet obce na příští rok  
a také program rozvoje obce na příš-
tích pět let. Nová rada zasedala již 
třikrát.
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Za týden na to pořádala kulturní ko-
mise obce gastronomickou soutěž  
„O nejlepší vepřo, knedlo, zelo“. Sešlo 
se 11 soutěžních vzorků, jeden lepší 
než druhý, ale vyhrát může jen jeden.  
A to byl pokrm, který uvařila paní 
Alena Jirásková. Na druhém místě byl 
Láďa Hosnedl a třetí skončil kolektiv 
Mateřské školy. Gratulujeme a děku-
jeme všem za účast. Předsedou poro-
ty byl Přemysl Čech, známý televizní 
redaktor a moderátor. Hned týden na 
to jsme připravili další klubový večer 
Křeslo pro hosta, do něhož tentokrát 
usedl historik klatovského muzea Jan 
Jirák a besedovalo se za slušné účasti 
posluchačů  na téma I. světová válka. 
Termín konání byl symbolický, neboť 
11.11. si zároveň připomínáme Den 
válečných veteránů. O stejném víken-
du také pořádala kulturní komise auto-
busový výlet do Muzea krojů a řemesel 
Olšovka. Poslední listopadový víkend 
byl ve znamení zahájení Adventu  
a rozsvícení vánočních stromů v jed-
notlivých místních částech naší obce. 
V Pačejově vsi troubili trubači, 
přednášely děti a zpívaly Šikbaby, 
na nádraží měl krásné vystoupení 
kroužek kytaristů při DDM Klatovy. 
Účast lidí byla skvělá a vzduchem 
voněl svařák a bylo i výborné chutné 
občerstvení. Děkujeme všem, kteří 
se o to postarali. První prosincovou 
sobotu uspořádala obec advent-
ní výlet do vánočně vyzdobeného 
Regensburgu, spojený s prohlíd-
kou města, plavbou lodí po Dunaji  
k majestátnému památníku Walhalla 
a návštěvou vánočních trhů. Součás-
tí programu byla i podvečerní pro-
hlídka vánočně vyzdobeného města. 
Druhou prosincovou sobotu jsme 
letos poprvé uspořádali Adventní 
setkání u farské zahrady, spojené 
s vánočním jarmarkem. Vystaven 
byl i dřevěný vyřezávaný betlém od 
Pavla Straky. O kulturní vystoupení 
se postaraly děti z Mateřské školy, 
ze školní družiny a dramatického 
kroužku při ZŠ a samozřejmě Šikba-
by. Hudební doprovod na celé akci 
zajistila country kapela Štreka Pavla 
Smoleje. A poslední akcí bylo štěd-
rodenní vystoupení mladých hasičů 
pod vánočními stromy na nádraží, 
ve vsi a ve Velešicích. Tak pěkného 
Silvestra!

Konec roku byl také ve znamení pří-
pravy akcí a kulturního kalendáře 
na příští rok. První akcí bude první 
lednovou sobotu tradiční vánoční 
koncert Tříkrálový v pačejovském 
kostele, jehož pořadatelem je pa-
čejovská farnost. Dále plánujeme 
na únor klubový večer – křeslo pro 
hosta se známou osobností, velešičtí 
hasiči budou pořádat tradiční ma-
sopustní průvod a chceme obnovit  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tradici obecního spolkového ple-
su, který připravujeme na 25. února.  
V březnu zkusíme nově uspořádat de-
gustaci moravských vín a slivovice spo-
jenou s občerstvením a celou akci by 
doprovázela kapela. To je jenom malá 
ochutnávka z toho, co připravujeme na 
I. čtvrtletí příštího roku. Hlavně na ty 
akce prosím choďte, děláme to oprav-
du pro vás a mrzí nás, když je tam víc 
cizích lidí než našich. Těšíme se na vás!

A co připravujeme  
v kultuře?



zilo těm ostatním. Přípojky musí být ho-
tovy nejpozději do konce srpna 2023, kdy 
končí smlouva na provedení kanalizace  
a bude zahájen zkušební provoz.

Při provádění domovních přípojek musí 
být provedena fotodokumentace a pří-
pojku musí zkontrolovat stavební dozor 
obce (Ing. Kasalický, tel. 602 310 956). 
Zároveň musí občané předat na obec 
dokumentaci geodetického zaměření 
domovní přípojky. Pokud nebudou tyto 
náležitosti splněny, nebude umožněno 
napojení objektu na veřejnou kanalizaci.
Firma  pracovala do poloviny prosince 
a bude pokračovat hned po novém roce, 
pokud to počasí dovolí.
Další významné investiční akce se týkají 
vodohospodářské infrastruktury, kon-
krétně úpraven vody. Jsme určitě rádi, že 
zde máme veřejný vodovod ve všech čás-
tech, vyjma Týřovic, kam již pokládáme  
potrubí  také. Realizace tohoto vodovodu 
nás bude stát 6 milionů korun bez daně. 
Vedle toho probíhají dvě akce na zlepše-
ní kvality vody – úpravna v Pačejově vsi 
s napojením nového vrtu a úpravna vody 
v Pačejově nádraží. Tyto akce budou stát 
cca 9 milionů korun a až bude hotovo, 
měla výrazně stoupnou kvalita dodávané 
vody.

Připravujeme projekt na kanalizaci ve 
Strážovicích, na rekonstrukci horního 
rybníka Na pasekách ve Velešicích, při-
pravujeme projekt na další etapu úpravy 
místního hřbitova, připravujeme projekt 
na umístění fotovoltaických elektráren na 
střechy objektů základní školy a mateřské 
školy a cílem zvýšit energetickou samo-
statnost našich příspěvkových organiza-
cí. Je požádáno o dotaci na revitalizaci 
školní zahrady, kde by měla  vzniknout 
mj. přírodní učebna pro praktickou i te-
oretickou výuku. Připravujeme projekt na 
vybudování chodníku od nádraží na kři-
žovatku, na jaře chceme udělat pískoviš-
tě a altán pro maminky s dětmi na hřišti  
u kulturního domu. Hlavní ale bude opra-
va komunikací. Nápady máme, ale vše zá-
leží na tom, jaké budou dotační možnosti 
a finanční situace obce v souvislosti se 
splácením úvěru.

Uplynulý rok nebyl vůbec jednoduchý ze 
všech možných hledisek. Sotva doznívala 
epidemie koronaviru, začala nesmyslná 
válka na Ukrajině, kterou se ruský agre-
sor rozhodl okupovat formou „speciální 
vojenské operace“. Zbytečně umírají tisíce 
vojáků a bohužel i civilistů a dětí. Je ni-
čena infrastruktura – domy, komunikace, 
mosty, železnice, letiště, elektrárny…..  
V důsledku toho stoupají ceny energie, 
materiálu, pohonných hmot. Inflace do-
sahuje dvouciferných hodnot a všichni 
máme zbytečně mnoho starostí navíc. Je 
třeba říci, že z pohledu obce, aniž jsme 
tušili, že tyto problémy přijdou, jsme byli 
prozíraví a tím, že jsme vyměnili všechny 
svítidla veřejného osvětlení, klesla spo-
třeba elektřiny na třetinu, vyměnili jsme 
osvětlení ve třídách základní školy za 
úspornější a výkonnější, v Mateřské škole 
topíme tepelným čerpadlem, v Základní 
škole jsme zlikvidovali akumulační kam-
na a v celé škole topíme novým automa-
tickým kotlem. Těmito kroky jsme ušetřili 
mnoho peněz.
I přes  problémy, které jsem naznačil, se 
ale podařilo uspořádat mnoho společen-
ských akcí, při kterých jsme se mohli po-
tkávat a pobavit. Mezi ty největší patřilo 
setkání rodáků a oslava 200. výročí zá-
kladní školy. Úspěšně pokračuje výstavba 
kanalizace.
Věřím, že i na poli kulturním a společen-
ském, se nám opět podaří uspořádat řadu 
zajímavých akcí, připravujeme třeba seriál 
hudebních vystoupení známých umělců  
v pačejovském kostele a další. Důležité je, 
aby se lidé mohli potkávat, mluvit spolu  
a bavit se. Nejen prací živ je člověk.

A tak mně dovolte popřát vám do roku 
2023 hlavně hodně zdraví, štěstí a osobní 
pohody.

Váš starosta
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A co připravujeme
v investicích?

Ohlédnutí 
za uplynulým rokem

Bezesporu největší investiční akcí v histo-
rii Pačejova je výstavba kanalizace za 113 
milionů korun. Větší stavba tady dosud 
nebyla a  hned jen tak asi nebude. Svým 
rozsahem a charakterem se tato stavba 
dotýká nás všech a to v mnoha souvis-
lostech. Prach nebo bláto, hluk, dopravní 
omezení, poruchy osvětlení a vodovodu, 
špinavá auta, boty, kalhoty. A ještě k tomu 
platit přípojky a po uvedení do provozu 
i stočné. Navíc bude obec splácet 15 let 
úvěr a její finanční možnosti budou tím 
pádem velice omezené. A já bych řekl, že 
ze všeho nejhorší, až bude hotovo, budou 
ty rozbité cesty a na jejich opravu hned jen 
tak nebude. Uvidíme, jaké budou dotační 
možnosti a jak se to celé bude vyvíjet. Ur-
čitě to bude velká priorita. Nicméně jiná 
možnost není a jsem přesvědčen, že jsme 
se rozhodli správně. Až bude  kanalizace 
dokončena, vím jistě, že většina to ocení. 
Jinak výstavba pokračuje, ve Velešicích 
jsme se dostali do hrozných podmínek  
z hlediska tvrdosti, takže se to zpomalilo, 
ale jede se dál. Problémy jsou s uzavír-
kami ve vazbě na zimní údržbu komuni-
kací. Do Vánoc bude celkově hotovo cca  
8 kilometrů a na příští rok už bude zbý-
vat „jen“ cca 2 kilometry, ale v horších 
podmínkách ve Velešicích a ve vsi, kde 
bude určitě tvrdo a úzké uličky. Jsou osa-
zeny podzemní nádrže obou čerpacích 
stanic, na čistírně odpadních vod na ná-
draží probíhá montáž technologie, ve vsi 
je hotova podzemní část čistírny a pokra-
čovat se bude po zimní přestávce. Hlav-
ní úseky státních silnic na nádraží, které 
byly dotčeny stavbou kanalizace, jsou za-
asfaltovány. Na nádraží jsou hlavní řady 
hotovy komplet a zbývá jen pár přípojek, 
respektive jejich veřejných částí. Když 
jsme u těch přípojek, tak bych se chtěl za-
stavit u jejich domovních částí. S firmou 
Žežulka bylo domluveno, že těm, kteří 
předají objednávku, provede tyto části 
přípojek. Když je začal realizovat, tak se 
rozhodl rozeslat objednatelům zálohové 
faktury, což je úplně normální postup  
a v tu chvíli někteří chytřejší z nejchy-
třejších z nádraží začali šířit fámy, že 
firma krachuje a má finanční problémy.  
V důsledku toho se majitel firmy naštval 
(a já se mu nedivím), protože to považuje 
za poškozování jména firmy a rozhodl, 
že domovní přípojky občanům dělat ne-
bude vyjma těch, kterým to slíbil osobně. 
To nám oznámil a my jsme to zveřejnili.  
Z toho plyne, že mnozí z vás si musí zajis-
tit provedení domovní přípojky od jiných 
firem nebo třeba známých za ceny, které si 
s nimi domluví. A zase pár jedinců to zka-

Stavební akce
a investice

Zpravodaj obce Pačejov
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Naše školy hlásí...

Vážení čtenáři,
s blížícím se koncem letošního kalendářního roku nastal 
opět čas na informace z naší školy. Jsme v první řadě rádi, 
že rozjezd nového školního roku nebrzdila žádná omezení  
a můžeme fungovat naplno.
Z akcí, které škola pořádala nebo se jich zúčastnila bych 
rád zmínil vyhlášení projektu Second Brand aneb Moje 
džíny nejsou z  Číny, který je byl zaměřen na udržitel-
nou módu, ale zabýval se také problematikou šikany, mj. 
právě kvůli oblečení. Naši nejmenší navštívili divadelní 
představení Vodnická pohádka v Horažďovicích, čtvrťáci 
a páťáci si do divadla zajedou těsně před vánočními svát-
ky.  Dvě družstva dětí z druhého stupně se pod vedením 
partnerských středních škol zúčastnila tradiční robotické 
soutěže v plzeňské Techmanii. Proběhly také dvě exkur-
ze, mladší žáci navštívili planetárium v Českých Budějo-
vicích a vybraní žáci z vyšších ročníků absolvovali exkur-
zi do Čapího hnízda. Za žáky devátého ročníku dorazila 
úřednice z Úřadu práce ohledně volby povolání. V rámci 
projektu Hrdá škola jsme koncem listopadu realizovali 
Den bez batohu, kdy si děti přinesly školní pomůcky ne-
tradičně bez tašek a aktovek. K vidění tak byly např. ces-
tovní kufříky, košíky, kočárky, bedny na nářadí či obaly 
na hudební nástroje.
V  rámci školních soutěží proběhlo zatím školní kolo 
Pythagoriády a Přírodovědného klokana.
Na škole pokračuje doučování znevýhodněných žáků, 
pro které z  dotací nakoupíme také tablety, jež si budou 
moci zapůjčit domů.
Začínáme pracovat na aktualizaci našeho školního vzdě-
lávacího programu, podle kterého začneme učit od příš-
tího školního roku, do finále míří projekt Šablony III  
a plánujeme realizovat i další dotační výzvu z programu 
Jan Amos Komenský. Ve spolupráci se zřizovatelem byla 
také podána žádost na realizaci první etapy revitalizace 

školní zahrady, v případě úspěchu bychom opět rozšířili 
naše výukové možnosti.
Žáci naší školy se realizují i v  kultuře, dne 10.12. pro-
běhlo v  prostorách farské zahrady adventní setkání ob-
čanů a naše škola se kromě výrobků pro vánoční jarmark 
prezentovala i kulturním pásmem, které nacvičily děti ze 
školní družiny a dramatického kroužku. S radostí regis-
trujeme zvýšený zájem žáků právě o návštěvu školních 
kroužků a doufáme, že budeme naše portfolio zájmových 
útvarů postupně rozšiřovat.
Ne všechny informace a zprávy mohou být pouze pozitiv-
ní. 1.12. nás všechny bolestně zasáhla smutná zpráva. Po 
těžké nemoci navždy opustil naše řady kolega pan Mgr. 
Stanislav Jůda, který zde působil od roku 2010 a k naší 
škole neodmyslitelně patřil. Rádi bychom na něj zavzpo-
mínali následujícím krátkým medailonkem a vzkázali 
mu: Stando, moc nám tu chybíš. 
Pojďme ale skončit veseleji. Přeji Vám jménem svým  
i celé organizace klidné prožití vánočních svátků, dětem 
krásné zimní prázdniny (v našem případě prodloužené  
o dva dny) a v novém roce 2023 hodně zdraví a osobních 
i pracovních úspěchů.
        

Mgr. Jan Vlažný

Mgr. Stanislav Jůda se narodil 3. června 1959 v Klatovech. 
Vystudoval gymnázium v Sušici a obor ruský jazyk – ze-
měpis na pedagogické fakultě v Plzni. Ihned po ukončení 
studia nastoupil do školství, které jej provázelo po celý 
jeho profesní život. Čtvrt století let učil na ZŠ v Horaž-
ďovicích, dva roky působil v málotřídní škole v Libuni na 
Jičínsku a od roku 2010 byl naším kolegou na ZŠ Pačejov, 
kde učil převážně zeměpis, chemii, informatiku a pra-
covní činnosti. Práci s  dětmi se tedy věnoval plné čtyři 
dekády. Prosíme, věnujte mu s námi tichou vzpomínku.

číslo 4/2022, prosinec 2022
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Koncem listopadu navštívila školku krajská koordiná-
torka  BESIPU ministerstva dopravy pro Plzeňský kraj. 
Prošla a nafotila si naše dopravní hřiště a zařadí ho do 
katalogu dětských dopravních hřišť v  ČR, což přispěje 
k propagaci obce. 
30. 11. jsme opět otevřeli dveře naší mateřské školy  
a pozvali jsme rodiče na předvánoční dílničky spojené 
s krátkým vystoupením dětí. Děti byly skvělé a předved-
ly nádherné výkony. Snad i výrobky, které si jak Motýlci 
tak Broučci společně s rodiči vyrobili, našly své uplatnění 
v  jejich domovech. A když nám to předvánoční vystou-
pení tak pěkně šlo, tak jsme ho ještě předvedli v Klubu 
místním seniorům a u jídelny ZŠ široké veřejnosti.

Ve spolupráci s  firmou iSophi jsme se se školkou zapo-
jili do zkušebního testování herně diagnostické aplika-
ce Myška určené primárně pro děti od pěti do šesti let. 
Vzhledem k  tomu, že diagnostiku od této firmy prová-
díme již tři roky, přišlo nám zajímavé zkusit toto pro-
hloubení předškolní diagnostiky a nyní již máme první 
výsledky i návrhy na zlepšení aplikace. 
Chceme vám všem popřát klidné svátky strávené se svý-
mi blízkými a těmi, které máte rádi a do dalšího roku 
hlavně pevné zdraví a duševní pohodu.

Za kolektiv MŠ Bc. Alena Hlaváčová

Co je nového u motýlků a broučků?

První podzimní den za námi do školky přijelo divadlo 
Kolem s jejich představením s názvem Hledá se kamarád 
medvídek. Bylo to o tom, jak je důležité mít dobré přáte-
le. To se nám moc líbilo a herce jsme odměnili dlouhým 
potleskem. Pak už nám nic nebránilo tomu, vrhnout se 
na přípravu hnětynek. Dva týdny jsme si užívali hně-
tynky ve všech jejich formách od papírových, modelí-
nových, hnětynky z nejrůznějších přírodních i umělých 
materiálů až po ty pravé, co tak rádi jíme. Věřte nám, že 
nejlíp nazdobená hnětynka je ta, která není pod ozdobič-
kami ani vidět. 18. října vyrazili naši Motýlci na návštěvu 
do místní knihovny, kde nás paní Štěpáníková seznámila 
s tím, jak to v knihovně chodí, co se smí a co se nesmí.  
A hlavně nám ukázala spoustu nádherných dětských kní-
žek, které v knihovně má a z nichž jsme si některé i mohli 
půjčit do MŠ.

A to se již přiblížil 1. listopad a naše první větší akce spo-
lečná pro děti a jejich rodiče s názvem Putování za stra-
šidýlkem Ducháčkem. Většinu odpoledne jsme strávili 
venku plněním nejrůznějších úkolů a opékáním buřtů na 
školní zahradě. Rodiče předškolních dětí měli možnost 
od paní učitelky z prvního stupně zjistit informace o me-
todách a principech vzdělávání, na kterých je založena 
výuka v první třídě. Úplně nejlepší bylo, když se setmělo 
a děti mohly rozsvítit své čelovky, baterky, čelenky, čepi-
ce, svítící náramky a to pak bylo na zahradě veselo. 
První listopadovou sobotu jsme se se školkovým obědem 
zúčastnili místní Gastrosoutěže. Knedlo, vepřo, zelo naší 
paní kuchařky Jitky získalo krásné třetí místo. 
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Ze života spolku
Kopecký, Hloušek a AMK Pačejov 
přispěli na dobrou věc aneb i beseda 
může pomáhat. 

Po dvouleté přestávce, způsobené 
opatřením kvůli Covidu-19, se 16.lis-
topadu uskutečnila tradiční beseda 
s osobnostmi motoristického sportu 
pod taktovkou Automoto klubu Pače-
jov v AČR. Do sálu hostince u Barochů 
v Olšanech tentokrát přijala pozvání 
letošní nejúspěšnější česká posádka 
v rally Jan Kopecký – Jan Hloušek. 
Účast mistra světa WRC2 (Jan Kopec-
ký) i mistrů Evropy (oba Honzové)  
v rally způsobila, že sál byl zaplněn 
do posledního místa. Tradičním hos-
tem a spolu moderátorem besedy byl 
motoristický všeuměl Josef Peták. Na 
besedě zazněla spousta zajímavých 
informací. Oba závodníci shrnuli své 
dosavadní kariéry a podělili se o své 
zážitky ze závodů po celém světě. Jan 
Kopecký je také mistrem exotického 
asijsko-pacifického šampionátu. I při 
závodění v exotice se zrodilo hodně 
zajímavých příběhů. Došlo i na zálud-
né otázky diváků, na které oba hosté 
trpělivě odpovídali. Na závěr byla 
připravena autogramiáda, kde hosté 
podepisovali plakáty, ale i různé suve-
nýry od triček až po knihy. 
Smyslem tradičních pačejovských be-
sed je nejen poděkování členům AMK 
a spolupracujícím pořadatelům IN-
VELT Rally Pačejov, ale také příspě-
vek na dobrou věc. Výtěžek z dobro-
volného vstupného putuje každoroč-
ně na dobročinné účely. V letošním 
roce se pačejovští pořadatelé rozhodli 
částkou přispět Charitě Horažďovice, 
která působí i na Pačejovsku a v do-
tčených obcích na trati INVELT Rally 
Pačejov. Velký dárek pořadatelům při-
pravil Jan Kopecký, který se rozhodl 
věnovat do dražby své závodní ruka-
vice a celou utrženou částkou přispět 
na charitu. Z vyvolávací ceny dva tisí-

ce korun se nakonec rukavice vydra-
žily za sedm tisíc. Teď budou cenným 
doplňkem v soukromém muzeu pánů 
Kovaříků. Po dražbě Jan Kopecký při-
pravil další překvapení pro pořadatele, 
když se rozhodl navíc přispět stejnou 
částkou, za jakou byly vydraženy jeho 
rukavice. Odměnou mu byl bouřlivý 
potlesk celého sálu. Velké gesto udělal 
svým příspěvkem „do kasičky“ také 
Jan Hloušek. Celkem z této besedy 
putuje překvapivých 25 000,- korun 

na dobročinné účely. Velké poděko-
vání patří především oběma Honzům, 
Josefu Petákovi a všem divákům, kteří 
přispěli dobrovolným vstupným. Po 
předešlých příspěvcích dětským do-
movům a nemocnicím putuje letošní 
výtěžek prostřednictvím Charity Ho-
ražďovice mezi místní obyvatele, kteří 
žijí kolem tratí rychlostních zkoušek 
pačejovské rally.

Mgr. Tomáš Cihlář
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Kroužek mladých hasičů 
v  Pačejově se od začátku 
školního roku každou neděli 
zabýval přípravou na pod-
zimní soutěž, která spočívá 
v  běhu cca 2,5 km v  terénu 
a přitom plnění dovednost-
ních disciplín, např.: střelba 

ze vzduchovky, určování azimutu, topografických značek, 
základy zdravovědy, vázání uzlů a požární ochrany. Těs-
ně před soutěží proběhlo dvoudenní soustředění, kde si 
děti všechny disciplíny procvičovaly a zároveň trénovaly 
na štafetový běh CTIF.  „Závod požární všestrannosti“ se 
konal dne 15. října 2022 v Bystřici nad Úhlavou. Celkem 
se ho zúčastnilo ve starší kategorii 44 hlídek a v  mladší 
kategorii 33 hlídek. Starší děti obsadily krásné 3. místo  
a 33. místo a mladší děti 6. místo. Ve štafetě CTIF starší 
děti do jarního závodu „Hry Plamen“ postupují z 11. místa 
a mladší ze 7. místa. Hasičský kroužek pokračuje ve schůz-
kách i po soutěži, děti se připravují na získání odznaků 
odbornosti a plní povinné podmínky celoroční činnosti, 
dané pravidly Sdružení hasičů ČMS.
Soutěžní družstva žen měla letošní sezónu hodně nabitou. 
S velkým soutěžním nasazením se do ní vrhlo nově vznik-
lé družstvo žen – dorostenek. Celkem se ženy zúčastnily 
17 soutěží.  Zapojily se do soutěže „Pošumavská hasičská 
liga“, která čítá 12 soutěží v termínu od června do září  
a pořádají je SDH po celém klatovském okresu. Děvčata 
zároveň poctivě každý týden trénovala pod vedením Rad-
ka Jungera. Bohužel se jim nevyhnula zranění a tak druž-
stvo doplnily zkušené ženy z druhého týmu. Z celkového 
počtu zúčastněných 12 družstev žen se naše svěřenkyně 
umístily na 4. místě. Zároveň získaly ocenění za účast na 
všech 12 kolech soutěže Pošumavské ligy.

Na závěr sezóny se děvčata rozhodla zúčastnit sou-
těže „Poslední káď – Memoriál Míly Pytlíka“, která 
se konala 12. listopadu v Plzni. Zde soutěžily ve vel-
ké konkurenci družstev z celého Plzeňského kraje  
a opět se vyplatily tvrdé tréninky a čas strávený nad 
taktikou provedení útoků. Hasičky Pačejov daly vědět  
o svých kvalitách v této prestižní soutěži získáním 3. mís-
ta. Bylo to velmi příjemné zakončení hasičské sezóny roku 
2022. Děvčata touto cestou děkují TJ Sokol Pačejov za 
propůjčení sportovního areálu a také velkou toleranci při 
souběhu tréninků s fotbalisty.

Z činnosti výjezdové jednotky SDH Pačejov v roce 2022
Siréna oznamující výjezd jednotky SDH Pačejov se roze-
zněla za letošní rok celkem 23 krát:

4. 1. Kvášňovice:  padlý strom přes 
    pozemní komunikaci
23. 1. Žďár:   požár rodinného domu
17. 2. Pačejov – Nádraží: zavěšený strom na chatou
18. 2. Myslív:   větrná smršť, stromy přes  
    pozemní komunikaci
 Olšany:   větrná smršť, stromy přes  
    pozemní komunikaci
 Myslív:   požár trávy
19. 2. Olšany:   větrná smršť, stromy přes  
    pozemní komunikaci
 Olšany:   větrná smršť, pád střechy  
    zemědělského objektu
21. 2. Milčice:  nebezpečná větev nad 
    pozemní komunikací,
    hráz rybníka
12. 3. Kovčín:   požár trávy
 Štipoklasy:  požár lesa
13. 3. Defurovy Lažany: požár trávy
26. 3. Olšany:   hledání ztraceného dítěte
 Kovčín:   požár trávy
30. 3. Myslív:   požár rodinného domu

Z činnosti SDH Pačejov
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10. 4. Jetenovice:  dopravní nehoda 
    motorkáře
20. 4. Olšany:   záchrana zraněné osoby   
    (pád stromu)
25. 5. Pačejov – Nádraží: vlak, projetí návěstidla,   
    tech. Pomoc
16. 6. Loužná:  požár zemědělského 
    objektu
28. 7. Kvášňovice:  požár dílny u rodinného  
    domu
15. 9. Olšany:   padlý strom přes pozemní  
    komunikaci
2. 10. Chanovice:  požár dřevěného stánku
17. 11. Neprochovy:  požár komína rodinného  
    domu

Sbor dobrovolných hasičů Pačejov přeje všem spoluobča-
nům krásné prožití svátků vánočních a úspěšný vstup do 
nového roku. 
Přijďte si o Štědrém dni vychutnat vánoční atmosféru na 
tradičním vystoupení Mladých hasičů pod vánočními stro-
my v Pačejově – Nádraží, Vsi a Velešicích.

Bc. Radek Junger
starosta SDH Pačejov

Placení místních poplatků

Místní poplatek za komunální odpad na rok 2023 se bude 
vybírat od 15. února 2023 a je splatný do 31. 3. 2023.

Místní poplatek za psa za rok 2023 
Poplatek je splatný do 31. 3. 2023. Poplatek se bude vybírat 
od 15. února 2023.

Placení za vodné a stočné

Placení vodného a stočného bude po odečtech v termínu od 
15. února 2023 do 30. dubna 2023.

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 2022 (37,00 Kč 
vč. DPH) x množství odebrané vody

Cena stočného je stanovena za rok 2022 ve výši 46,20 Kč  
vč. DPH za 1 m3 odpadní vody

Možnosti úhrady:
1. na mailové adrese obec@pacejov.cz nahlásíte váš požada-
vek o bezhotovostní zaplacení poplatků. Zpětně vám bude 
oznámena částka k zaplacení a přidělen variabilní symbol  
a číslo bankovního účtu.

2. v  hotovosti na OÚ Pačejov (úřední hodiny, jsou každé 
pondělí a středu od 08.00 do 17.00 hod.)
Poukázky na uhrazení místních poplatků a vodného budou 
zasílány pouze výjimečně, také na předchozí žádost poplat-
níka.

Preferujeme i nadále bezhotovostní platbu.

Obecní úřad Pačejov

Obecní úřad 
informuje
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Vánoční Regensburg

V sobotu 3. 12. 2022 uspořádala obec Pačejov  krásný výlet do adventního Re-
gensburgu . I když začátku zájezdu se řešily menší technické problémy s doprav-
cem , které dobře dopadly a tak jsme vyrazili do vánočního Regesburgu se skvělou 
průvodkyní paní Veronikou Kočí, ale bohužel jen se ¾ zaplněným autobusem, 
škoda, že se nepřihlásilo více spoluobčanů, ale tak to bohužel je celkově i při dal-
ších akcích, které obec a kulturní komise pořádá. Nejen pan starosta, ale i ostatní 
členové věnují dost svého volného času přípravám, tak by určitě pro všechny bylo 
největším oceněním větší návštěvnost akcí. Cestou nás paní průvodkyně sezná-
mila s historií adventních trhů, města a i s tím proč jsou pravé bavorské klobásky 
tak tenké - vypráví se legenda, že musela projít klíčovou dírkou ve vratech hos-
tince, aby nasytila pocestné i po zavírací hodině. Prohlédli jsme si největší zají-
mavosti města. Katedrálu Sv. Petra jednu z nejvýznamnějších gotických památek 
v Bavorsku. Celá stavba trvala 200 let a je vystavěna dle francouzského gotického 
stylu, což je poměrně atypické. Říká se, že právě proto je bavorským unikátem.

Bazilika a klášter Sv. Emmerama
jeden z nejstarších bavorských kostelů leží v areálu benediktského kláštera. Kláš-
ter jako takový a místo se stalo  rezidencí rodiny Thurn Taxisů. Starou radnici 
- výraznou žlutou budovu s dominující věží a hodinami ze 13. století. Nachází se 
v jádru historického centra na Uhelném náměstí nedaleko Kamenného mostu, 
kamenný most je významnou románskou stavbou a zároveň nejstarším mostem  
v Německu. Kamenný most dlouhý 330 m a stavili ho v letech 1135-1146. Po 
katedrále je druhou nejvýznamnější památkou celého Regensburgu a je rovněž 
zahrnut do Světového kulturního dědictví UNESCO.
Údajně byl tento most stavební předlohou pro náš Karlův most .
A pak jsme užívali adventní trhy, které jsou v Regensbugu na několika místech  
a každé má své kouzlo, náměstí Neupfarrplatz, Lucreziamarkt,na zámku Thurnů 
a Taxisů z Regensburgu,  v zahradách Spitalgarten

Kulturní akce
Na každém kroku voněl svařák – čer-
vený, bílý, ovocný, z vaječného likéru, 
punč - všechny jsou vynikající a pro-
dávají se v krásných malovaných hr-
níčcích, k němu ochutnáte skvělé ba-
vorské klobásky, palačinky, perníčky, 
pečené kaštany.
V prodejních stáncích nakoupíte origi-
nální ručně vyrobené vánoční suvenýry  
a dárky.
Kdo měl zájem, zpestřil si odpoled-
ne plavbou lodí po řece Dunaj k maje-
státnímu památníku Walhalla. V pří-
stavu na nás čekala krásná výletní loď 
s velkými prosklenými okny a vánoč-
ně vyzdobeným interiérem. Příjemný 
personál nás usadil k velkému kula-
tému stolu na přídi lodi, takže výhled 
jsme měli naprosto úžasný. Po 45 mi-
nutách plavby, během níž jsme moh-
li pozorovat velké množství vodních 
ptáků žijících na Dunaji, se před námi 
otevřel úchvatný výhled na samotný 
památník Walhalla. Ten byl vybudo-
ván jako místo pro busty a pamětní 
desky významných německých osob-
ností a jeho stavba byla inspirována 
mýtickou Walhallou. Plavbu nám roz-
hodně zpříjemnilo občerstvení v po-
době svařáčku, čaje a výborné vánoční 
štoly. Celkem plavba trvala 90 minut 
a zakončili jsme ji kotvením před pů-
vodním středověkým mostem.
S podvečerním vánočně osvětleným 
Regensburgem jsme se rozloučili a za-
mířili spokojeni k domovu.
Věříme, že tento výlet nebyl posled-
ní a že příští rok naplníme celý auto-
bus a navštívíme adventní trhy třeba  
v Passově nebo ve Vídni.

Za kulturní komisi
Miloslava Hlůžková, Petra Veselá
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Společenská kronika

93 let  Kohoutová Marie
  
92 let  Rejšková Bohumila
  Vaňková Růžena

90 let  Fridrichová Božena

86 let  Panušková Hana

80 let  Čada Josef

75 let  Laňová Miloslava 

70 let  Chalušová Jaroslava

60 let   Vaník Zdeněk
  Kučera Jaroslav  

50 let  Běloch Milan
  Bělochová Kateřina
  Čadová Alena
  Křevký Radek

Životní jubileum 80 let oslavila v říjnu 
také MUDr. Stanislava Bittenglová

Diamantová svatba
60 let společného života

Josef a Božena Kodýdkovi

Naši jubilanti IV. čtvrtletí 2022



Zpravodaj obce Pačejov 12 13

* Automotoklub Pačejov za uspořádání besedy s automo-
bilovým závodníkem Janem Kopeckým a při té příležitosti 
uspořádání sbírky a věnování částky 25 tisíc korun ve pro-
spěch Charity Horažďovice. Děkujeme!

* Letos po jaru dosloužil stářím a rozpadl se křížek u silnice 
na Strážovice a tak na objednávku obce jej obnovil Roman 
Kovář z Jetenovic včetně otryskání žulového podstavce. 
Zdařilá práce. Děkujeme!

* Skauty z Pačejova za přivezení Betlémského světla a jeho 
rozdání občanům naší obce. Děkujeme !

* Pěvecký soubor Šikbaby, který vystoupil se svým progra-
mem v Domově důchodců v Nepomuku a zpřijemnil tak 
seniorům adventní čas. Děkujeme.

* Autorem kresby na první  straně je Martin Skála. Použito 
s jeho souhlasem. Děkujeme.
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Kupodivu v této rubrice nemáme co zveřejnit a jsme za to 
moooc rádi!

A ještě foto z vystoupení Nauš, Baričičová

                         Z černé  
                         kroniky obce...                            Chválíme...
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Úspěšná družstva našich hasiček 

Adventní fotoreportáž
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