
                          



Obec Pačejov,  
          kulturní komise a Sbor pro občanské  záležitosti 

 
                 si Vás dovoluje pozvat na 

               

    SRAZ RODÁKŮ OBCE  
 

        který se koná dne 3. června 2017 
   u příležitosti 790. výročí první zmínky  
                             o Obci Pačejov 

 
 

                                           
                                                                                                    
     Ing. Jan Vavřička         
                                                                 Ing. Jan Vavřička 
                  starosta obce 

 
 
 
 

               SRDEČNĚ ZVOU POŘADATELÉ 
 

 
 

Program: 
 
dopolední část Pačejov ves 
 
9,00 – 12,00     Den otevřených dveří v Základní škole 
                             výstava „Stará škola“ 
                             Den otevřených dveří v „Hasičárně,“ 
                             možnost občerstvení 
10,00 – 10,30   pietní akt položení věnce u pomníku padlých 
                             z I. světové války 
                             pietní akt položení věnečků na hroby 
                             bývalých starostů na místním hřbitově 
10,30 – 11,30  slavnostní mše svatá za obec a farnost 
                             Pačejov v kostele P. Marie Sněžné 
 
odpolední část Pačejov nádraží – Kulturní dům 
 
11,00 - 13,00   prezence účastníků srazu rodáků 
                             předání  pamětních předmětů 
13,00 – 13,30  vystoupení starosty obce 
13,30 – 15,00  společný oběd 
12,00 – 20,00  výstava  obecních kronik  a  fotografií z historie obce 
                             v suterénu kulturního domu 
od 15,00 hod.  společenské posezení, k tanci i poslechu 
                             hraje místní „Švitorka“ pod vedením Míly  Bělocha 
 
 
Účastnický poplatek činí 250,- Kč / osoba, splatný hotově na Obecním 
úřadě nebo na účet KB č.ú. 3723351/0100 v termínu do 15. května 2017. 
 
Pro účastníky srazu bude v 11,30 hod. přistaven autobus k převozu  z 
Pačejova do kulturního domu na nádraží. 
Pro rodinné příslušníky bude možnost posezení v suterénu kulturního 
domu při hudbě s možností občerstvení. 
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