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Zpravodaj obce Pačejov

Co je u nás nového aneb starosti starosty
Dobrý den, vážení spoluobčané, jsem
rád, že vás mohu opět po čtvrt roce
oslovit , zrekapitulovat uplynulé čtvrtletí a informovat o tom, co připravujeme. Léto předalo svou vládu podzimu,
prázdniny utekly jako voda a dovolenou jako bychom ani neměli. V souvislosti s podzimem se budou zkraco-

vat dny a prodlužovat večery, přibude
práce na zahradách a polích, začne se
sklízet úroda. A to je koloběh, který se
neustále opakuje. Klidu nám však nepřidává současná situace, kdy válka na
Ukrajině pokračuje, inflace a ceny nejen energií stoupají a zima se blíží mílovými kroky. Obavy všech jsou na místě,

ale musíme doufat, že se postupně vše
vyřeší ku prospěchu našich občanů, ale
že to bude bolet, to je nasnadě. Momentálně je ta perioda straně nízko
a neprožíváme úplně dobré období. To
znamená pro lidi strašně starostí navíc
a nálada není nejlepší. Ale vše jednou
skončí a věřme, že bude líp !

Kulturní a společenské akce
O letních měsících pokračoval kulturní život v naší obci, který již na jaře
zaznamenal pěkné oživení. Já začnu
připomínkou oslav 200. výročí Základní školy, protože ta se konala po
uzávěrce minulého čísla zpravodaje a
slíbili jsme, že se k ní vrátíme. Hned
na začátku můžeme konstatovat, že
oslava se velice vydařila a máme na
ní samé pozitivní reakce a hodnocení.
Oslavy se zúčastnila reprezentace Plzeňského kraje v čele s I. náměstkem
hejtmana, radním pro školství a vedoucí odboru školství, dále duchovní
správce farnosti, starostové spádových
obcí a ředitel Střední školy z Horažďovic. Vše začalo prohlídkou školy a
všech prostor, která využívá k výuce.
Návštěvníci a bývalí žáci, zvláště ti,
kteří zde delší dobu nebyli, byli velice překvapeni, jak naše vesnická škola je krásná. Jak je udržovaná. Jakou
má učebnu pro výuku informatiky a
přírodních věd, kuchyňku pro výuku
vaření, školní dílny a školní jídelnu a
kuchyni. Po té začala, za velké účasti návštěvníků, vlastní oslava výročí
školy na farské zahradě. Po úvodních
projevech starosty, ředitele školy a
hostů, pokračoval kulturní program
více než hodinovým vystoupením
žáků školy a jednotlivých tříd. Zvláště některé scénky byly velice vtipné
a v divácích vyvolávaly bouři smíchu
a potlesku. Potom vystoupil Prácheňský soubor písní a tanců, jehož členem
je i ředitel školy, a i ten si získal diváky
svým nádherným pásmem a na konci
vystoupení musel s ohledem na dlouhý potlesk přidávat. Po skončení této
části následovala taneční zábava, kdy
k tanci i poslechu navodila výbornou
atmosféru skupina Harmony music s
Tomášem Cihlářem a hrálo a tančilo
se až do tmy. Nutno ještě dodat, že

perfektní občerstvení zajistil Radek
Levý s rodinou. Je potřeba všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu
oslavy velice poděkovat. Jedinou, tak
trochu kaňkou na oslavě, byl pokus
jednoho pašáka narušit nádhernou atmosféru svými nic neříkajícími a nesouvislými výkřiky směrem k hostům.
Naštěstí se mu to nepodařilo a hosté
byli moc spokojeni.
Pár dní po této oslavě proběhlo
slavnostní ukončení školního roku
a rozloučení se žáky 9. třídy. Toho se
zúčastnili zástupci obce a Sboru pro
občanské záležitosti.
Pak už začaly prázdniny a s nimi tradiční skautský tábor za účasti 35 dětí.
Hned další víkend se konal tradiční
již 19. ročník protestního pochodu
proti záměru vybudovat v naší lokalitě úložiště radioaktivního odpadu se
startem v Pačejově nádraží a cílem na
louce v Maňovicích. Na 300 účastníků
podepsalo petiční listiny a vyslechlo
vystoupení starostů dotčených obcí.
V této souvislosti bych chtěl zmínit,
že mě začátkem srpna přijal v Praze

ministr průmyslu a obchodu Jozef
Síkela a v 1,5 hodinovém rozhovoru
jsem měl možnost mu sdělit odmítavá stanoviska starostů a občanů z naší
lokality, kritizoval jsem jednání a postupy SÚRAO, požádal jsem o změnu
přístupu k připravovanému návrhu
zákona o řízeních souvisejících s hlubinným úložištěm radioaktivního odpadu, který specifikuje postavení obcí
v tomto procesu a také o kritériích pro
výběr úložiště. Pan ministr mi slíbil,
že komunikace bude pokračovat a to
je velmi důležité.
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O třetím víkendu se konalo již tradiční posezení na návsi ve Strážovicích
s Václavem Žákovcem. Lidí bylo letos o něco méně než jindy, ale kdo
chtěl se pobavil a to je důležité. Pak
už se vše připravovalo na pouť v Pačejově. Kulturní komise připravila bohatý program a každý si mohl
vybrat. Sobotní odpoledne bylo náročné, protože byla dvě fotbalová
utkání staré gardy a mužstva dospělých, proběhla vernisáž výstavy,
která tentokrát obsahovala repliky
historických zbraní a zbroje z dílny
pačejovského rodáka Alberta Stichenwirtha, v jejíž úvodu vystoupila skupina historického šermu.
V podvečer se pak v pačejovském
kostele konal koncert duchovní hudby a večer pouťová taneční zábava, na
které hrála skupina Harmony music.
Pouťová neděle pak byla ve znamení
pouťových atrakcí, na farské zahradě se konal také již tradiční jarmark,
na pivovarském dvoře hrála od rána
místní Švitorka a panovala veselá
atmosféra. Samozřejmě pokračovala možnost prohlédnout si výstavu
zbraní a navštívit poutní mši svatou
v pačejovském kostele. Odpoledne
pak bylo možno navštívit pouťové posezení se Švitorkou v předsálí
kulturního domu. Pouťové oslavy se
vydařily a děkujeme všem, kdo se
podíleli na jejich zajištění.

Dva týdny po pouti se konalo
v klubu v suterénu KD letní posezení s country, na kterém vystoupila skupina Štreka. A pak už se
prázdniny chýlily ke konci a čekalo nás slavnostní zahájení nového
školního roku v naší Základní škole. Opět za účasti zástupců obce
a Sboru pro občanské záležitosti jsme
přivítali žáky ve škole a zvláště pak
13 nových prvňáčků.

číslo 3/2022, září 2022

Na měsíc září kulturní kalendář naplánoval Křeslo pro hosta – klubový
večer tentokrát s Tomášem Cihlářem
na téma Pošumavské pivovary a na
závěr měsíce kurz na použití tělových
a ušních svící v pačejovské hasičárně.
A to už začínala velká akce – 43. ročník INVELT Rally Pačejov, která je
známá po celé České republice a pokračuje i tento první říjnový víkend,
tedy v době, kdy jste dostali tento
zpravodaj do svých schránek.

A co připravujeme
v kultuře?
Na poslední čtvrtletí letošního roku je
připraveno několik zajímavých akcí,
které by vás mohly zaujmout. Doufáme, že nebude řádit covid a že je budeme moci uspořádat. V říjnu se bude
konat tradiční lampionový průvod
a pietní akt u příležitosti 28. října, ale
poslední sobotu v říjnu připravujeme
zajímavou akci pro milovníky dechovky – v kulturním domě na nádraží vystoupí společně Malá muzika Nauše
Pepíka s Olgou Baričičovou. Všichni
zde již vystupovali a znáte je také z
televize Šlágr. Tak se máte na co těšit
a doufám, že přijdete.
První víkend v listopadu připravujeme gastronomickou soutěž, v současné době ladíme podmínky a jako překvapení bude předsedou poroty jeden
ze známých herců. Dále bude klubový
večer a v křesle pro hosta tentokrát zasedne historik Jan Jirák z klatovského
muzea a beseda bude na téma I. světo-

vé války a to i na Pačejovsku. Koncem
listopadu se snad sejdeme na zahájení
adventu a rozsvícení vánočních stromů a na druhý prosincový víkend připravujeme Adventní setkání na farské
zahradě za vůně vánočního punče
a klobás a s betlémem a kulturním
programem, ve kterém by měly vystoupit pěvecké soubory a také country skupina Štreka s písněmi s vánoční
tématikou. Přijďte, těšíme se na vás!

Stavební akce
a investice
V rámci investic pokračují dvě stavební akce v rámci vodovodů a budování úpraven vody, o kterých jsem
informoval v posledním zpravodaji,
v Pačejově má být dokončena do konce listopadu a na nádraží na jaře příštího roku. Bezpochyby největší akcí je
výstavba kanalizace. Na nádraží jsou
hotovy hlavní řady a probíhá výstavba
veřejné části přípojek. Informace o jejich financování jsou zveřejněny na jiném místě zpravodaje. Také se v srpnu
konalo setkání občanů v kulturním
domě s projektantem a zhotovitelem
a byli podány informace a zodpovězeny dotazy. Ve Velešicích se pracuje Na
Pasekách, je tam strašně tvrdo a přibývá pouze pár metrů denně. Pokračovat se bude ve Velešicích a Týřovicích
na výstavbě hlavních řadů kanalizace
a v Pačejově to vypukne zřejmě až ke
konci roku nebo začátkem příštího.
Mezitím budou práce pokračovat také
na čistírnách odpadních vod a čer-
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pacích stanicích. V těchto chvílích je
prostavěna zhruba polovina rozpočtu
akce. Mnohokrát jsem upozorňoval,
že výstavba kanalizace bude znamenat významné omezení pro občany – průjezdy, prašnost, bláto, hluk,
s výstavbou je spojena i četnost poruch vodovodu a veřejného osvětlení.
Bez toho to prostě nejde a musíme to
prostě strpět. Několik občanů si stěžovalo na odbor životního prostředí
do Horažďovic na prašnost, ale bez
výsledku. Kropit několikrát denně při
současném suchu a nedostatku vody
je hazard, nehledě na to, že za dvě hodiny to uschne a práší se zase. O jejich
pohnutkách důvodů stížnosti můžeme jen spekulovat, ale beze sporu
mají pravdu, že se práší. Komunikace
od křižovatky směr Pačejov, Lažany
a Strážovice by měly být zaasfaltovány
ještě na podzim, než začne zima. Víc
pro to udělat nemůžeme.
O prázdninách proběhla v Základní škole výměna osvětlení v učebnách, tělocvičně, sborovně a ředitelně
a tak má celá škola úsporné a výkonné
osvětlení. Celá akce stále bezmála půl
milionu korun a obdrželi jsme na ni
dotaci od Plzeňského kraje ve výši 350
tisíc korun. Dále jsme vybudovali naučnou stezku okolo Blýskoty a infotabule u nádrže na Prachárně. Tato akce
stála 150 tisíc korun a 70 tisíc jsme dostali dotaci od Plzeňského kraje.
Také byla provedena havarijní výměna 4 uzlových bodů vodovodu
v Pačejově nádraží, protože stávající
šoupata nebyla v dobrém stavu a zároveň jsme dosáhli toho, že v případě poruchy můžeme uzavírat pouze
některé části obce a nikoliv celou.
Výměna stála 655 tisíc bez daně
a Plzeňský kraj přispěl dotací ve výši
300 tisíc korun. Koncem července
také proběhl sběr objemného a nebezpečného odpadu. Za tuto jednodenní akci jsme zaplatili 106 tisíc korun. Odpady a jejich likvidace není
nic levného a odpadové firmy stále
zdražují. I obec bude muset zvýšit
poplatek za odpady, protože jiná
cesta není. V tuto chvíli platí občané
720 korun/osobu a obec ještě za každého občana doplácí 1 000,- korun
a to přece není možné. My se snažíme stále hledat cesty, jak tyto náklady zlevnit. Stále připravujeme

oddělený sběr popelovin, který by to
zlevnil, čekáme na dotační titul na
nádoby na popel, připravuje se rozšíření sběrného dvora v Horažďovicích, který by mohli využívat i občané naší obce, přesto prostě je doba
taková, že se vše zdražuje. Bohužel
odpadů stále přibývá, my pořád
zvyšujeme počet nádob na jednotlivé komodity, přesto jsou stále plné.
Musíme prostě počítat s tím, že likvidace odpadů bude drahá.

A co plánujeme
na příštá období?
Máme zpracován Program rozvoje naší obce na léta 2023 – 2028
a ten jsme zveřejnili na webových stránkách obce. Občané mají
možnost připomínek a schvalovat jej bude nové zastupitelstvo,
které vzejde z komunálních voleb, v prosinci letošního roku.
Z tohoto programu bohužel vyplývá jedna vážná věc a sice, že Pačejov stárne a občanů ubývá. My
jsme si toho vědomi již řadu let,
proto jsme začali připravovat zástavbovou studii Nad Buxínem,
aby zde byly připraveny stavební
parcely a také bychom chtěli jako
obec postavit alespoň dva domy
s nájemními byty, protože získat
vlastní bydlení se stává za součas-
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ných podmínek pro mladé lidi a rodiny nedostupné. Mělo tam být 14 parcel, chtěli jsme udělat infrastrukturu
a připravit na stavění. Jenže problém
jsou pozemky, obec jich tam má jen
část, cca čtvrtinu, čtvrtinu má stát
a polovina je soukromá. A majitelé odmítli soukromé pozemky prodat. Tak jsme nechali studii
zmenšit na polovinu, 7 parcel – na
pouze obecní a státní pozemky,
ale stát má podmínky na získání
jeho pozemků pro nás nepřijatelné
a tak se čeká na pozemkové úpravy,
které byly v Pačejově již zahájeny
a v rámci nichž bychom měli potřebné pozemky získat. Jenže to je běh
na dlouhou trať, ale když vydržíme,
cíle bude dosaženo. Z naší strany
je to záměr, který má číslo jedna.
V tomto programu jsou uvedeny investice za 150 milionů korun a máte
možnost, jak jsem již psal, se s tímto návrhem seznámit a připomínkovat a my budeme určitě rádi za
podnětné návrhy, které by zlepšily
a zpříjemnily život u nás v Pačejově.

Ohlédnutí za končícím
volebním obdobím
V době, kdy dostanete tento zpravodaj, bude týden po komunálních
volbách. U nás to bylo jednoduché,
protože byla podána pouze jedna
kandidátka. Čekal jsem, že bude mít
někdo odvahu a podá kandidátku
další, hlavně ze strany mých kritiků.
Bohužel, nikdo takový se nenašel.
Ono je snazší kritizovat, pomlouvat,
být schovaný někde za větrem, pokud možno anonymně a nemít odpovědnost. Nic pro druhé neudělat
a ukazovat prstem. No nic, musel
jsem to okomentovat, protože se určitě najde zase nějaký pašák, který až
bude ustavující zasedání nového zastupitelstva, bude vypouštět popsané
balonky, vyvěšovat popsané kartony
apod. tak, jako minule. My jsme se
snažili sestavit zastupitelstvo ze zkušených lidí, ti co nechtěli pokračovat,
nepokračují a snažili jsme se získat
i zástupce z řad mladých, což se podařilo a jsem za to rád.
Pokud bych měl hodnotit uplynulé
končící volební období, tak já osobně
ho považuji za velmi úspěšné, i když
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se mnou někteří určitě nebudou souhlasit. Nebylo to období jednoduché
z důvodu dvouleté pandemie a v jeho
závěru válka na Ukrajině, inflace,
energie, ceny... Pačejov získal Zlatou stuhu a zvítězil v prestižní soutěži Vesnice roku, podařilo se získat
desítky milionů korun na dotacích
a po šesti letech úsilí, jednání a příprav zahájit výstavbu kanalizace,
opravili jsme rybníky a vybudovali úplně nový pro zachycení vody
v přírodě, vysázeli jsme aleje, vybudovali dopravní hřiště ve školce, ve
škole dílny, učebnu informatiky a
přírodních věd, nové vytápění.
Hřbitov máme nejhezčí v širokém
dalekém okolí. Investovali jsme skoro 10 milionů do vodohospodářské
infrastruktury. Finančně jsme podporovali činnost zájmových spolků
a desítky kulturních akcí. Bojovali
jsme proti záměru vybudovat v naší
lokalitě úložiště radioaktivního odpadu. Pozornost jsme věnovali sakrálním památkám a jejich obnově.
Vydali jsme několik publikací. Určitě mám zásluhu na tom, že byla
opravena výpravní budova pačejovského nádraží.
Měli byste vědět, že za uplynulé volební období 2018 – do srpna 2022
se nám podařilo pro obec zajistit
65 milionů dotací a za obě volební
období, co jsem starostou, to je více
než 81 milionů korun.
Stejně tak, co se týká majetku obce,když jsem nastupoval do funkce starosty v roce 2014, měla obec majetek
v hodnotě 114 milionů korun, na
konci volebního období v roce 2018
to bylo již 154 milionů korun a ke
konci roku 2021 měla obec majetek v hodnotě 216 milionů korun. tj. o skoro 90% vyšší, než při
mém nástupu do funkce. Pro ty,
kteří nerozumí těmto číslům, to
napíši jednoduše – obec Pačejov
za dvě volební období, kdy jsem
byl starostou , zbohatla o více než
100 milionů korun v hodnotě majetku. A moji kritici budou určitě vypouštět jedovaté sliny v podobě pomluv, že se vychloubám a vytahuji.
Ale není to tak. To jsou prostě fakta,
která lze snadno dokázat a je to tak
zásadní informace, že občané by ji
měli znát. Mimo jiné to také svědčí

o tom, jak minulá období před tím
Pačejov stagnoval.
A těch věcí bylo daleko víc a já jsem
vzpomněl jen ty hlavní. Každopádně bych chtěl v souvislosti s končícím volebním obdobím poděkovat
všem členům rady obce, zastupitelstva, kulturní komisi, finančnímu
a kontrolnímu výboru, Sboru pro
občanské záležitosti, předsedům zájmových spolků, prostě všem, kteří
se mnou spolupracovali a podporovali mě, protože to, čeho jsme dosáhli, je společná zásluha nás všech.
A myslím, že se nemáme za co stydět. Pačejov vládl tři roky obcím
v Plzeňském kraji a patří mezi nejlepší. Děkuji.

A na závěr...
Tak jsem se snažil podat vám co nejvíc
informací, zhodnotit to, co se událo
a co připravujeme. Další číslo zpravodaje dostanete na konci roku a do
té doby nás čeká celý podzim, čas
Adventu a vánoční svátky. Mějte se
moc hezky, přeji vám hodně zdraví.
Na shledanou při akcích, které pro
vás připravujeme.
Váš starosta
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Kdo a jak bude platit
kanalizační přípojky?

PŘÍPOJKY - PAČEJOV NÁDRAŽÍ

STOKA A

Přípojky kanalizace k jednotlivým objektům se dělí na dvě části:
STOKA A1

Veřejná část – to je úsek od hlavního řadu kanalizace na hranici pozemku
majitele připojované nemovitosti
Domovní část – to je úsek od hranice pozemku k objektu, který bude napojován
Objekty pro bydlení a rekreaci dělíme na:
STOKA A2

Trvale obydlené – to jsou ty, kde je někdo přihlášen k trvalému pobytu
Bez trvalého obydlení – to jsou ty, kde není nikdo přihlášen k trvalému pobytu
Jak to bude s úhradou kanalizační přípojky?
Domovní část přípojky si ve všech případech budou hradit majitelé nemovitostí v cenách, které jsou uvedeny v objednávce prací, která je na stránkách
obce.
Veřejnou část přípojky bude pro trvale obydlené objekty hradit z rozpočtu
stavby obec.
U objektů bez trvalého obydlení si veřejnou část přípojky hradí majitelé
nemovitostí sami. Cena veřejné části přípojky se předpokládá ve výši 4 600,Kč za běžný metr bez DPH.

STOKA A3

Č.P.
68

DÉLKA m
5,7

76

11

119
185
č. ev. 43
225
Soukromé
Hrazené

0
1,4
1,3
1,6
19,6
1,4

Č.P.
62
199

DÉLKA m
7,1
13,5

108

3,9

172
Soukromé
Hrazené

2,1
11
15,6

Č.P.

DÉLKA m

80

28,4

84
87

11
11

90

2,9

91

10,6

Kontakty pro případné dotazy:
projektant / AQUAŠUMAVA/ - 602 310 956 , 24 095 123
zhotovitel / Žežulka stavební/ – 724 809 781

STOKA B

STOKA B2

STOKA B3

STOKA B4

STOKA C

soukromý
Nutno doplnit délku

POZNÁMKY

KD

POZNÁMKY

95

2,3

100
101

1
0,8

105

2,3

111
137
138
161
211
p.p.č. 1142/8
pro č.p. 130
Soukromé
Hrazené

2,8
9
10,1
10,2
9
3,4
21,8
93

Č.P.

DÉLKA m

60

7,4

soukromé

77

32,4

soukromé

78

3

soukromé

110

16,6

soukromé
soukromé

pro č.p. 102/3, 102/4

POZNÁMKY

č. ev. 66

4,6

Soukromé
Hrazené

7,6
56,4

Č.P.
88

DÉLKA m
18,7

soukromé

94

4,3

soukromé

97
115

3,8
2,7

soukromé

125

1,4

126

V praxi to bude probíhat tak, že zhotovitel vyfakturuje obci všechny veřejné
části přípojek a obec těm, kteří si je budou hradit sami, náklady na zřízení
veřejné části přípojky přefakturuje. Je to tak proto, že zhotovitel má smlouvu
pouze s obcí a nikoliv s jednotlivými občany.
Protože jsou občané, kteří se v poslední době rychle přihlásili do trvale neobydlené nemovitosti v domnění, že obec jim veřejnou část přípojky uhradí, je
nutno je upozornit, že jsou na omylu, neboť obec přípojku neuhradí.
Trvale obydlené objekty se berou k datu, kdy bylo vydáno Rozhodnutí o přidělení dotace a to je k 7. červenci 2020.
Na stránkách obce jsou zveřejněny přehledy (zatím pouze Pačejov nádraží)
o délce přípojek k jednotlivým číslům popisným. Bílá políčka hradí veřejnou
část obec, červená políčka si hradí majitelé nemovitostí veřejnou část sami.

POZNÁMKY
bytový dům "parlament"

0,9

127

14

136

37,5

147

4,3

158

1,5

162

2,5

168
170

14
68,5

220

4,2

st 472
č. ev. 74
pro p.č. 1152/2
Soukromé
Hrazené

7,9
1,9
0
38,7
149,4

Č.P.

DÉLKA m

106

27,8

soukromé

zdravotní středisko

bytový dům

soukromé
Nutno doplnit délku

POZNÁMKY

107

16,6

soukromé

139
151
181
217
č. ev. 107
č. ev. 78
pro p. č. 859/5
Soukromé
Hrazené

6,6
1,2
4,9
6,7
21,9
21,9
0
45
62,6

soukromé
soukromé
soukromé
soukromé
soukromé
soukromé
Nutno doplnit délku

Č.P.
96
112
113
Soukromé
Hrazené

DÉLKA m
7,9
4,5
5,8
4,5
13,7

POZNÁMKY

Č.P.

DÉLKA m

POZNÁMKY

98

1,9

152

4,1

159

3,7

167

4,2

194

10,6

202

10,4

203

6,3

č. ev. 32
Soukromé
Hrazené

2,6
4,5
39,3

Č.P.
144

DÉLKA m
3

148

4,2

150
154

2,6
4,7

160

6,1

193
č. ev. 22
p.p.č. 886/46
Soukromé

2,6
4,8
1,7
9,5

6,6 a 5

POZNÁMKY
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Naše školy hlásí...

Předstvujeme...
Dnem 1. září 2022 se ujala
funkce ředitelky Mateřské
školy Pačejov, příspěvkové
organizace paní Bc. Alena
Hlaváčová.
Do funkce byla jmenována
na základě doporučení výběrové komise a rozhodnutí
rady obce.
Alena pracuje v naší školce
již od roku 2009 a provoz
školky tudíž zná velmi dobře. Věříme, že naváže na vše pozitivní a bude školku celkově dále rozvíjet. A protože se jedná o veřejnou službu, tak doufáme, že to bude ke všeobecné
spokojenosti dětí i rodičů a že se zkvalitní i spolupráce se
zřizovatelem – obcí Pačejov, která v posledních měsících
nebyla nejlepší. Přejeme jí v její práci hodně nápadů, pohody a spokojené děti i rodiče.

Co je nového u motýlků a broučků?
Asi nejvýraznější změnou, ke které během prázdnin došlo,
je výměna vedení mateřské školy. Proto mi dovolte, abych
se představila, byť mnoho z vás mě již dlouhou dobu zná.
Jmenuji se Alena Hlaváčová a v mateřské škole v Pačejově
nádraží pracuji od roku 2009. 1. 9. 2022 jsem nastoupila
do funkce ředitelky mateřské školy na základě doporučení výběrové komise a rozhodnutí rady obce. Nejedná se
o snadnou pracovní pozici a pevně věřím tomu, že společně s ostatními kolegyněmi, rodiči a v neposlední řadě
i se zřizovatelem budeme rozvíjet naši školku tak, aby do
ní děti chodily rády a cítily se zde spokojené a v bezpečí.
Mojí vizí je vytvořit mateřskou školu blízkou svým přístupem k přírodě s úctou k životu ve všech jeho formách. Ráda
bych udržela v MŠ podnětné a inspirující prostředí podporující samostatnost a individualitu dítěte. Chtěla bych, aby

čas prožitý v mateřské škole byl pro dítě radostí, příjemnou
zkušeností a zdrojem kvalitních základů do dalšího života
a vzdělávání. Úkolem předškolního vzdělávání v mateřské
škole je podporovat a doplňovat rodinnou výchovu a zajistit
dítěti prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení se. Předškolní vzdělávání má usnadnit dítěti cestu v jeho dalším životě,
proto rozvíjí jeho osobnost, podporuje jeho tělesný rozvoj
a zdravý vývoj, posiluje jeho psychickou stránku, napomáhá mu v chápání okolního světa a motivuje ho k dalšímu
poznávání a učení. Zároveň ho učí žít ve společnosti ostatních dětí a seznamuje ho se společenskými normami a hodnotami. Za samozřejmost považuji partnerský a vstřícný
přístup k rodičům a podporu a porozumění pedagogickým
i nepedagogickým zaměstnancům MŠ.
S mým jmenováním souvisí i další změna, která nastala
a tou bylo obsazení místa učitelky. Tuto pozici od začátku
školního roku zastává paní Kateřina Bělochová, která má
dlouholetou praxi v oblasti vzdělávání dětí včetně dětí předškolního věku. Věřím tomu, že bude pro naší mateřskou
školu přínosem a vnese nám do školky více hudby a mnoho
nových a neotřelých nápadů.
Ještě musím zmínit, že jsme nesmírně rády, že se nám konečně podařilo najít pana školníka, který v posledních měsících ve školce chyběl. Stal se jím pan Míl a počíná si v této
pozici velmi zdařile.
Nakonec při představování personálního obsazení se sluší
poděkovat bývalé paní ředitelce Vlaďce Chalušové za všechno dobré, co pro školku po dobu svého působení udělala.
Děkujeme.
Prázdninový provoz je za námi a 1. září začal školní rok
2022/2023. Do třídy mladších Broučků nám nastoupilo 20
dětí, z nichž je 9 děvčat a 11 chlapců. Dvě děti jsou dvouleté,
zbytek jsou tříleté děti. Práce s tak malými dětmi má svá
specifika a klade zvýšené nároky na všechny okolo. Ve třídě
starších Motýlků máme 23 dětí, 10 děvčat a 13 chlapců. Do
základní školy se bude chystat 12 z nich.

Zpravodaj obce Pačejov
V současné době máme za sebou částečně adaptační období. Mnohým již slzičky zcela oschly, některým se ještě občas na tvářičkách ukáží. I maminky již zvládají odcházet ze
školky s úsměvem. Společně jsme si nastavili školková pravidla a snažíme se je dodržovat. Poznáváme život ve školce
i v jejím blízkém okolí.

A co plánujeme v nejbližším období? Pokud nás nezabrzdí
protiepidemiologická opatření, čeká nás divadelní představení v MŠ, účast na místní gastrosoutěži, předvánoční dílničky a vystoupení nejen pro rodiče, ale i pro místní seniory
a veřejnost a další věci, které odtajníme v pravý čas.
Přejeme vám klidný a pohodový podzim.
Za kolektiv MŠ Bc. Alena Hlaváčová

Milí čtenáři,
v době uzávěrky minulého čísla zpravodaje se naše škola již
pomalu chystala na zakončení školního roku a hlavně na
oslavy dvoustého výročí školy v Pačejově. Teď již můžeme
s jistotou říci, že to byla akce více než povedená a dle (nejen)
mého názoru všechno klaplo na jedničku. Celé akci předcházely měsíce příprav, nacvičování a ladění organizačních
detailů a já bych chtěl i touto cestou moc poděkovat všem
dětem, kolegyním a kolegům, kteří se na této akci podíleli.
Velké díky letí i na obecní úřad, který nám pomohl hlavně

8
s technickou stránkou věci a i díky pomoci zřizovatele školy
máme určitě všichni na co vzpomínat.
Ve čtvrtek 1.9. jsme zahájili nový školní rok. Na tradiční
slavnostní zahájení přišlo v doprovodu svých nejbližších
celkem 124 dětí (z toho 13 prvňáčků), což je oproti loňsku
mírný nárůst. Snad se nám i do budoucna bude dařit toto
číslo nadále zvyšovat.

Náš pedagogický sbor během prázdnin opustily kolegyně
Marie Hlůžková a Libuše Junková. Obě celý svůj profesní život zasvětily vzdělávání dětí zejména na prvním stupni základní školy, ať už u nás v Pačejově, nebo na jiných školách
a nám nezbývá než jim popřát, aby si zasloužený odpočinek
užily ať už v rolích babiček či stále aktivních lyžařek nebo
cyklistek. Dámy, děkujeme. Po rodičovské dovolené se vrací
paní učitelka Petra Mesiarová a vítáme i „staronovou“ posilu, paní Lenku Zábranskou, která v Pačejově zahajovala svou
učitelskou kariéru a my pevně doufáme, že ji tu i zakončí.
Žáci zasedli do učeben vybavených zbrusu novým osvětlením. Již na počátku tohoto roku vybrala rada obce tuto akci
jako nejvhodnější pro podání žádosti o dotaci z Plzeňského
kraje. Vše bylo schváleno a během hlavních prázdnin také
realizováno. Nová LED světla splňují aktuální hygienické
standardy a my v této nelehké době pevně doufáme i v ekonomické úspory.
A co nás čeká – žáci 4. a 5. třídy již stihli během prvních dnů
absolvovat pravidelný kurz dopravní výchovy, opět se zapojíme do projektu Hrdá škola, který se nese v duchu netradičně
pojatých dnů ve výuce, budeme pokračovat ve spolupráci se
středními školami v Oselcích a Horažďovicích v rámci podpory technického vzdělávání a dorazí k nám také Pojízdná
učebna techniky, což je projekt Ministerstva průmyslu a obchodu, který přiblíží žákům 8. a 9. třídy moderní výukové
technologie. Celkovou revizí projde také náš školní vzdělávací program „Škola pro život“, jehož nová podoba bude reflektovat současné potřeby výchovně – vzdělávacího procesu
na základním stupni vzdělávání a jeho implementace by měla
školu posunout dále v souladu s dnešní moderní dobou.
Díky finančním prostředkům z Ministerstva školství a Národního plánu obnovy bude pokračovat doučování žáků
a v příštím roce budeme moci pořídit i další vybavení pro
výuku informatiky, zaměřit se pro tentokrát chceme na robotiku a základy programování.
Přeji všem nádherný a barevný podzim a těším se na shledanou v dalším, vánočním čísle pačejovského zpravodaje.
Mgr. Jan Vlažný, ředitel školy
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Kulturní akce
Hudba sbližuje
Ano, hudba odjakživa lidi sbližovala,
sbližuje a bude sbližovat. A proto jsme
s panem starostou Janem Vavřičkou
dali hlavy dohromady a zrodil se nápad
toto krásné motto v dnešní hektické
době oživit. Snad i proto, že oba máme
hudbu rádi, vznikl nový projekt „Hudba sbližuje“ – cyklus koncertů v našem
pačejovském kostele. První etapa je již
dnes připravena na příští kalendářní
rok 2023. S potěšením můžeme konstatovat, že se nám do Pačejova podařilo zajistit skutečné osobnosti a legendy
naší hudby.
V květnu přivítáme vynikající sopranistku Karolínu Cingrošovou Žmolíkovou spolu s harfistkou Barborou
Plachou. Karolína vystupuje pravidelně s houslisty Pavlem Šporclem, Jaroslavem Svěceným či kytaristou Lubomírem Brabcem. Pokud někomu z vás
něco připomíná její jméno, tak se jedná
o dceru známého moderátora Václava
Žmolíka, který nedávno v České televizi uváděl pořad „Krajinou vína“. Připravujeme společně pro Pačejov recitál
z děl Bedřicha Smetany a Antonína
Dvořáka. Mimo jiné uslyšíte Smetanovu Vltavu v podání Barbory Plaché,
Karolína Žmolíková zazpívá například
árii Měsíčku na nebi hlubokém z opery
Rusalka nebo Dvořákovu píseň Když
mne stará matka.
Na červen přijal pozvání koncertní kytarový virtuóz Lubomír Brabec,
který je s naším krajem už neodmyslitelně spjatý, protože většinu času tráví
na chalupě v Čepicích u Sušice. Je vášnivým vodákem, jachtařem, potápěčem, lyžařem a cestovatelem. Věnuje se
i skialpinismu a jízdě na koních. Jeho
interpretační umění je velice široké.
Spolupracuje i s našimi předními pěvci
a umělci. Nevyhýbá se ani spolupráci
s hudebníky z oblasti populární hudby.
Odborné kritiky ho řadí k nejbrilantnějším kytaristům na celém světě.
Třetím koncertem v měsíci září bude
recitál našeho legendárního písničkáře
Jaroslava Hutky. Připomínat jeho nejznámější písničky Náměšť … Havlíčku,
Havle … Hádala se duše s tělem … Stůj
břízo zelená … by bylo jistě pro milov-

níky folku nošením dříví do lesa. Jaroslav Hutka byl významným představitelem normalizačního disentu, strávil
11 let v nedobrovolné emigraci. Domů
se vrátil bezprostředně po vypuknutí
Sametové revoluce. Jeho tvorba v posledních letech je tak trochu poznamenána rozčarováním z polistopadového

politického a kulturního vývoje.
Vážení spoluobčané, jsme přesvědčeni, že vás nabídka koncertů v rámci
projektu „Hudba sbližuje“ zaujme a že
vám přinese spoustu nejen uměleckých
zážitků.
Mgr. Tomáš Cihlář

Zpravodaj obce Pačejov
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Ze života spolku
43. INVELT rally Pačejov nabídne
12 rychlostních zkoušek

dětské odpoledne se spoustou atrakcí a divácká soutěž v přezouvání kol. Po 21. hodině nebude chybět tradiční slavnostní
ohňostroj.
Závodit se začne v sobotu 1. října. Slavnostní start rally proběhne na Mírovém náměstí v Horažďovicích. Na programu
bude těžká rychlostní zkouška Čečelovice – Čečelovice, polookruhová zkouška v Třebohosticích a naše „domácí“ zkouška z Nehodíva do Strážovic. Ta divákům nabídne atraktivní
okruh v Nehodívě, i zbrusu nový a divácky přehlednější průjezd Strážovicemi. Servisní zastávky a noční uzavřené parkoviště bude opět zřízeno na letišti v Kadově.

43. INVELT rally Pačejov se bude konat 30. září - 2. října
2022. Již po třetí bude součástí Sonax Mistrovství České republiky v rally, tradičně se v Pačejově představí i účastníci
Autoklub Mistrovství ČR v rally historických automobilů.
Díky spolupráci a podpoře obce Pačejov je ředitelství rally
situováno opět do prostor místního kulturního domu. Tam
proběhne prezentace posádek a předání itinerářů. Po celé závodní tři dny odtud bude motoristický podnik řízen. Pro děti
bude v sobotu 1. října připraven skákací hrad „závodní auto“
v těsné blízkosti kulturního domu.
Pořadatelé tentokrát připravili dvanáct rychlostních zkoušek
o délce 142 km. Z itineráře vypadla divácky oblíbená kramolínská zkouška. Ta má na dnešní poměry velmi rychlý charakter a malou sportovní hodnotu. Tato zkouška byla nahrazena několika atraktivními úseky na Strakonicku a Blatensku.
V sobotní etapě byl zachován divácky vděčný formát se dvěma servisními zastávkami. Bude tak možné shlédnout celé
startovní pole na třech úsecích. Jsme jedni z mála pořadatelů,
kteří od diváků stále nevybírají vstupné. Vstup na všechna
divácká místa je tedy opět zdarma. Páteční program obstará
testovací RZ shakedown na novém úseku z Velkého Boru do
Třebomyslic. Večer bude následovat tradiční předstartovní
šou na náměstí v Horažďovicích. Pro děti bude připraveno

Soutěž vyvrcholí v neděli 2. října. Na posádky čekají tři velmi náročné rychlostní zkoušky. Začínat se bude na změněné
RZ Pracejovice – Novosedly, následovat bude polookruhová
zkouška z Klínovic do Chrášťovic a finále obstará nová a prodloužená zkouška přes Muničák, která končí v těsné blízkosti
Horažďovic. Slavnostní cílová rampa a rozdílení cen proběhne opět na horažďovickém náměstí.
O naši rally je tradičně velký zájem i ze strany medií. Česká
televize bude z průběhu celé rally vysílat přímé vstupy. Každý
večer od čtvrtka do neděle nebude chybět pořad „Za oponou“, který nahlédne do zákulisí naší rally. Samozřejmostí
bude závěrečný čtyřicetiminutový sestřih v České televizi
a stejně dlouhá reportáž na stanici Nova Sport a Sport 5. Pačejovská rally je jednou z nejstarších a nejoblíbenějších v České republice. Místní automotoklub je asi nejmenší organizací
na světě, která pořádá akci takového významu. Doufejme, že
i letošní ročník proběhne bez vážných problémů a AMK Pačejov svou rally napomůže k propagaci Pačejovska a přispěje
k rozvoji ekonomiky v našem regionu.
Miroslav Žitník ml.
Předseda AMK Pačejov
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Společenská kronika

Zlatá svatba
50 let společného života
Vladimír a Ivana Smolíkovi
Roman a Hana Behenských
Z černé
kroniky obce...
Naši jubilanti III. čtvrtletí 2022
94 let

Šťastný Jan

90 let

Zemanová Anna

88 let

Kubíková Marie

87 let

Hlůžková Marie

85 let

Chaluš Josef
Stichenwirth Alexandr
Větrovec František

80 let

Ceplecha Jaroslav

75 let

Sedláčková Nina
Smolík Vladimír
Marešová Zdeňka
Jindrová Marie
Kodýdková Věra
Krlišová Miroslava

70 let

Půtová Libuše
Buchtová Miloslava
Havlíková Stanislava
Šanta František

60 let

Vavřička Milan

50 let

Pitulová Marie
Škampová Pavla
Vlková Jana
Bivolaru Marin

* Takhle některý z našich „vzorných“ občanů uklidil u kontejnerů v Kotěžici nepotřebnou židli a to i přesto, že dvakrát
do roka děláme sběr objemného a nebezpečného odpadu.
Stejně tak se koukněte na tu hromadu skla u kontejneru,
které tam někdo naházel a vůbec mu nevadí, že se tam pohybují děti a mohou se ošklivě zranit. Tito lidé se určitě „zaslouží“ o to, že ty kontejnery z Kotěžice dáme jinam a lidi,
kteří tam bydlí, to budou mít s odpadem dál. Tak jim pak
poděkujte!
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Chválíme...
* Na vyhlašování cen Syndikátu novinářů České republiky
v Praze s Vítaným hostem vyhráli kategorii publicistika
Hanka Voděrová jako vydavatelka a Mgr. Tomáš Cihlář za
seriál na pokračování Pivovary a pivovárky. Ta soutěž je
prestižní, ceny předával náměstek ministra kultury a vyhlašovaly se celkem 4 kategorie - Tisk - deníky, Rozhlas, Televize a publicistika. Třeba v kategorii Televize vyhráli renomované televizní pořady Toulavá kamera /cenu přebírala
moderátorka Iveta Toušlová/ a Reportéři ČT. Celý pořad
uváděl známý moderátor Václav Žmolík.
Gratulujeme !

* Žáky a učitele, kteří připravili vystoupení na oslavy 200.
výročí Základní školy a jejich předvedení před spokojenými
účastníky oslav. Děkujeme !
* Radka Levého a členy jeho rodiny za vzorný catering při
oslavách výročí školy a pouťových oslavách. Děkujeme !
* Autorem kresby na první a poslední straně je Martin Skála. Použito s jeho souhlasem. Děkujeme.
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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, Pavla Šímová, Josef Klečka ml.. Uzávěrka čísla 19. 09. 2022. Příspěvky
jsou vydávány bez úpravy, redakční rada si vyhrazuje právo
na pravopisné korekce a případné krácení z důvodu nedostatku místa. Za věcnousprávnost odpovídají autoři jednotlivých
příspěvků. Povoleno MK ČR E18269. Tisk Akord s. r. o.
Vyšlo 29. 09. 2022
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Ohlédnutí za volebním obdobím ve fotografii

2020 Vybudovali jsme nové školní dílny
2022 Dokončili jsme další úpravy hřbitova

2022 opravili jsme rybník ve Velešicích

2021 Vybudovali jsme novou odbornou učebnu v ZŠ

2019 Vybudovali jsme dopravní hřiště v MŠ

2020 Vybudovali jsme vodní nádrž na Prachárně

2019 Pačejov získal Zlatou stuhu Vesnice roku
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