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Co je u nás nového aneb starosti starosty

Kulturní a společenské akce

Dobrý den, vážení spoluobčané. 
Jak vidíte, tento zpravodaj se oblékl 
do jiného hávu. Předchozí změna 
grafické úpravy zpravodaje byla od 
prvního čísla v roce 2019, a tak je 
na čase, po třech letech, opět udělat 
nějakou změnu. Máme nového gra-
fika a také jinou, levnější, tiskárnu.  
S napětím budu sledovat vaše re-
akce a názory na tuto změnu. 
Stále se snažíme něco vylepšo-
vat a jsem velmi rád, že mnoho  

Úplně na konci března, po uzávěrce mi-
nulého čísla, jsme pořádali v kulturním 
domě benefiční koncert „Za mír pro 
Ukrajinu“. Velice mile mě překvapily 
naše zájmové spolky, které věnovaly na 
tento účel nemalé finanční prostředky  
a tak společně s vybraným vstupným 
jsme mohli poslat na účet Velvysla-
nectví Ukrajiny v Praze 80 000,- korun  
a podpořit tak hrdinný boj ukrajin-
ského lidu. Také jsme dostali zdravice  
a pochvalu za tento čin od význam-
ných osobností, které uvádíme na ji-
ném místě zpravodaje. Chtěl bych po-
děkovat opravdu upřímně všem, kteří 
tuto akci podpořili. V dubnu jsme 
oslavili svátky velikonoční a začaly 
jarní práce na zahradách. Hned prv-
ní dubnovou sobotu se konala výroč-
ní valná hromada Tenisového klubu, 
která zhodnotila činnost za uplynu-
lé dva roky a přijala plán činnosti na 
letošní rok. Druhou sobotu proběhla 
protestní akce proti úložišti radioak-
tivního odpadu. Tradiční štafeta ten-
tokrát běžela dvěma směry, protože 
se zvětšilo zájmové území o 4 vesnice  
a tak jsme chtěli toto území pokrýt 
celé. Start byl na hrázi Kovčínského 
rybníka, který má víc než 100 hekta-
rů, tím jsme chtěli symbolicky ukázat, 
že rozloha úložiště má být 4x větší než 
tento rybník. Štafety uběhly celkem  
42 km a cíl byl na náměstí v Horaž-
ďovicích, kde byla přednesena petice 
proti úložišti a na její podporu jsme 
získali více než 1 000 podpisů obyva-
tel regionu. Opět bych chtěl poděkovat 
všem, kteří se zúčastnili aktivně jako 
členové štafety i těm , kteří náš boj při-
šli prostě podpořit svojí účastí na této 
akci.

Měsíc květen byl ve znamení akcí, kte-
ré se konaly každý víkend. 5. května 
proběhla oslava 77. výročí osvobození 
a konce války tak, jak jsme byli zvyk-
lí. Kolona vojenských vozidel projela 
všechny vesnice, v Pačejově u školy je 
vítala řízná dechovka v podání Švitor-
ky. Tam také proběhl pietní akt Ha-
nuše a zazněl krátký proslov starosty 
obce.

Pak se oslava přesunula na nádra-
ží, kde se konalo májové posezení se 
Švitorkou. V sobotu 7. května se ko-
nalo tradiční posezení na návsi v režii 
Spolku pro obnovu památek. Počasí 
celkem přálo a byl připraven bohatý 
program v podání šermířů ze Žicho-
vic, pěveckého souboru LŠU Nepo-
muk Pšeničky,  premiérově vystoupila 
Pačejovská děvčata a nakonec samo-
zřejmě Šikbaby. Celé odpoledne pro 
hudebně provázela Obšuka pod vede-
ním Franty Strnada.

Mladí hasiči před startem štafety

Foto: Organizační tým Junáka

z vás se těší, až zase zpravodaj dosta-
nou do svých schránek. Vím to, pro-
tože mně to říkáte, když se potkává-
me.
Samozřejmě, že ne všichni zpravo-
daj chválí, ale to je normální. Mají 
výhodu, že ho nemusí číst. Oni ho 
ale přesto čtou, protože jsou zvědaví 
a pak prudí. A tak si představte, že 
jen pár hodin po té, co minulé číslo 
zpravodaje dorazilo do vašich schrá-
nek, poslal jeden místní pašák dopis 

Od 11. dubna má v budově obecního 
úřadu otevřenu svoji pobočku Charita 
Horažďovice. Zahájení bylo slavnostní  
a píšeme o něm na jiném místě zpra-
vodaje. Zaplať Pán Bůh skončilo 
covidové období a tak společenské  
a kulturní akce se začaly rozbíhat na 
plno. O Velikonoční neděli jsme po-
řádali posezení s hudbou v hospodě 
v předsálí kulturního domu. K tanci  
i poslechu hrála Duo Harmonie z Plz-
ně a ti, co přišli, nelitovali. Panovala 
moc hezká atmosféra a zábava. Za 
týden na to pořádalo skautské stře-
disko Jestřáb okresní kolo Svojsíkova 
závodu světlušek a vlčat. Zúčastnilo 
se 8 šestičlenných družstev se svými 
doprovody a vedoucími. Závod byl 
velice pěkně připraven, účastníky če-
kaly náročné disciplíny, ve kterých 
všichni uspěli. Celý průběh neměl 
chybu a pochvalně se o něm vyjádřil  
i okresní šéf Junáka, který byl zde po 
celou dobu přítomen.

hejtmanovi Plzeňského kraje zřejmě  
s cílem vrhnout stíny pochybností 
na moji osobu a poškodit moji práci 
pro Plzeňský kraj. Nepovedlo se mu 
to! Tento pašák se tady „proslavil“ 
svými excesy v chování a umí zřejmě 
pouze škodit, ubližovat, pomlouvat 
a závidět. Je mně ho upřímně líto, 
protože musí být strašně nešťastný  
a určitě se mu ty jeho „dobré skutky“ 
vrátí. Ale pojďme k něčemu příjem-
nějšímu.
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Další víkend se na hřišti TJ Sokol ko-
nala oslava 115. výročí založení Sbo-
ru dobrovolných hasičů Pačejov. Této 
oslavě předcházelo slavnostní zasedá-
ní Sboru v klubu v kulturním domě, na 
němž byli oceněni dlouholetí a zaslou-
žilí členové a po skončení bylo spole-
čenské posezení s hudbou. Oslava na 
hřišti byla spojena s okrskovou soutě-
ží požárních družstev včetně ženských 
a dětských. Počasí přálo a tak se celé 
odpoledne vydařilo. Bylo připraveno  
i překvapení v podobě požárního útoku  
v provedení  „ zasloužilých žen sbo-
ru“. Po skončení následovala taneční 
zábava.

O týden později proběhlo ve Veleši-
cích slavnostní otevření nově rekon-
struovaného a odbahněného rybníky 
Na Pasekách. Po projevu starosty, ve 
kterém seznámil přítomné s průbě-
hem stavby, byla přestřižena slavnost-
ní páska a vypuštěni do rybníka první 
obyvatelé – 10 krásných kaprů. Velkým 
překvapením bylo, když místní hasiči 
přinesli loď a vyzvali  starostu a mís-
tostarostu k objetí rybníka jako čestné 
kolečko. Pak se přítomní přesunuli do 
stanu Na Paseky, kde se rožnilo selátko  
a byly naraženy dva sudy piva. Celé 
odpoledne zpříjemnil Franta Strnad 
hrou na heligonku s kolegou bubení-
kem. Když zazněli „Sokolíci“, tak se 
samozřejmě muselo na stůl. Byla to 
opravdu velice zdařilá akce a odpole-
dne.

Další týden nás čekala nejvýznamněj-
ší akce letošního roku – sraz rodáků 
obce Pačejov. Ten jsme připravovali  
s více než půlročním předstihem  
a příprava dala opravdu hodně práce. 
Sehnat adresy, zajistit program, po-
zvánky, tašky a dárky do nich, zajistit 
kapelu, catering …. prostě mnoho ho-
din práce celého týmu organizátorů. 
Letos jsme zvali rodáky od 55 let věku, 
kteří se zde narodili nebo alespoň cho-
dili do školy. Pozváno jich bylo 385.  
S obavami jsme čekali, kolik se jich 
přihlásí, protože kapacita sálu je 300 
míst. Tady se vždycky vedou místní-
mi velké diskuze, kdo je a není rodák, 
proč ne od 50 let a jinde že se to dělá 
i pro přátele obce, kteří nejsou rodáci 
atd. My to prostě děláme, tak jak  to 
děláme, chceme, aby to bylo důstojné, 
všichni pohodlně seděli a dostali na-
jíst a napít, něco na upomínku. Jídlo 
se musí objednat na počet a nemů-
žeme riskovat, že nám třeba 50 jídel 
bude chybět nebo přebývat. Pokud 
bychom to udělali na hřišti ve sta-
nech bez pohoštění, tak by asi mohli 
přijít všichni, ale to by nebyl žádný 
sraz rodáků tak, jak se traduje. Do-
polední program srazu se odehrával 
v Pačejově vsi. Bylo možno navští-
vit hasičárnu, prohlédnout základní 
školu. Položili jsme věnec k pomníku 
padlých z I. světové války a věnečky 
na hroby bývalých starostů. Dopole-
dní program uzavírala slavnostní mše 
svatá v kostele Panny Marie Sněžné. 
V poledne probíhala prezence rodáků  
v kulturním domě a odpolední pro-
gram byl zahájen společným obědem. 
Po něm následovalo vystoupení pě-
veckého souboru rodáků a děvčata  
z mladé sekce souboru Šikbaby za-
tancovala kankán za velkého potlesku 

přítomných. Po nich vystoupil sta-
rosta obce a informoval o změnách 
a událostech za posledních 5 let od 
posledního  srazu rodáků. A pak už 
následovala jen společná zábava, kte-
rou zpříjemnila Malá muzika Nauše 
Pepíka. Sraz rodáků se vydařil. Vím 
to, protože jsem měl možnost mluvit  
s desítkami z nich, všichni byli nad-
šeni, spokojeni a děkovali mně za 
perfektní přípravu a organizaci.  Ten 
spokojený pocit nemůže zkazit ani 
to, že jeden z pozvaných rodáků při-
nesl vrátit pozvánku, že se nezúčastní  
a hrozně mu vadilo, že u jména na 
obálce nemá napsaný titul, když sta-
rosta ho na pozvánce má. Pokud je vy-
sokoškolsky vzdělaný, tak by mohl vě-
dět, že na oficiální pozvánce na něja-
kou akci se ten, kdo zve, uvádí plným 
jménem a funkcí. Nehledě na to, že ty 
ženský, které to připravovaly, nemohou  
u více než 300 lidí vědět, kdo má jaký 
titul. No nic, to jenom abyste věděli, 
jaké taky mají někteří lidé problémy. 
Každopádně musím všem, kteří se 
podíleli na přípravě a průběhu srazu 
rodáků velice poděkovat. Děkuji.
První víkend v červnu byl ve zname-
ní oslavy Dne dětí, který organizovala 
kulturní komise. Na programu bylo 
putování s večerníčky, start a cíl byl  
u zdravotního střediska a následovalo 
vyhlášení výsledků, předání odměn  
a občerstvení v klubu kulturního 
domu a na vedlejším hřišti. Akce se 
velice vydařila, počasí přálo a zúčast-
nilo se 70 dětí.
Druhou nejvýznamnější akcí v letoš-
ním roce byla oslava 200. výročí Zá-
kladní školy v Pačejově. Protože tato 
akce se konala 25. června po uzávěrce 
tohoto čísla zpravodaje, přineseme re-
portáž v čísle příštím.



Další akce je „Připojení vrtu Veleši-
ce“ na vodojem a společně s tím bude 
vybudována úpravna vody. Tím se vý-
razně zvýší kvalita  dodávané vody pro 
Pačejov a Velešice a následně, po vy-
budování přivaděče, i Týřovice. Akce 
má být dokončena do 30. listopadu  
a náklady činí 3,8 milionu korun,  
z toho dotace ve výši 2,6 milionu ko-
run.

Třetí akce byla zahájena nedávno pře-
dáním staveniště, jedná se o „Úprav-
nu vody v Pačejově nádraží“, která se 
realizuje z důvodu zvýšeného množ-
ství uranu. Mezní termín dokončení 
zakázky květen 2023 a náklady na re-
alizaci činí 4,5 milionu korun, z toho 
dotace činí 3 miliony Kč. Po dokonče-
ní by také na nádraží mělo dojít k vý-
znamnému zvýšení kvality dodávané 
vody.

Poslední, ale největší investiční akcí 
je kanalizace. Tato stavba zatím pro-
bíhá bez větších problémů s velkou 
spokojeností k práci a postupu zho-

Trasa napojení vrtu z Velešic

tovitele. Každé dva týdny probíhají 
pravidelně kontrolní dny. Předpo-
klad je takový, že do poloviny červen-
ce budou na nádraží hotovy všechny 
hlavní řady a po celozávodní dovole-
né firmy se začne v srpnu s realizací 
veřejných částí přípojek. Začátkem 
června se započalo se zděním objek-
tu čistírny odpadních vod, násled-
ně bude zahájeno budování čerpací 
stanice. Na akci v Pačejově, Veleši-
cích a Týřovicích bylo provedeno  
v objektu čistírny armování, šalování  
a betonáž podzemní části a po vyzrá-
ní betonu bude pokračovat betonáž 
stropů. Výkopy hlavního řadu kanali-
zace budou pokračovat Na Pasekách 
a dále po Velešicích a směrem na 
Týřovice. V Pačejově to vypukne po 
pouti, tak jsem se domluvil se zhoto-
vitelem. Do konce května bylo pro-
stavěno 48 milionů korun, tj. 42,5 %  
z celkových nákladů. Projektová do-
kumentace na přípojky jednotlivých 
objektů v Pačejově nádraží je hotova  
a dokončuje se dokumentace přípo-
jek v Pačejově, Velešicích a Týřovi-
cích. Za rok na konci srpna by mělo 
být hotovo a následně bude zahájen 
zkušební provoz čistíren na jeden 
rok. Chci vám všem poděkovat za 
strpení hluku, prachu, bláta a do-
pravních omezení, ale bez toho to 
prostě nejde.

Co připravujeme?

Stavební akce
a investice

V červenci  hned první sobotu při-
pravuje farnost koncert v kostele 
v rámci Pačejovského hudebního 
léta, druhou sobotu se bude konat 
tradiční letní protestní akce proti 
úložišti jaderného odpadu se star-
tem v Pačejově nádraží a cílem na 
louce v Maňovicích, za týden pak 
posezení na návsi ve Strážovicích  
s Václavem Žákovcem. V srpnu nás 
čekají tradiční pouťové oslavy s ob-
vyklým programem, na výstavě bu-
dou tentokrát repliky historických 
zbraní z dílny pačejovského rodá-
ka Alberta Stichenwirtha, koncert  
v kostele, taneční zábava, fotbal, jar-
mark a pouťové posezení v předsálí  
kulturního domu. Na září připravu-
jeme výlet do muzea Krojů a řemesel, 
klubový večer Křeslo pro hosta a di-
vadelní představení. Nabídka je, my-
slím, bohatá a již teď vás všechny zvu.

V současné době probíhají v obci 4 
nejdůležitější investiční akce a stavby. 
Vezmu li to od nejmenší, tak v červ-
nu byla dokončena III. etapa úprav 
na hřbitově – vybudování pietní roz-
ptylové a vsypové loučky. Výsledek je 
patrný a vidíte jej sami. Mnoho lidí 
u příležitosti srazu rodáků mně za to 
také poděkovalo. Já osobně jsem pře-
svědčen, že tak pěkný hřbitov není 
široko daleko v našem okolí a mám 
z výsledku velkou radost. Chtěl bych 
také poděkovat zhotoviteli, firmě 
Stafis, za výsledek, odvedenou práci  
a spolupráci. Finanční náklady na 
tuto etapu činily 1,2 milionu korun, 
finanční dotace Plzeňského kraje či-
nila 350 tisíc korun. Připraveny jsou 
další dvě etapy úpravy hřbitova, bude 
potřeba sehnat  peníze a pokračovat.
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Závěrem
Pačejov byl „díky“ covidu tři roky 
Vesnicí roku Plzeňského kraje. To 
se zatím nikomu ještě nepovedlo, 
a tak máme další primát. V letoš-
ním roce se soutěž Vesnice roku 
opět  obnovila, proto v polovině 
srpna na krajské slavnosti vyhlá-
šení výsledků v kraji předám žez-
lo starostovi nebo starostce vítězné 
vesnice a vítězství Pačejova v jubi-
lejním 25. ročníku této soutěže se 
stane historií. V letošním roce, díky 
vítězství Pačejova, jsem místopřed-
sedou krajské hodnotící komise  
a budu mít možnost posoudit a oce-
nit výkony přihlášených obcí. Bude 
to bezpochyby určitě velmi poučné  
a inspirativní a těším se na to. Vítěz  
v kraji bude znám na konci června.
Svoji  vládu nastoupilo období léta, 
děti čekají  prázdniny a vás dovole-
né. Užijte si to! Načerpejte nové síly 
pro další období. Určitě to budeme 
všichni potřebovat. Po skončení 
covidového období začala válka na 
Ukrajině, všichni máme obavy, jak to 
bude dál a kdy to skončí. Inflace stále 
roste, ceny letí nahoru a dodací lhů-
ty materiálů a zboží jsou strašné.….  
No věřme, že to všechno dobře dopad-
ne a časem vrátí do normálních mezí.  
A snažme se ovlivnit to, co ovliv-
nit můžeme. Až dostanete další 
číslo zpravodaje na konci září, tak 
už bude po komunálních volbách. 
Bude zvoleno nové zastupitelstvo 
a to zvolí nového starostu. Určitě 
jděte volit a volte hlavou. Podpořte 
ty, kteří pro obec něco udělali a je 
za nimi něco vidět. Ti, co jen pru-
dí a kritizují, toho moc nedokázali 
a ani toho pro obec moc neudělají. 
O další budoucnosti obce rozhod-
nete Vy. Každopádně Vám, kte-
ří jste mě podporovali, za končící 
volební období děkuji za podporu  
a spolupráci.
Buďte hodně zdrávi a věřme, že bude 
líp!

Váš starosta

Otevření střediska pečovatelské služby 
v Pačejově 
Charita Horažďovice se rozhodla otevřít další středisko pečovatelské služ-
by v Pačejově, aby její pomoc byla dostupnější i pro obyvatele Pačejovska  
a okolních obcí. 11. 4. 2022 proběhlo slavnostní otevření, při kterém pan farář 
P. ThLic. Mariusz Piwowarczyk požehnal novému prostoru, který se nachá-
zí v budově Obecního úřadu. Žehnání se zúčastnili za Charitu Horažďovice 
paní ředitelka Mgr. Šárka Čáňová, sociální pracovnice Pavla Brůžková, Dis.  
a vedoucí pečovatelské služby Milena Maroušková, za obec Pačejov pan sta-
rosta Ing. Jan Vavřička, který poděkoval Charitě Horažďovice za její práci, 
kterou pro místní lidi dělá, a také Biskupství českobudějovickému, které je 
zřizovatelem místní Charity. Otevření probíhalo v přátelském duchu, při 
kterém se plánovalo, jak vše bude fungovat. Prostor kanceláře bude sloužit 
hlavně jako zázemí pro pečovatelky, které budou dojíždět ke klientům služby 
domů. Bylo dohodnuto, že sem bude pravidelně jednou týdně dojíždět sociál-
ní pracovnice a to v pátek od 9.00 do 11.00 (po přechozí telefonické domluvě 
i mimo kontaktní hodiny). 
Pečovatelská služba bude poskytována v obcích Kvášňovice, Kovčín, Milči-
ce, Myslív, Nehodív, Neprochovy, Loužná, Olšany, Olšany-nádraží, Pačejov,  
Pačejov-nádraží, Velešice, Týřovice a Žďár. 

Kontakty: 
Pavla Brůžková, Dis. (sociální pracovnice) 
- telefon +420 730 551 603 
Milena Maroušková (vedoucí pečovatelské služby) 
- telefon +420 735 746 54 

Informujeme
číslo 2/2022, červen 20224 5
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První polovina měsíce května patřila maminkám a rodině. 
Jeníčkovi a Mařence (naši maskoti) se narodily 2 děti. A tak 
jsme si povídali o tom, jak jsme vznikli, dostali se na svět, 
zkoumali jsme kostru, kde bydlíme, co je to láska a proč ne-
jsme všichni stejní.
Druhá polovina května byla ve znamení  dopravy. Vyrábě-
li jsme dopravní prostředky, cestovali auty, balóny, loděmi, 
vlakem. Výuku nám opět doplnil projektový den s názvem 
,,Medvědi, nevědí“(hrazeno ze Šablon III.) zaměřený na etiku 
slušného chování při cestování autobusem, pravidla silniční-
ho provozu a správnou jízdu na koloběžkách.
Na konci května na nás čekal projektový den mimo školu 
,,Zakletá prohlídka hradu Kašperk“ (hrazeno ze Šablon III.). 
Počasí nám moc nepřálo, ale to nám vůbec nevadilo, kapalo 
nám z nebe štěstí. Děti měly za úkol na hradě Kašperk osvo-
bodit stavitele Hanuše, tím že splní úkoly. Za každý splněný 
úkol jsme získali část kouzelného zaříkávadla. A po přečtení 
celého zaříkávadla se nám povedlo Hanuše osvobodit. Sklá-
dali jsme mince, přiřazovali obrázky zvířat, hledali pohádko-
vé postavy, vyzkoušeli si, jak se střílí z kuše a jak byly těžké 
rukavice rytíře. Viděli jsme, jak se hrad stavěl i jak shořel. 
Odjížděli jsme plni zážitků s myšlenkou, že se určitě někdy 
vrátíme.

Co nového u Motýlků a Broučků
Po přivítání jara jsme se v naší škole věnovali našim čtyř-
nohým kamarádům, jak o ně správně pečovat, čím je krmit, 
jak se k nim správně chovat i to jak se před nimi chránit 
v  případě, že potkáme neznámého psa. Zavítali jsme i na 
statek, kde jsme se věnovali domácím zvířatům, jejich mlá-
ďatům a tomu, proč tato zvířata chováme a čím je pro nás 
jejich chov přínosný
V období velikonoc jsme vyrazili na Velikonoční ostrov, po 
kterém nás  provázel zajíček Ušáček, který nás naučil hrát 
na řehtačky a klapačky, zdobit kraslice  různými technikami 
(malování instantní kávou, obalování v korálkách..), sezná-
mil nás s tradicemi, které se na velikonoce drží. Zkoumali 
jsme vajíčka, sportovali s nimi, rozbíjeli je. Upekli a ozdobili 
si společně perníková vajíčka.
Začátkem dubna u nás proběhl další projektový den ve vý-
uce hrazený ze Šablon III. ve znamení poznávání vesmíru. 
Děti měli možnost se přenést do vesmíru pomocí mobilní-
ho planetária.
Po velikonocích se u nás objevila nepořádná čarodějnice 
Bordelína, která kam vešla, udělala nepořádek. Děti měly 
velký úkol, naučit jí správně třídit, uklízet a chovat se slušně, 
což se jim povedlo snad i díky tomu, že pro ni uvařily kou-
zelný lektvar. Děti se nerady se s Bordelínou loučily.
Začátkem května proběhl další projektový den ve výuce 
,,Zdravík“, zaměřený na zdravou výživu, zdravý životní styl, 
poskytnutí první pomoci a jak se zachovat v nebezpečných 
situacích. 
6. 5. Vycestovaly děti z  oddělení Motýlků vlakem do 
Techmanie – kde proběhl projektový den mimo školu (hra-
zen ze Šablon III.), zaměřený na barvy kolem nás a Pro-
jektový den v expozicích. Děti měly možnost vyzkoušet si 
pod odborným vedením některé pokusy. Vytvářely duhu 
pomocí bonbónů, s  pomocí počítače tvořily klíčové pozadí, 
dozvěděly se, co to je barevné spektrum. Prošly si všechny 
expozice, vyzkoušely možné i nemožné. Za odměnu každé 
dítě získalo diplom, pro mnohé děti byl velkým zážitkem 
samotná cesta vlakem. 

Naše školy hlásí...
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V měsíci květnu jsme s dětmi z oddělení Motýlků navštívili 
ZŠ, kde jsme shlédli pohádku ,,Na statku“ a potom si děti 
mohly vyzkoušet, jaké je to sedět v lavici, plnit úkoly. Měly 
možnost si popovídat se svými kamarády, kteří chodí do  
1. třídy i společně si zazpívat. Na posilněnou jsme si koupili 
nanuky a vyrazili zadní cestou zpět do školy. Cestou jsme 
měli možnost shlédnout malou farmy P. Sluky, dřevěné po-
stavičky, které vyrobil pan Straka. Nejvíce se dětem líbili 
krtečkové.
1.června je  nejslavnější svátek- MDD. Všechny děti 
s  napětím očekávaly příchod kouzelníka Petra z  Pra-
cek a dočkaly se. Kouzelník Petr (Petr Chalupa) se svojí 
malou kouzelnicí Janičkou, to u nás rozjeli. Naučili děti, 
jak se kouzlí s malou neposednou hůlkou a jak s velkou 
mega kouzelnickou hůlkou. Společně jsme si vykouz-
lili kouzelné omalovánky, z  papíru bankovky, z  ohně 
bonbóny. Některé děti do teď touží znát kouzlo na ban-
kovky, zaříkávadlo znají ,,ČÁRY, MÁRY, MRAKY, AŤ 
JSOU TADY PRACHY.“, ale nějak jim to nejde. Po kou-
zelnické šou, Petr Chalupa připravil pro všechny děti 
lanovou dráhu. Opět perfektně připraveno s  ohledem  
i na malé děti a především zde byla zajištěna bezpečnost 
dětí. Shodli jsme se na tom, že největší odměnou pro nás 
dospělé je vidět tu radost v dětských očích. To jak některé 
děti do toho jdou s nejistotou a někdy i malým strachem  
a na konec září štěstím, to je takové pohlazení u srdce, ří-
káme si, tak to za to stálo. Ještě jednou moc děkujeme.
Děti obdržely malé dárky, diplom za odvahu a medaili.

A co nás ještě čeká a nemine?
• 9. 6. vyrazíme s dětmi z oddělení Motýlků do Horažďovic, 
prohlédnout si v parku dřevěné sochy, chceme dojít až na 
ostrov a objevit království muchomůrek. Cestou budeme 
plnit různé úkoly. Možná zajdeme i na točenou zmrzlinu. 

• 20. 6. pasování školáků s indiánskou tématikou a dopro-
vodným programem. V tento den nás navštíví divadlo leta-
dlo s výukovým programem ,,V korunách stromů – Léto“

• 23. 6. pořádáme odpoledne plné her a soutěží společně 
s rodiči ,,Život v MŠ“. V tento den ty nejodvážnější děti pře-
spí v MŠ.

• 28. 6. Hrátky v pěně, které pro nás každoročně připravuje  
pan R. Junger. 

• Začátkem května proběhl zápis do MŠ, momentálně máme 
na školní rok 2022/2023 zapsáno 41 dětí, ale ještě nás čeká 
zápis pro ukrajinské děti, který proběhne 13. 6.

• V období letních prázdnin bude škola otevřena prvních  
14 dní v červenci a poslední 2 týdny v srpnu.

Chtěla bych se touto cestou rozloučit a popřát nové paní  ře-
ditelce, která nastoupí od 1. 9. hodně úspěchů.

                                                                             Chalušová Vladislava, 
                                                                                              ředitelka MŠ
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Vážení čtenáři,

uteklo to jako voda a máme tady konec dalšího školního 
roku. Přesto, že nám do jeho první poloviny ještě význam-
ně zasáhla proticovidová opatření, jsem moc rád, že se nám 
podařilo celý rok absolvovat ve škole a počítačové monitory 
děti využívaly už jen v rámci běžné prezenční výuky.
V jarních měsících jsme již fungovali bez jakýchkoli ome-
zení, zvýšila se i frekvence mimoškolních akcí. Naše děti 
úspěšně reprezentovaly například v okresním kole olympi-
ády v českém jazyce (Markéta Křevká – 4. místo), bojovaly 
v okresním kole recitační soutěže. Zúčastnili jsme se i spor-
tovních akcí – ti menší absolvovali Štafetový běh či Atletic-
ký trojboj v Klatovech, dívky z druhého stupně reprezen-
tovaly na Poháru rozhlasu. I na těchto akcích zaznamenali 
naši žáci pěkné individuální úspěchy.

Děti pod vedením Moniky Procházkové a Katky Buch-
tové nacvičily divadelní představení Peklo s princeznou  
a Princezna ze mlejna, která s úspěchem odehrály v květ-

nu a červnu jak pro děti ze školy, tak i pro veřejnost. Další 
divadelní představení se konalo 24.5. v  tělocvičně, kam 
dorazily i děti z mateřské školy a po představení se zasta-
vily u našich prvňáků, aby si aspoň trošku osahaly, co je 
u nás po prázdninách čeká.
Nezahálí ani naše družina. Připomenout můžeme třeba 
aktivity ke světovému dni vody, děti oslavily příchod jara 
nebo natočily video zdravici pro maminky k jejich svát-
ku.
Konečně letos došlo i na školní výlety. Prvňáčci se vypra-
vili do Strakonic, druháčci do Blatné, třetí a čtvrtá třída 
zamířila do kempu v Anníně, pětka na raftech sjela Ota-
vu, šestá a sedmá třída vyrazily do Plas, osmá do Plzně 
a naši vycházející žáci strávili školní výlet v Táboře. Žáci 
šesté, sedmé a osmé třídy se ještě v rámci exkurze podí-
vali na vodní elektrárnu na Čeňkově pile a prošli jsme  
i úsek kolem řeky Vydry směrem na Rokytu.
Na konci školního roku opouští školu 15 žáků. Všichni 
budou pokračovat ve studiu maturitních či učňovských 
oborů a my pevně doufáme, že jsme je na budoucí život 
připravili tím nejlepším možným způsobem. V  září by 
mělo nastoupit 13 nových prvňáčků a dva žáci do vyšších 
ročníků. Počet dětí by tedy měl zůstat podobný.
Poslední květnovou sobotu jsme zpřístupnili školu pro 
všechny, kdo se do ní chtěli podívat v rámci srazu pače-
jovských rodáků, podle mých informací se všem líbilo, 
jak to teď ve škole vypadá. Jsme za to samozřejmě rádi  
a budeme se snažit naši školu dále zvelebovat. Nebudeme 
zahálet ani o prázdninách, čeká nás již minule zmiňova-
ná výměna osvětlení ve třídách a vymalujeme při té pří-
ležitosti i stropy.
To vše ale až po ukončení školního roku a hlavně po osla-
vě výročí 200 let školy v Pačejově, kterou jsme přichys-
tali společně se zřizovatelem školy, tedy Obcí Pačejov. Ve 
chvíli, kdy čtete tyto řádky, je již celá akce za námi a my 
pevně doufáme, že si všichni návštěvníci připomněli léta 
minulá, zavzpomínali se svými spolužáky, dozvěděli se 
o tom, jak škola funguje dnes a odnesli si domů pěkný 
zážitek z pohodově stráveného odpoledne.

Dovolte mi na závěr popřát dětem hezké prázdniny, kolegy-
ním a kolegům ze školy zasloužený odpočinek a vám všem 
krásné léto plné zážitků.

                      Mgr. Jan Vlažný
                                                           ředitel školy
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Ze života spolku

Pačejovští slaví 115 let 
od založení SDH Pače-
jov

Historie sboru se začala psát 24. úno-
ra roku 1907, kdy na ustavující schůzi, 
kde se sešlo 41 Pačíváků a založili dnes 
již legendární Sbor dobrovolných hasi-
čů Pačejov.
Nadšení těchto v  té době mladých 
mužů, se velmi rychle odrazilo v počtu 
úspěšných zásahů, při nichž bylo za-
chráněno mnoho majetku a ne zřídka 
i lidských životů. Jejich motivací bylo 
stále se vyvíjející a modernější vyba-
vení, které rok od roku násobilo jejich 
úspěchy. Tito již opravdu hasiči si vzá-
jemně naprosto věřili a jeden na dru-
hého se mohli 100% spolehnout. Byli 
si oddáni tak, že jeden za druhého byl 
ochoten položit i svůj život a právě pro-
to se začali oslovovat bratři hasiči. 
Dobrovolný hasič byl v  té době velmi 
respektovaný občan, vždyť právě on byl 
tím prvním, který vždy přispěchal bliž-
nímu na pomoc. Každý z těchto mužů 
byl také náležitě hrdý na to, že patří do 
této party, jak dnes říkáme záchraná-
řů v první linii. Byli přítomni také na 
všelijakých slavnostních akcích, kde se 
pyšnili překrásnými uniformami a na-
blýskanými přilbami. Tito hasiči pře-
dávali své znalosti a zkušenosti svým 
synům a vesnické mládeži, protože 
dobře věděli, že, když tomu tak činit 
nebudou, bude boj s ohněm v budouc-
nu předem prohraný. 
Stejně jako naši předci se snažíme pře-
dávat dětem zkušenosti a vědomosti 
dnes již díky proškoleným a kvalifiko-
vaným vedoucím mladých hasičů. Tato 
činnost je pro naši obec velmi důležitá, 

protože je to jedna z mála organizova-
ných činností s dětmi a s mládeží v naší 
obci. 
Do zájmového kroužku mladých hasi-
čů chodí nejen děti z Pačejova, ale i ze 
všech okolních obcí. Naučí se zde zá-
klady hasičské dovednosti, kterou poté 
předvádí na různých soutěžích. Tyto 
družstva pod vedením našich vedou-
cích patří ke špičce v našem kraji. Když 
nám tito malí závodníci odrostou, sta-
nou se většinou plnohodnotnými čle-
ny hasičských spolků ve svých obcích  
a při výkonech na okrskových soutě-
žích, nám všem dokazují, že se v dět-
ství v Pačejově přece jen něco naučili. 
Činnost vedoucích není jednoduchá  
a proto je zapotřebí si všech, kteří ji pro 
naše SDH vykonávají vážit a poděkovat 
jim.
Současná činnost našeho spolku SDH 
v Pačejově je na velmi vysoké úrovni. 
Naše aktivita nezná mezí. Scházíme 
se společně nejen pro svou zábavu, ale 
v mnoha případech ku prospěchu na-
šim bližním. Stovky hodin věnujeme 
údržbě zásahové techniky a prostřed-
kům, bez jejichž funkčnosti bychom se 
v terénu neobešli.
Například v  letošním roce od ledna 
2022 jsme měli jako výjezdová jednot-

ka již 16 ostrých výjezdů a ve většině 
případů jsme dorazili k místu neštěstí 
jako první. Při třech výjezdech v letoš-
ním roce jsme bohužel asistovali letec-
ké záchranné službě. Nejsou to ale jen 
ostré výjezdy, kdy nezištně pomáháme 
ostatním, ale jsme nedílnou součástí 
kulturního, společenského a budova-
telského dění v  naší obci. Účastníme 
se pietních akcí u pomníku padlých, 
držíme požární hlídky při kulturních  
a společenských akcích, jsme pravou 
rukou našeho pana starosty, sečeme 
farskou zahradu a v  neposlední řadě 
jsme nápomocni i při posledním roz-
loučení s našimi spoluobčany u Pače-
jovského kostela. Jsou to nejrozmani-
tější činnosti, které si bez přítomnosti 
hasičů ani nedovedeme představit.
 Na tomto místě je zapotřebí poděkovat 
všem, kteří oceňují a uznávají naši prá-
ci.  Popřát nám všem, aby tradice, kte-
rou si v Pačejově předáváme z generace 
na generaci již 115 let nikdy nevymi-
zela, scházeli jsme se pouze při příleži-
tostech kde, bude smích a dobrá nálada  
a aby siréna v Pačejově nikdy nehouka-
la kvůli neštěstí v našich obcích.
   
   Luboš Straka
                jednatel SDH Pačejov
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Z činnosti SDH Pačejov

Členové spolku dobrovolných hasičů Pačejov se v jarních 
měsících opravdu nenudili. V březnu byla pro všechny ženy 
připravena oslava dne matek. Děti z kroužku mladých hasi-
čů zarecitovaly básničky a zazpívaly, všechny přítomné ženy 
a dívky dostaly květinu. Posezení s harmonikáři se vydaři-
lo a všechny si oslavu moc pochvalovaly. V dubnu jsme se 
zúčastnili štafety proti úložišti jaderného odpadu, kdy jsme 
běželi úsek v Pačejově – vsi. Byli jsme velmi početná sku-
pina, a i když nám počasí nepřálo, zaběhli jsme celý úsek 
s úsměvem. Největší pozornost jsme směřovali k blížícím 
se oslavám našeho sboru. Slavnostní předávání ocenění čle-
nům sboru u příležitosti výročí 115. let založení, se konalo 
v klubu kulturního domu za přítomnosti starosty OSH Kla-
tovy a jeho náměstků a starosty obce Pačejov. Měsíc květen 
byl nabitý soutěžemi. Okrsková soutěž se konala 14. 5. na 
fotbalovém hřišti v Pačejově a zde se velmi dařilo našim že-
nám. Obsadily 1. a 2. místo. Muži něměli tolik štěstí a svůj 
výkon při požárním útoku zakončili neplatným pokusem. 
Tím na ně zbylo 4. místo. Kroužek Mladých hasičů poctivě 
od února každý týden trénoval na okresní kolo hry Plamen, 
které se konalo v Rabí. Děti se scházely na fotbalovém hřišti 
v Pačejově, čímž děkujeme TJ Sokol Pačejov za poskytnutí 
prostor a skvělou spolupráci. Mladší družstvo se na soutěži 
umístilo na 8. místě a starší družstvo na 11. místě. V soutěži 
o nejkrásnější kroniku jsme obsadili 3. místo. Dne 4. 6. se 
naše ženy a dívky zúčastnily Vyřazovacího kola žen okresu 
Klatovy, které se konalo v Rabí. Dívky soutěžily v první vě-
kové kategorii, což znamená, že musely absolvovat štafetu 
4x100 metrů překážek a požární útok. Celkově se umístily 
na 2. místě. Ženy soutěžily v druhé věkové kategorii a to 
pouze v požárním útoku. Celkově se umístily na 8. postu-
povém místě. Obě družstva postoupila do okresního kola, 
které se bude konat v Bystřici nad Úhlavou. Touto soutěží 
jejich sportovní aktivity nekončí, chtějí se účastnit Pošu-
mavské hasičské ligy, která čítá 12 soutěží. Muže čeká účast 
v Obvodovém kole, které se bude konat v Malém Boru.

Dále připravujeme pro dětské členy z kroužku turistic-
ký pochod na oslavu ukončení sezóny a zároveň školního 
roku. Máme velikou radost z toho, že můžeme opět navázat 
na aktivity, které bohužel přerušil Covid-19. 

               Radek Junger
             starosta SDH Pačejov 

TS DAZZLE Pačejov 
Od září 2021 se v tělocvičně KD Pačejov schází skupinka 
patnácti dětí, které se rozhodly svůj volný čas oživit tancem. 
Po téměř roce tréninků se naše taneční skupina Dazzle 
rozhodla zúčastnit 3.4.2022 a 28.5.2022 svých prvních ta-
nečních soutěží, které se obě odehrály v Chebu - Kulturní 
centrum Svoboda. 

3.dubna děti soutěžily v kategorii Junioři-parketové for-
mace. Tato soutěž byla postupová, což znamená, že vy-
braný počet tanečních skupin se zúčastnilo také Mistrov-
ství České republiky. Děti tančily s velkým nasazením  
a umístily se na krásném 6. místě. 

V sobotu 28.května jsme vyrazili na další soutěž, opět do 
Chebu. Pro děti to bylo určitě příjemné, objevit se znovu  
v místě, kde už jednou tančily. A opravdu se vyplatilo, vy-
hrály 1.místo v kategorii do 11-ti let. Byly odměněni me-
dailí a obrovským pohárem, z kterého jsme všichni vítězně 
ochutnali dětské šampaňské na vítězství. 

Taktéž jsme již tento rok stihli vystupovat na dvou akcích  
v Olšanech. Na vánočním zpívání a nedávno na oslavě Dne 
matek. Kdo by nás chtěl vidět v „akci“, tak určitě zavítejte na 
oslavy založení školy v Pačejově 25.6.2022, kde bude naše 
skupinka vystupovat. 

A na konec. Pokud máš jen trochu rytmu v těle a chtěl bys 
s námi začít tancovat, od září můžeš! Věková hranice je  
6 -11 let. 
Pro více info, pište na +420 728 137 468. 

Novinka u nás ….
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Z akcí kulturní komise
Po dvou letech se vrátilo divadlo do sálu našeho kulturního 
domu. V podání Ochotnického souboru z Břežan, který za-
vítal s komedií Antonína Procházky Klíče na neděli .
Komedie je o tom, že dva manželské páry se sejdou na ne-
povedeném mejdanu. Prozradí se, že všichni čtyři nejsou 
příliš spokojeni s tím, čeho dosáhli, a jejich manželské sou-
žití trpí stereotypem. V opilosti se partneři prohodí, vymě-
ní si klíče od bytu a po kratičké radosti z něčeho nového 
se z této záměny roztočí kolotoč potíží. V hlavních rolích 
exceloval Zbyněk Vodička s Markétou Buchtovou, ale ani 
ostatní aktéři nezůstali pozadu. Břežanští ochotníci prostě  
u pačejovských diváků opět sklidily úspěch a všichni diváci 
se velmi příjemně bavily.

Další vydařenou akcí byla oslava Dne dětí. Asi 70 dětí se se 
svými rodiči a prarodiči vydalo na „Putování s večerníč-
kem“, kde si všechny děti složily typickou večerníčkovu čepici  
a pokračovaly na trase kde plnily pohádkové úkoly a řešení 
zapisovaly do tajenky, podle které pak nakreslily NUDO-
ŽROUTA tak jak si ho představují ve své fantazii. Program 
pak pokračoval na Oranžovém hřišti, které již slouží dětem 
pět let. Byla pro ně připravena spousta her a zábavy, za které 
patří velké  poděkování oddílu SPV , paní Půtové za krásné 
dětské perníčky a žákyním ZŠ Pačejov za zábavná stanoviště. 
Své malé vystoupení si připravila i taneční skupina DAZZLE, 
která pak roztančila i ostatní děti.
Všichni si pochutnaly na oblíbeném párku v rohlíku a točené 
limonádě a každý účastník si pak vylosoval odměnu – obálku 
štěstí.

Sluníčko vydrželo až do konce a všichni odcházely spoko-
jeni.
Kulturní komise se podílí i na dalších kulturních a spole-
čenských akcích v naší obci a samozřejmě připravuje pro 
Vás další akce, na kterých jsou všichni vítáni, proto sledujte 
náš kulturní kalendář, který se v průběhu roku aktualizuje.

                                                                                                 Miloslava Hlůžková
                                                                              předsedkyně kulturní komise

Kulturní komise

Premiér Petr Fiala
„Pan předseda vlády Petr Fiala děkuje za Vaše aktivity a vyjá-
dřenou podporu, které si velmi váží.“
 
                                S pozdravem Pavel Šaradín, asistent Petra Fialy

Skupina Olympic
„Staré přísloví tvrdí, že ve válce múzy mlčí. Někdy se ale ozvat 
musí právě proto, aby ta válka mohla jednou skončit. Děkuje-
me všem rockerům, kteří se přidali k  přání návratu míru na 
Ukrajinu a srdečně Vás zdravíme!  Olympic.“

Skupina Chinaski
 „Ahoj chuligáni! I když tady nemůžeme bejt s váma, posíláme 
sílu a energii všem v sále, protože děláte milou věc. Bohužel nic 
není jak bývávalo, ale přes to všechno se bavte, neb i v téhle těžké 
době musíme žít. Díkes!  Chinaski“
 
Rocková legenda Michal Prokop
„Díky, moc. Ať se koncert vydaří, ať přijde hodně lidí, aby se vy-
bralo dost prostředků pro potřebné na Ukrajině, která statečně 
bojuje nejen za svobodu svou, ale i za tu naši.  A taky pro ty se 
kteří se k nám uchýlili do azylu před bezohledným imperiálním 
útokem ruského agresora!  A zároveň  je potřeba lidem dát mož-
nost „nabít si baterky“, bez toho nejde dlouho žít. A muzika to 
dokáže nejlíp.  Držme se!  Michal Prokop“

                                                               Zpracoval Mgr. Tomáš Cihlář

Benefiční pačejovský koncert „Mír 
pro Ukrajinu“ pozdravila celá řada 
známých osobností.
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Společenská kronika

87 let  Šůsová Jarmila
  Větrovcová Zdeňka

80 let  Hlaváčová Marie

75 let  Veselý František
  Junger Václav
  Kodýdek Karel
  Víšková Květuše
  Kopáčková Marie

70 let  Hošek Emanuel
  Krejčová Hana
  Smítka Stanislav

60 let   Hlaváčová Ludmila
  Kába František

50 let  Strnad Dušan

Hana a Stanislav Veringerovi
foto z oslavy diamantové svatby

Naši jubilanti II. čtvrtletí 2022
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Jaroslava a Jaromír Havlíkovi

Irena a Josef Vaněčkovi

Zlatá svatba
50 let společného života

Tak po dlouhé době není nutné v této 
rubrice něco zveřejňovat a jsme za to 
moc rádi!

* Na tomto místě chceme poděkovat 
ženám z oddílu SPV při TJ Sokol Pa-
čejov, které v květnu provedly úklid  
a vyčistily příkopy při komunikacích  
v extravilánu obce a to všemi směry 
od Pačejova nádraží. Za fotbalisty se 
zúčastnil 1 z hráčů. Děkujeme!

* Poděkování patří i všem, kteří se po-
díleli na přípravě, organizaci a průbě-
hu srazu rodáků – pracovníkům obce, 
Sboru pro občanské záležitosti, kul-
turní komisi a jejímu týmu, SDH Pa-
čejov a paní vedoucí hospody v před-
sálí KD a jejím spolupracovníkům. 
Děkujeme!

Autorem kresby na poslední straně 
je Martin Skála. Použito 
s jeho souhlasem. Děkujeme.

Zpravodaj obce Pačejov * číslo 2/2022 
Čtvrtletník vydávaný obcí Pačejov. Ná-
klad 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 
17. 06. 2022. Příspěvky jsou vydávány bez 
úpravy, redakční rada si vyhrazuje právo 
na pravopisné korekce a případné kráce-
ní z důvodu nedostatku místa. Za věcnou 
správnost odpovídají autoři jednotlivých 
příspěvků. Povoleno MK ČR E18269. 
Tisk Akord s. r. o. 
Vyšlo 29. 06. 2022

               Z černé  
               kroniky obce...

             Chválíme...



Zpravodaj obce Pačejov 14 15

Fotoreportáž ze srazu rodáků 
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