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Dobrý den, vážení občané.
Máme  tady  jaro  a  s  ním
přichází  i  první  letošní
obecní  Zpravodaj.  V  něm
se  dozvíte,  co  je  u  nás
nového.  Asi  jste  se  na
první  pohled  všimli,  že
jeho vzhled je trochu jiný,
než  jste  byli  zvyklí.  No

prostě – změna je život.  Ještě se vrátím k tomu
minulému  číslu.  Zaznamenal  jsem  mnoho
pozitivních  reakcí  na  jeho  obsah,  lidé  mne
zastavovali, chodili za mnou a telefonovali. Hlavně
se  také  ptali  na  toho  člověka,  který  povolil  ten
hydrant.  Přál  bych mu slyšet,  jaká jména dostal
…..  No,  jeden  čtenář  spokojený  nebyl.  Čekal  na
mne a jal se mně radit, co a jak bych měl psát. Ale
pojďme k tomu, co se událo v uplynulém čtvrtletí.
Zima letos ukázala svoje zoubky, po dlouhé době
jsme  zažili  i  příděl  sněhu..  To  období  bylo  ale
velice  smutné,  neboť  nás  opustilo  12  našich
spoluobčanů, někteří bohužel v nízkém věku. Na
Hromnice  jsme  se  rozloučili  s  dlouholetým
kapelníkem  místní  Švitorky  Mílou  Bělochem,

který s touto kapelou rozdával radost a pohodu
nejen  při  našich  akcích  v  obci,  ale  i  v  širokém
okolí. Mílo, děkujeme!

Ze života našich spolků
Zimní  čas  byl  také  ve  znamení  bilancování
uplynulého období. První  výroční schůze našich
spolků v letošním roce se symbolicky konala  ve
Strážovicích, kde tamní Sbor dobrovolných hasičů
bilancoval uplynulý rok a 27. ledna tomu bylo 95
let  od  jeho  založení.  A  bylo  co  bilancovat.  Rok
2018  byl  úspěšný  z  hlediska  činnosti  spolku  i

spolupráce  s  obcí.  Podařilo  se  uspořádat  celou
řadu sportovních a kulturních akcí, brigádně byl
zcela  opraven  strop  v  hasičárně  a  hasiči  se
podíleli i na dokončovacích pracích na návesním
rybníčku.  Zdravici  přednesli  i  zástupci  obce.
Místostarosta  jménem  hasičského  okrsku  a
starosta poděkoval jménem obce. 
Maratón  výročních  schůzí  zájmových  spolků  v
naší  obci  pokračoval  v  sobotu  o  dva  týdny
později..  Odpoledne  se  konala  výroční  schůze
jednoho  z  nejpočetnějších  spolků  TJ  Sokol
Pačejov.  Průběh  schůze  byl  předznamenán
vysokou  účastí  členů,  jakou  mnozí  nepamatují.
Schůze  byla  perfektně  připravena  a  tomu
odpovídal i její průběh. Výborná zpráva předsedy
i  všechny  dílčí  zprávy  dokreslily  celoroční
činnost.  Schůze  byla  volební,  takže  byl  zvolen
nový výkonný výbor, který má 15 členů a novým
předsedou  se  stal  František  Kába.  Mgr.  Tomáš
Cihlář ukončil po 25 letech své působení ve funkci
předsedy,  ale  zůstává  členem  VV.  Pro  spolek  je
letošní  rok  významným,  neboť  se  připravují
oslavy  80.  výročí  založení  fotbalového  klubu  a
máme se všichni na co těšit. Také byla na schůzi
uvedena novinka -  byla založena "Síň slávy",  do
níž  jako  první  byli  uvedeni  :  Emanuel  Hošek  a
Josef  Brouček  -  in  memoriam  a  legendy  klubu
Josef Panuška a Petr Lávička. Na schůzi přednesli
své  zdravice  zástupce  OFS  a  starosta  obce
Pačejov.  Ten  poděkoval  za  spolupráci  v  roce
minulém  a  také  za  práci  končícímu  předsedovi
Tomáši  Cihlářovi.  Přejeme  sportovcům  hodně
úspěchů v letošním, pro ně jubilejním, roce. 
V  podvečer se pak konala výroční členská schůze
jednoho z  nejmenších  spolků  a  sice  Spolku  pro
obnovu památek v krajině pod Slavníkem, který
každoročně  dokáže  zorganizovat  několik
zajímavých  akcí,  při  kterých  se  lidé  sejdou  a
pobaví. V plánu pro rok letošní mají i mj. obnovu
jednoho z  křížků.  Zazněly  samozřejmě zprávy o
činnosti  a  hospodaření.  Spolek  také  měl  velký
podíl  na  úspěchu,  kterým  bylo  získání  Modré
stuhy v soutěži Vesnice roku. Z úst starosty obce
zaznělo poděkování za spolupráci a přání mnoha
úspěchů. 
Další  výroční  členskou  schůzi  konal  v  sobotu  o
týden později Sbor dobrovolných hasičů Pačejov.
Schůze byla zahájena minutou ticha za členy, kteří
v  minulém  roce  opustili  sbor,  bohužel  natrvalo.
Potom  zazněly  zprávy  o  činnosti  od  velitele
jednotky a jednatele sboru, zprávu o hospodaření
přednesla  hospodářka  a  zazněly  také  zprávy  o
činnosti  mladých  hasičů  a  družstva  žen.  Obě
družstva byla v minulém roce velmi úspěšná na

soutěžích v rámci okresu. Spolupráce s obcí byla
na  výborné  úrovni  při  různých  společenských
akcích a za to také starosta obce poděkoval, stejně
jako hasiči poděkovali obci za pozornost, která je
jim věnována.  Sbor  má  zrepasovanou  stříkačku,
Tatru 148 CAS a nový dopravní  automobil  Ford
Tranzit.  To  vše  v  jednom  roce.  Jednání  schůze
pozdravil  také  zástupce  okresního  HZS  a
zástupce  okrsku.  Přejeme  hasičům  hodně
úspěchů při naplňování jejich úkolů a činnosti. 

 Výroční schůze TJ Sokol

15.2.2019 v pátek večer se konala v hostinci  "U
Barochů" skautská výroční členská schůze členů
střediska Jestřáb Pačejov a Klubu přátel  Junáka.
Byly předneseny zprávy o činnosti, hospodaření,
revizní zpráva a také byl projednán plán akcí na
letošní  rok  včetně  záměrů  pro  delší  období.  V
letošním  roce  se  také  budou  v  Junáku  konat
sněmy, které mj. zvolí vedení středisek pro další
tři  roky.  V  diskuzi  zazněly  nové  náměty  pro
činnost.  Starosta  obce  poděkoval  za  spolupráci
hlavně  při  oslavách  100  let  republiky  a  popřál
splnění všech záměrů a cílů. 
16.2.2019  v sobotu  odpoledne  se  v  hostinci  v
Kvášňovicích  konala  výroční  valná  hromada  6.
okrsku  Sboru  dobrovolných  hasičů,  do  kterého
patří sbory z Kvášňovic, Olšan, Pačejova, Strážovic
a  Velešic.  Na  valné  hromadě  byly  předneseny
zprávy o činnosti  jednotlivých sborů v minulém
roce a také zpráva o hospodaření. Starostové obcí
pozdravili  jejich jménem jednání valné hromady
a  poděkovali  za  spolupráci.  V  podvečer  pak
proběhla  v  předsálí  KD  v  Pačejově  nádraží
výroční  členská  schůze  Automotoklubu  Pačejov.
Byla výborně připravená a měla hladký průběh.
Zazněl výčet mnoha akcí, které klub buď pořádal
nebo se jich zúčastnil v rámci konání rally v celé
České  republice,  kde  členové  klubu  zajišťují
dispečink.  Výborné  hodnocení  měl  i  39.  ročník

rally  v  Pačejově  nebo  celý  seriál  slalomů.  V
letošním roce se bude konat jubilejní 40tý ročník
této  pačejovské  rally  a  přípravy  jsou  v  plném
proudu včetně doprovodných akcí s ní spojených.
Pačejov  je  díky  této  soutěži  známý  po  celé
republice.  Obec  Pačejov  je  také  významným
partnerem této souteže a  starosta poděkoval  za
reprezentaci  obce  a  slíbil  podporu  i  pro  další
období.  V  průběhu  schůze  byly  také  oceněny
posádky,  které  AMK  Pačejov  reprezentovaly  na
rally  po  celé  ČR  a  také  některé  osobnosti  u
příležitosti  životního  jubilea  nebo  za  podporu
činnosti klubu. 
23.2.2019  v  sobotu  dopoledne  se  konala  v
hospodě  v  Pačejově  nádraží  výroční  členská
schůze místního Včelařského spolku. V něm jsou
sdruženi  i  občané  okolních  obcí.  Spolek  je
nejstarším v Pačejově, byl založen již v roce 1903.
Zazněly  samozřejmě  zprávy  od  předsedy,
jednatele  i  hospodáře  a  v  diskuzi  poděkoval
starosta včelařům za společensky velmi důležitou
činnost a práci. Málokdo možná ví, že se jedná o
jeden z nejstarších oborů lidské činnosti a že už
ve starém Egyptě byla včela posvátným zvířetem
a  symbolem  pro  zasvěcené.  Již  Albert  Einstein
řekl, že pokud by zanikly včely, tak lidstvu zbývají
čtyři  roky  života.  Proto  se  jedná  o  společensky
důležitý obor, který je potřeba velmi podporovat
a  snažit  se  přitáhnout  k  němu  hlavně  mladé.
Přejeme včelařům hodně úspěchů při chovu včel
a rozvoj jejich oboru. 
Poslední výročkou, která proběhla 23. března po
uzávěrce  tohoto  čísla,  byla  výroční  schůze
Mysliveckého spolku.  Přejeme myslivcům hodně
loveckých  úspěchů  a  radost  z  výkonu  práva
myslivosti.
Z kulturních akcí proběhl klubový večer s Emilem
Kintzlem  na  téma  „Zaniklá  Šumava“,  konalo  se
dětské  maškarní  odpoledne,  které  pořádali
pačejovští  hasiči,  další  klubový  večer  pořádal
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„Jaderný odpad-děkujeme nechceme“ jako besedu
o Kavkaze.  Tradiční masopustní průvod, jehož již
65. ročník se konal  ve Velešicích, uspořádal tamní
Sbor dobrovolných hasičů. Za účasti více než 50
masek a mnoha přihlížejících občanů byl zahájen
v  pravé  poledne  u  místní  klubovny  hasičů.  Po
úvodním  zahájení  a  přivítání  rychtářem  se  ujal
slova  starosta  obce,  který  poděkoval  za
dodržování  krásné  staročeské  tradice  a  předal
povolení  "masopustní  obchůzku konati  a  koledu
provozovati." Potom  už  za  doprovodu  místní
mládežnické kapely vyrazil  průvod do Týřovic a
následně do Velešic, kolem návsi a zakončení bylo
na  Pasekách,  kde  v  klubovně  pokračovala
masopustní zábava.  Při průvodu zahrála kapela u
každého stavení jejich oblíbenou písničku a pod
jídlem a pitím se prohýbaly připravené stoly a o
výbornou náladu a zábavu nebyla nouze, neboť i
nejedna rozpustilost byla povolena. 

Vodovody a kanalizace
Letošní  zima  nás  potrápila,  ale  myslím,  že  za
příděl  sněhu  jsme  byli  většinou  rádi,  protože
přispěl k obnovení zásob vody. Za zimní období
jsme museli řešit několik poruch. Ve Strážovicích
ještě na podzim přestala téci voda a zhoršila se
vydatnost  vrtu.  Hledali  jsme  poruchu  na  trase
vodovodu  a  když  jsme  se  dostali  na  větev,  kde
porucha byla, tak najednou přestala. To znamená,
že  někdo  (a  my  si  myslíme,  že  víme  kdo)  si
napouštěl zřejmě vodu do své studny a když viděl,
že je zle, tak přestal a porucha skončila. V únoru
jsme  měli  dvě  poruchy.  První  byla  v  Pačejově,
resp.  ve  Velešicích.  V  neděli  ráno  najednou
vodojem  prázdný,  museli  jsme  počkat  až  něco
nateče  a  začali  hledat  poruchu.  V  pondělí  jsme
dokonce museli přivézt do vodojemu dvě cisterny
vody z  Klatov  a  pokračovali  v  hledání.  A  stejná
situace.  Už  jsme  věděli,  že  je  to  ve  Velešicích  a
najednou  odpoledne  porucha  přestala.  A  zase.
Někdo z občanů zjistil, že se něco děje a objevil, že
je to u něj, zřejmě to měl prasklé ve sklepě, tak to
zastavil a nic neřekl. Takoví jsou lidé. Ale my na to
stejně  přijdeme.  Další  porucha  vznikla  stejný
týden  v  pátek  na  nádraží.  Pracovalo  se  na
odstranění  o  víkendu,  poruchu  jsme  našli  v
pondělí v ulici směrem Lažany. V této souvislosti
bych se chtěl občanům ve všech místních částech
obce  omluvit  za  způsobené  potíže  s  dodávkou
vody,  které jsme však nezavinili.  Snažili  jsme se
dodávku  vody  přerušovat  minimálně  a  zajistit,
aby  ráno  a  večer  voda  tekla.  Mnozí  občané  to
ocenili  a  vyjádřili  uznání,  jak  jsme  to  zvládli.
Jeden občan spokojený nebyl. V pátek večer přišel

na úřad, kde jsem měl jednání, si stěžovat, že má
problémy s vodou. Řekl jsem, že je máme všichni,
protože  je  porucha  a  pracuje  se  na  jejím
odstranění. Nevěřil tomu a zjišťoval si informace i
jinde.  Dokonce  se  měl  vyjádřit,  že  půjde  proti
všem, kteří mě volili. Tak já mohu za to, že prasklo
potrubí.  No,  ať  si  poslouží,  když  ho  to  baví….
Faktem je, že zásobování vodou nám dělá starosti,
protože mnozí občané, zvláště chalupáři,  nemají
dostatečně  zajištěné  vodoměry  proti  zámrzu  a
pak  vznikají  zbytečné  problémy.  Někteří  ani
nemají na vstupu do domu na přípojce  čistící filtr,
což je základ.  Snazší je si stěžovat. Horší ale je, že
se snižuje vydatnost vrtů a to se projevilo již ve
Strážovicích  a  Velešicích.  Proto  připravujeme
studii  na  propojení  všech  místních  částí,
vybudování  velkokapacitního  vodojemu  a
posilovacích vrtů o hloubce alespoň 200 metrů.
To bude stát desítky milionů. Ale bez vody nelze
žít …….
Nyní něco o připravované kanalizaci. Projekt pro
stavební povolení pro Pačejov, Velešice a Týřovice
je  hotov,  pro  nádraží  je  před  dokončením  a
budeme moci žádat o stavební povolení . Územní
rozhodnutí  na  obě  akce  je  pravomocné.  Ve
Strážovicích  je  před  dokončením  projekt  pro
územní  rozhodnutí,  o  které  budeme  žádat.  Se
všemi soukromými majiteli pozemků jsme 

Copak to asi vypouští jeden občan takhle potmě ?

dohodnuti,  zbývá  udělat  dohodu  s  jednou
právnickou osobou. V této souvislosti bych chtěl
říci,  že jsem nechal zpracovat předběžné cenové
propočty na vybudování kanalizace a ty výsledky
jsou strašné.  Za dobu,  co projektujeme a máme
rok zpoždění kvůli jednání s vlastníky v Pačejově
a  kvůli  zákonu,  který  rok  platil  a  nedovoloval
umístit kanalizaci do pangejtu u silnice, narostly
ceny o 50%.  Takže propočty říkají, že na nádraží
může stát  vybudování  kanalizace o délce 4 738

metrů od 43 do 62 milionů a ve vsi, Velešicích a
Týřovicích  o  délce  5  986  metrů  od  48  do  65
milionů,  to  je dohromady 91 – 127 milionů.  Od
záměru  ale  podle  mého  názoru  nelze  ustoupit.
Nepříjemné  je,  že  jsou  překročeny  kritéria  pro
poskytnutí dotace, takže budeme muset přijímat
opatření – zkracovat hlavní řad,  hlavně koncové
větve,  rozdělit  budování  na  etapy  atd.
Každopádně  musíme  docílit  stavu,  který  bude
splňovat  kritéria  dotace,  abychom  o  ně  mohli
žádat.  Určitě  to  vyvolá  nespokojenost  těch,
kterých se to bude dotýkat, ale jiná možnost není.
Ne  nadarmo  se  říká,  že  kanalizace  je  politická
sebevražda  každého  starosty,  neboť  rozkope
vesnici, zadluží ji a ještě začne vybírat stočné. 
A  podle  situace  bude  muset  zastupitelstvo
rozhodnout, jestli ty velké peníze dát napřed do
vodovodu a pak do kanalizace nebo opačně. Také
bude  záležet  na  tom,  jaké  dotační  tituly  budou
vyhlášeny.
O investičních akcích v obci
I přes zimní období  se pracovalo na třech akcích.
Sice to bylo takové nárazové, ale přece. První bylo
odbahnění rybníčku v Pačejově. V tuhle chvíli  je
odvezena část sedimentu na skládku a zbylá část
je  složena  na  přilehlém  pozemku,  kde  bude
vysychat  do  rypného  stavu  a  následně  bude
odvezena na skládku také. Měli jsme problémy s
odvodněním,  bylo  ucpané  výtokové  potrubí  a
museli  jsme  objednat  tlakový  vůz,  který  toto
potrubí uvolnil. Přál bych vám vidět, co všechno
tam  bylo.  Prkna,  hranol,  kameny,  plasty.  Někdo
nám možná chtěl přidělat starosti.  Teď už je ale
vše na dobré cestě, ještě bude opravena kontrolní
šachta a bude se moci znova napouštět. Celá akce
je za cca 650 tisíc Kč a z toho dotace Plzeňského
kraje činí čtvrt milionu korun. A Pačíváci, myslete
na to, že co si tam  budete vypouštět, to budete
čichat.  Já  jsem  svůj  slib  splnil,  rybníček  bude
vyčištěný a teď je řada na vás ….
Další akcí, na které se pracovalo, byl lesní rybník,
jehož  výstavbu  připravujeme  na  Prachárně.
Máme odlesněno, což podle povolení muselo být
hotovo do konce února, proběhlo výběrové řízení
na  dodavatele  a  je  s  ním  podepsána  smlouva  s
termínem dokončení srpen 2020.  Akce bude stát
6,8 milionu korun a celou tuto částku obdržíme
jako  státní  příspěvek.  Obec  hradila  pouze
projektovou  přípravu.  V  této  souvislosti  jsem
zaznamenal  některé  kritické  názory,  že  tam  je
mokřad,  proč  to  vůbec  děláme,  že  jsou
potřebnější věci atd.  a ty zaznívají hlavně ze vsi.
Chtěl  bych   říci,  že  to  vybrané  místo  bylo

posuzováno mnoha  odborníky,  životní  prostředí
si vyžádalo zvláštní biologický posudek a závěry
jsou,  že  pozitivní vliv nádrže je dán především
obohacením  zásob  povrchové  vody  v  území
zadržením  vody  v  lese.  Navrhovaná  nádrž
zpestří území vodní plochou a k ní přidruženou
vodomilnou  vegetaci.  Vlastní  zadržený  objem
vody  vytvoří  podmínky  pro  vznik  uceleného
vodního  biotopu,  odlišného  od  biotopu
stávajícího  území.  Nově  vzniklé  stanoviště
vodních  organizmů  přispěje  ke  zpestření
biodiverzity  v  okolí.  Velkým  přínosem  pro
životní  prostředí  bude  umožnění  mokřadního
vývoje na okrajích nádrže, zvětšení zásoby vody v
půdě  a  vytvoření  stanoviště  rostlin  a  živočichů
vázaných na tyto biotopy.  Je mně jasné, že žádná
akce nebo záměr nemůže mít jenom příznivce, ale
vždy  má  i  své  odpůrce.  Na  svůj  názor  mají
samozřejmě plný nárok,  ale  bylo  by také dobré,
kdyby přišli  svůj  názor sdělit  třeba na veřejnou
schůzi nebo k nám na úřad a ne to říkat po straně.
A  když  už  jsme  u  toho,  tak  bych  rád  vyhlásil
anketu s  otázkou:  „ Co byste chtěli  v  Pačejově
vybudovat, postavit, uspořádat, udělat,  aby se
nám zde lépe žilo? “ Své odpovědi můžete sdělit
osobně na úřadě nebo některému ze zastupitelů,
případně mailem. Určitě se jimi budeme seriózně
zabývat,  pokud  budou  jen  trochu  reálné  a
nebudou z oblasti sci-fi. A anonymní samozřejmě
hodíme do koše. 
Poslední  akcí,  která  probíhala  v  zimním  období
jsou „Úpravy vodovodu v Pačejově nádraží“. Tato
akce  je  rozdělena  na  dvě  části.  První  část  se
provádí u vodojemu na olšanském katastru jako
posílení zásobovacího řadu v délce 273 metrů a
druhá  část  se  bude  provádět  u  křižovatky  na
nádraží jako propojovací řad v délce 110 metrů,
čímž se navzájem propojí dva stávající vodovodní
řady.  Tyto  úpravy  jsou  nezbytné  za  účelem
zvýšení  tlaku  a  jeho  stability  ve  vodovodním
potrubí  pro  území  Pačejov  nádraží.  Akce  bude
stát 2,2 milionu korun a z toho polovina je dotace
od Plzeňského kraje.
Pro  letošním  rok  připravujeme  ještě  udělat  –  v
Týřovicích  turistický  přístřešek,  ve  Velešicích
úpravu na návsi  a projekt pro dotaci  na opravu
rybníčku  na  Pasekách,  ve  Strážovicích  asfaltový
povrch  na  hřišti.  V  Pačejově  plánujeme  zahájit
opravu  chodníků  a  cest  na  hřbitově,  vylepšit
uličku  u  hasičárny  a  v  základní  škole  výměnu
všech  vnitřních  dveří,  v  učebnách  nad  jídelnou
osadit  vzduchotechniku s  rekuperací  a
připravujeme  projekt  pro  žádost  o  dotaci  na
rekonstrukci  školních  dílen.    Dále  budeme
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pokračovat v budování stanovišť pro kontejnery
na separovaný odpad ve vsi a na nádraží. Tam, v
mateřské  škole,  připravujeme  opravu  skladu  a
vybudování  krásného  dopravního  hřiště,  dále
opravu  skladu  proti  prodejně  COOP,  který  jsme
koupili  od  Českých  drah. Určitě  se  najdou  ještě
nějaké další  menší akce, ale o tom třeba příště.

Trochu smutného psaní o lesích ….
Tyto  řádky  píši  těsně  po  skončené  kontrole
Krajského úřadu v obecních lesích. Hospodářská
činnost  v  lesích  se  řídí  lesním  hospodářským
plánem, který se zpracovává na období 10 let a
podle něj se těží. Ten současný je na období 2014
– 2023 a  podle  něj  jsme měli  vytěžit  8  500 m3

dřeva. Jenže díky kůrovcové kalamitě,  která trvá
již třetí rok máme v polovině období vytěženo již
8 035 m3   a tak jsme museli požádat o navýšení
těžby o 6 000 m3 a kvůli tomu ta kontrola přijela.
Projeli  a  prošli  jsme  postižené  lokality  a  máte
přitom slzy v očích. Z Lindor je vidět do Kotěžice,
z Plesníku do Olšan  jako na dlani,  je to strašné.
Ale  co  se  dá  dělat?   Opatření  moc  nefungují.
Lapáky zachytí tak první generaci brouka brzy na
jaře,  lapače  nic  moc.  900  kubíků  jsme  loni
asanovali,  to  je  nástřik  dočervena,  pak  je  zase
problém s odběrem.  Za své vzaly i 30 – 40ti leté
porosty.  Ceny jsou nízko. Holiny přibývají,  čekají
nás velké plochy k vysázení a to znamená náklady.
Ten stav je prostě takový, že nám navýšení těžby
povolí, ale smrku nám tady moc nezůstane. A to
začíná podkorní hmyz napadat i borovice. Je fakt,
že  o  kůrovcové  kalamitě  na  Šumavě  psal  už
Klostermann,  to  byla  éra  „zlatého  brouka“.  Tak
doufejme,  že  nás  kůrovec  brzy  opustí  a  obnova
lesa  bude  pokračovat.  I  tak  jsou  lesy  z
dlouhodobého  hlediska  nejen  ekonomickým  a
hlavně přírodním bohatstvím.

A slovo závěrem ….
Tak se pomalu blížíme k závěru a co jsem vám
chtěl v tomto Zpravodaji sdělit, jsem udělal. Ještě
se mne lidé ptají, jak to dopadlo s tou rozoranou
cestou u Velešic.  Policie zjistila viníka a protože
došla k závěru, že nedošlo ke spáchání trestného
činu poškozování cizí věci,  nýbrž k přestupku, tak
to  předala  na  Městský  úřad  do  Horažďovic  k
řešení. Tam jsme se sešli se zástupcem právnické
osoby, která tu cestu poškodila. Když pominu jeho
chování,  tak  napřed  to  bylo  tak,  že  o  cestě
nevěděl, potom že prý ji nerozoral ale přediskoval
a  tím  ji  vlastně  vylepšil,  protože  tam  byly
třiceticentimetrové koleje.  Ani  slovo omluvy, ani
náznak pokory. Úřad má teď rok na to, aby zahájil

správní řízení, tak uvidíme. Já jsem jim řekl, aby
mu  poslali  „děkovný  dopis“.   Na  jiném  místě
Zpravodaje píšeme o úložišti  jaderného odpadu.
Bohužel  nemáme  zdaleka  vyhráno  a  smyčka
zúženého výběru lokalit se kolem nás nepříjemně
stahuje.  Proto  potřebujeme  strašně  moc  vaši
podporu. Děkujeme.

Přeji vám hezké jaro a krásné Velikonoce.
Váš starosta

 

Placení    místních    
poplatků

Místní poplatek za komunální 
odpad na rok 2019 
 se vybírá od  13.února 2019 a je 
splatný do 31.3.2019

Místní poplatek za psa za rok 
2019
Poplatek je splatný do 31.3.2019 a

vybírá se od  13.února 2019

Upozorňujeme občany na čl. 7 Obecně závazné
vyhlášky č. 2/2012 o místním poplatku:
Navýšení poplatku
1.  Nebudou-li  poplatky  zaplaceny  poplatníkem
včas
nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad
poplatek platebním výměrem nebo hromadným
předpisným seznamem.
2.  Včas  nezaplacené  nebo  neodvedené  poplatky
nebo  část  těchto  poplatků  může  obecní  úřad
zvýšit
až na trojnásobek, toto zvýšení je příslušenstvím
poplatku.
***
Placení za vodné a stočné
Placení vodného a stočného bude po odečtech v
termínu od 13. února 2019  do 30. dubna 2019.
Cena vodného je dvousložková a je tvořena:
a)  pevnou  složkou  a  to  288,00  Kč  vč.  DPH  za
přípojku
b)  pohyblivou  složkou  tj.  cena  za  1  m3  za  rok
2018
(34,50 Kč vč. DPH) x množství odebrané vody

Cena stočného je stanovena za rok 2018 ve výši
46,00 Kč
 za 1 m3 odpadní vody
***
Smlouvy  o  dodávce  vody  z  veřejného
vodovodu a odvádění odpadních vod
Upozorňujeme  odběratele  vody,  kteří  ještě
neodevzdali  vyplněné  a  podepsané  „Smlouvy“  ,
aby tak neprodleně učinili.
Všechny  platby  lze  provést  v  hotovosti  na  OÚ
Pačejov,  úřední  hodiny  jsou  každé  pondělí  a
středu od 08.00 do 17.00 hod,  nebo přímo na
účet  OÚ  Pačejov  3723351/0100,  variabilní
symbol  bude  přidělen  po  předchozí  domluvě.
Poukázky  na  uhrazení  místních  poplatků  a
vodného  budou  zasílány  pouze  na  žádost
poplatníka.
( Obecní úřad Pačejov)

              VÝZVA

Do připravované publikace o 
osvobození Pačejova v roce 1945, která 
bude vydána v příštím roce k 75. výročí 
osvobození, sháníme dobové fotografie.

Prosíme 
občany pokud nějaké vlastní, aby nám 
je zapůjčili k naskenování a použití do 
této publikace a to co nejdříve.
Za Vaši spolupráci předem děkujeme.
(redakce Zpravodaje)

Co nového u Motýlků a Broučků?

Na začátek mi dovolte, na okamžik se vrátit na 
konec roku 2018.

Tradiční vánoční dílničky s rodiči a přáteli 
školy:

Opět  jsme  zorganizovali  tuto  akci,  která  má
dobrou odezvu u rodičů i dětí.
Společně  jsme  si  vyrobili  řadu  výrobků,
zazpívali si a hlavně se na chvilku před Vánoci
zastavili,  pohráli  si,  podělili  se  o  problémy,
naplánovali další akce.
Tentokrát  jsme  společně  vyráběli  svícínky,
vánoční hvězdy a zvonečky z bavlnek. Opět nás
navštívila  paní  Vejvodová  a  tak  jsme  kouzlili
 voskem, ozdobili  si  skleněné hrníčky a každé
dítě  si  odneslo  malý  dáreček.  Nechyběla  opět
vynikající  zelná  polévka  od  naší  Majky  (paní
Jakabové),  kdo  zaváhal,  opravdu  neměl.
Nechybělo  ani  duo  Naďa  a  Honza  Polenovi
s kytarami a vánočními koledami. Doprovod jim
dělali všichni, kdo zrovna měli ruce prázdné, na
jednoduché  hudební  nástroje,  to  byl  orchestr.
Paní  Pícková  přinesla  krásné,  ručně  vyráběné
svíčky.  Kdo  chtěl,  měl  možnost  si  svíčku  za
symbolickou  cenu  zakoupit.  Samozřejmě
nechybělo ani  občerstvení, o které se postarali
naši  nejmenší.  Když  se  zpětně  podívám  na
fotografie z těchto akcí, dýchne na mě pohoda,
radost, klid a toto je naším cílem.

Předvánoční vystoupení v klubu, pro seniory:
Poslední  dobou  vystupujeme  v prosinci  a
snažíme  se  dělat  radost  našim  seniorům.
Připravíme  malé  dárky.  S  Broučky  jsme
nacvičili,  tanečky,  říkanky,  písničky.  Zde  jsou
děti 2-4 leté a tak to leckdy není jednoduché, ale
malé děti to zvládly na jedničku s hvězdičkou.
S Motýlky jsme loni  poprvé nacvičili  vánoční
pohádku  o  ,,Nebavíně“(  víla,  kterou  nebavily
Vánoce).  Daly  jsme  s kolegyněmi  hlavy
dohromady  a  vytvořily  koncept  pro  tuto
pohádku  a  věřily,  že  to  dáme.     I  když
z počátku, to vypadalo, že bude toto vystoupení
jeden  velký  přešlap.  Říkaly  jsme  si,  že  jsme
raději neudělaly pár říkanek, písniček, tanečků,
ale když už jsme se do toho daly, nechtěly jsme
to vzdát.
Naše děti nás, ani diváky nezklamaly a i když
nám  to  komplikovaly  virózy,  vystoupení  se
podařilo a mělo velký úspěch. Nutno poděkovat
paní Klečkové, která nám s organizací pomohla,
ale i obci Pačejov, která nám umožnila tuto akci
uspořádat v Pačejovském klubu.
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Silvestrovský  výšlap  na  nejvyšší  vrchol
Slavníku:
Na  Silvestra  jsme  udělali  společně  s rodiči  a
přáteli školky, společný výšlap na Slavník. Zde
jsme  si  společně  opekli  buřtíky,  připili  si  na
Nový  rok  a  potěšili  se  pohledem  na  ten  náš
krásný kraj.  Neodradilo nás ani  špatné počasí,
zahřáli  jsme  se  čajem  i  teplem,  které  sálalo
z ohniště. Co si víc přát?
Partička pohodových lidí,  dobrá  nálada,  dobré
jídlo a  o  bezpečnost  se  postarala  psí  čtyřnohá
kamarádka Jimina. Doufáme, že se zde setkáme
za rok a možná i dříve znova. Snad bude na co
koukat, pravidelně tato místa navštěvuji a je mi
smutno z toho, jak lesy v okolí mizí díky tomu,
že jsou napadené kůrovcem.

Zima kam se podíváš:
Paní  Zima  byla  k nám  letos  moc  štědrá  a
nadělila  nám spoustu  sněhu.  I  my  jsme  si  ho
plně užívali jak venku, tak i v prostorách školky.
Stavěli jsme sněhuláky, malovali do něj, jezdili
na lopatách, experimentovali s ním.  S dětmi a
se skřítky jsme cestovali na Severní pól, stavěli
iglú  z kostek  cukru,  vyráběli  vílu,,  Zvonilku“,
hráli  čepičkovou  bitvu,  seznamovali  se  s
životem zvířat, které zde žijí. Bylo toho opravdu
dost.   K tomuto  je  třeba  dodat,  že  tepelná
čerpadla  topí  opravdu  skvěle  a  je  u  nás  ve
školce příjemné teplo všude.

Jarní prázdniny:
V tuto  dobu  byla  naše  školka  uzavřena,  ale
neměli jsme dovolenou, jak si  někteří  mysleli.
Probíhalo  zde  bílení  druhé  části  školy.  A tak
rychle  vše  vyklidit,  počkat  až  se  vymaluje  a
rychle zpět nastěhovat a vše připravit, aby děti
po  týdenních  prázdninách  přišly  do  nového  a
čistého. Je třeba poděkovat, firma pana Průchy
vše  zvládla  v rekordním  čase  a  tak  máme  i
druhou část, krásně vymalovanou. Pavilón září
žlutou, zelenou a béžovou barvou.

Divadelní představení:
 V lednu  a  v  únoru  jsme  navštívili  divadelní
představení  v Horažďovicích  ,,Pane  pojďte  si
hrát“  a  ,,Princezny  jsou  na  draka“.  Začínáme
přemýšlet  o  to,  že  se  asi  nebudeme  těchto
představení zúčastňovat a budeme si zvát k sobě
do  školky  osvědčená  malá  divadla,  s kterými

máme  již  zkušenost,  sice  rodiče  zaplatí  o  pár
korun víc, ale celkový zážitek a dojem pro děti
za to stojí.
Musím se  s vámi,  ale  podělit  o  jeden  zážitek
z posledního  představení.  Do  divadla  jsme
přijeli  jako  první  a  tak  jsme  obsadili  první  a
druhou řadu. Představení začalo, opomenu to, že
o 10 minut později. Děti, které seděli za námi
z jiné  školky,  nechci  jmenovat,  byly  hlučné,
dokonce vulgárně na herce pokřikovaly, kopaly
do židlí, na kterých seděly naše děti. Smutné na
tom bylo to, že k tomu přihlížely jejich učitelky
a  nenapadlo  je  děti  usměrnit.  Sledovala  jsem
naše děti, ty v klidu seděly, sledovaly pohádku,
nikdo  nevyrušoval,  spolupracovaly  s herci.
Cítila  jsem  hrdost  na  ty  naše  děti,  že  se
nenechaly  strhnout  a  chovaly  se,  tak  jak  se
slušní lidé v divadle chovat mají.

Masopustní veselení:
Koncem  února  opět  vypukl  v naší  školce  rej
masek a bylo se opravdu na co dívat. Princezny,
víly,  piráti,  kočičky,  myšky  a  jiné  masky
zaplavily naše prostory. Nálada byla pohodová,
nikdo nesmutněl.
Zasoutěžili  jsme  si,  zatančily,  malovali  jsme
obrovské  masky  i  na  módní  přehlídku  došlo.
Mlsali jsme výborné pirožky od tety Máji a bylo
nám fajn.

Pohlazení hudbou:
Opět  k nám  zavítal  výborný  muzikant  pan
P.Samiec  ml.  s harmonikou.  Jsme  rádi,  že  si
udělá chvilku a dětem předvede, jak se na tento
nástroj hraje. Společně si zazpíváme, zahádáme,
děti měly možnost si vyzkoušet hru a dozvědět
se,  co udělat  pro to,  abych se  naučil  na  tento
nástroj hrát.

Jak se zdokonalujeme:
Ve  spolupráci  s MAS  Pošumaví,  jsme  si
zapůjčili,  didaktické  pomůcky  na  rozvoj
matematických  představ,  zrakové  analýzy  a
syntézy,  prostorové  orientace  a  zrakové
diferenciace,  ,,Klokanovy  kapsy“,  v hodnotě
12 000,-Kč.  A  tak  nezahálíme  a  plně  je
využíváme.  Nakoupili  jsme  i  speciální
magnetické  stavebnice,  nejoblíbenější  u  dětí
je  ,,Oblidárium“,  kdy  si  mohou  sestavit  různá
strašidla a obludky.
Od května bychom se měli zapojit do projektu
Šablony II., kde máme možnost získat pro naší
školu  částku  392 000,-Kč.  Část  této  dotace
chceme využít na ICT vybavení pro děti v MŠ.
 
Co nás čeká?
Divadelní  představení  u  nás  v MŠ
,,Loupežnická  patálie“,  preventivní  program
,,Jak  správně  pečovat  o  zoubky“,  Velikonoční
dílničky  s rodiči,  návštěva  indoorového
hřiště ,,Cirkus“ v Klatovech,  výukový program
zaměřený  na  ekologii  a  recyklaci,  zápis  do
MŠ(  9.5.),  loutkové  divadlo  Zvoneček
s pohádkou o Šípkové Růžence, divadlo Letadlo
s příběhem  ,,V  korunách  stromů“,  chtěli
bychom se  opět  zapojit  do běhu proti  uložišti
jaderného  odpadu,  vystoupíme  v Pačejově  na
návsi  –  Máječková,   přijede  k nám  mobilní
planetárium,  pojedeme  na  výlet,  tentokrát  do
Pohádkové  kovárny,  pasování  školáků  ve
westernovém stylu, loučení se školkou ve stylu
Divokého Západu. Je toho dost a tak nám držte
pěsti, ať to všechno ve zdraví ustojíme.
Poděkování:
Na  závěr  tradičně  za  vše  dobré  je  třeba
poděkovat.
Velké  poděkování  patří  obci  Pačejov  pod
vedením pana ing. J Vavřičky. Nejsou lhostejní
k naším problémům a řeší je.
A tak jsme díky ní mohli pořídit nový nábytek
do  školy.  Jedná  se  o  jídelní  stůl  a  židle  do
jídelny pro cizí strávníky, sestava stolu a skříně
do  oddělení  Motýlků,  nábytek  do  kanceláře,
nový  pult  do  kuchyně.  Nábytek  zde  byl  ještě
původní a ne zcela funkční.  Je důležité,  aby i
zaměstnanci věděli, že si jejich práce vážíme a
snažíme se jim vytvořit takové prostředí, aby se
v něm cítili dobře.

Plány:
Obec  Pačejov  plánuje  rekultivaci  školní
zahrady,  rekonstrukci  dopravního  hřiště  s
vybudováním  zahradního  altánku  a  snad  se
dočkáme  i  malého  přístřešku  u  autobusové
zastávky, kde se budeme moci s dětmi schovat
jak před deštěm, ale i před sluníčkem.

Velké trápení:
Máme  jeden  velký  problém,  potřebovali
bychom  sehnat  šikovného  muže,  který  by  se
staral  o  chod  MŠ  po  stránce  technické.
Zajišťoval  drobné opravy,  staral  se o zahradu,
v zimě  uklízel  sníh.  Jsme  tady  samé  ženy  a
některé věci opravdu nezvládáme. Není možné,
abych v zimních měsících úklid sněhu dělala já.
A tak, kdyby měl někdo zájem, může se u mě
informovat.
/Chalušová Vladislava, ředitelka MŠ/

Zprávy ze školy

Nová  cvičná  školní
kuchyňka  už  plně  slouží
svému  účelu  
Nová cvičná školní kuchyňka
už  plně  slouží  svému  účelu.
Jedni  z  prvních,  kdo  ji
vyzkoušeli,  byli  žáci  7.

ročníku v rámci pracovního vyučování. 
Olympiáda  v  českém  jazyce  
Velkého úspěchu dosáhla žákyně 9. ročníku ZŠ
Pačejov  Lucie  Behenská.  V  okresním  kole
"Olympiády v českém jazyce", které se konalo
29.  ledna  v  DDM  Klatovy,  obsadila  v
konkurenci  27 soutěžících konečné  3.  místo a
zajistila  si  postup  do  krajského  kola.  To  se
uskuteční 4. dubna v Plzni. Gratulujeme! 
Návštěva  přezimovací  obůrky  "Beranka"
Pačejovská  škola  se  každoročně  na  podzim
zapojuje  do  sběru  kaštanů,  které  následně
poslouží  k  zimnímu  přikrmování  zvěře.  Díky
letošní  nadúrodě  kaštanů  se  podařilo  nasbírat
rekordních 16,5 q  kaštanů a žaludů! Odměnou
pro nejlepší sběrače byla návštěva přezimovací
obůrky "Beranky", která je ve správě Národního
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parku Šumava. Pod vedením zkušeného lesníka,
bývalého žáka pačejovské školy Pavla Bělocha,
mohli z prosklené pozorovatelny sledovat zimní
přikrmování  vysoké  zvěře.  Je  dobře,  že  o
pomoci přírodě nejen mluvíme, ale sami pro ni
dokážeme  něco  udělat.  Dík  patří  i  Obecnímu
úřadu  Pačejov  a  SDH  Pačejov  za  poskytnutí
bezplatné dopravy. 

Muzikál Dracula
Žáci ZŠ Pačejov navštívili Hudební divadlo v 
Karlíně. Projekt „Za kultůrou do Prahy“ 
pokračoval v pátek 1. března, kdy 18 žáků ZŠ 
Pačejov navštívilo večerní představení 
legendárního muzikálu Karla Svobody Dracula 
v Hudebním divadle v Karlíně. Doplnili je 
někteří učitelé a zaměstnanci ZŠ a MŠ Pačejov, 
rodiče a další přátelé naší školy. Představení s 
Danielem Hůlkou v hlavní roli všechny 
účastníky doslova nadchlo. Jak se ukázalo, je o 
podobné akce velký zájem, a tak bude projekt 
pokračovat i v příštím školním roce. Na podzim 
bude připravena návštěva muzikálu Carmen v 
Karlíně, na jaře se pak pojede na další kultovní 
muzikál Jeptišky, tentokrát pro změnu do 
Divadla Na Fidlovačce. Zájemci /i z řad 
veřejnosti/ si v předstihu mohou už nyní 
zarezervovat místa. Platí do naplnění kapacity 
autobusu. 
Obvodní  kolo  recitační  soutěže
Ve čtvrtek 7.3. proběhlo obvodní kolo recitační
soutěže  v  Horažďovicích.  Výkony  recitujících
byly velmi vyrovnané a porota neměla lehkou
úlohu.  Naši  žáci  Markéta  Křevká,  Adéla
Kodýdková a Dan Kurbel získali čestná uznání,
Klárka Jungerová postupuje do okresního kola v
Klatovech.  Okresní  kolo  se  koná  29.3.  v
Klatovech. Klárce přejeme hodně štěstí. 
Opět nové pomůcky pro zkvalitnění výuky

Minule jsem zmiňovala pomůcky pro výuku 
elektrotechniky získané díky nadačnímu příspěvku 
ČEZ a pomůcky, které jsme získali jako partnerská 
škola z projektu Centra vzdělávání pro udržitelnou 
budoucnost. Nyní k nim přibylo 30 tabletů a 10 
notebooků s programovým vybavením z projektu 
MŠMT Šablony II, které budou vyžívat žáci celé 
školy v mnoha předmětech, ale i školní družina. 
Hodnota vybavení se již blíží k milionu korun. Od 
vybavení si slibujeme zkvalitnění a zpestření 
výuky, ale také to, že pro žáky  nebude problém 
zacházet s nejmodernější technikou.
A příslib do budoucna: Obec Pačejov nechala 
zpracovat projekt na rekonstrukci školních dílen.
Rekonstrukce by měla být hrazena z Evropských 
strukturálních a investičních fondů. Tato 
rekonstrukce by přinesla podstatné zkvalitnění 
pracovního vyučování a technických činností a 
opět je zde počítáno s využitím pro školní družinu 
a také žáky mateřské školy a mimoškolní činnost. /

Zápis do 1. tříd 
se  koná  v souladu  s §  36  odst.4,  zákona  č.
561/2004  Sb.,  o předškolním,  základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
10. dubna od  13:00 – 15:30 ve školní budově
Základní školy Pačejov.
Sebou  k zápisu  si  vezměte:  rodný  list  dítěte;
občanský průkaz zákonného zástupce; doklad o
svěření  dítěte  do  péče  (u  pěstounů  apod.),
rozhodnutí  o  odkladu  školní  docházky,  pokud
bylo v minulém roce vydáno. Tyto dokumenty
budou  sloužit  k ověření  náležitostí
požadovaných správním řádem
K zápisu  do  prvního  ročníku  pro  školní  rok
2019/2020  se  dostaví  zákonní  zástupci  dětí,
které dovrší šestý rok věku nejpozději do 31. 8.
2019 tzn. děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8.
2013 a dále děti, kterým byl při zápisu v dubnu
2018  povolen  odklad školní  docházky  o jeden
rok. 
Podrobné informace k zápisu a ostatní aktuality
na www.zspacejov.cz.

Hana Aldorfová, ředitelka školy

VŠECHNO NEJLEPŠÍ 
NAŠIM JUBILANTŮM

Všem  našim  spoluobčanům,
kteří  v  uplynulém čtvrtletí
letošního  roku  oslavili  svá

životní  jubilea,  přejeme  všechno  nejlepší,
pevné zdraví a osobní spokojenost i do dalších
let.                        

        Obec Pačejov

Jaké kulturní akce nás
čekají ve II. čtvrtletí?
27.4. Den proti úložišti 
           start a cíl v Kvášňovicích

3.5.   Klubový večer
 „ Konec II. světové války na   Horažďovicku“
4.5.   Máječková na pačejovské návsi
5.5.  Oslavy osvobozeni 
          příjezd kolony vozidel
11.5. MČR ve slalomu na letišti v Kadově

1.6.   Oslava
          Mezinárodního dne dětí

22.6. Pačejovské pivobraní

5. spolkový ples

V  sobotu  9.3.2019  se  v  kulturním  domě  v
Pačejově  nádraží  uskutečnil  již  5.  spolkový ples
konaný pod záštitou obce Pačejov.  Zúčastnilo se
jej  více  než  200  účastníků,  kteří  prožili  krásný
společenský  zážitek.  Všechny  příchozí  přivítal
"welcome  drink"  hned  při  vchodu  do  krásně
vyzdobeného sálu a v úvodu plesu je pozdravil i
starosta  obce.  Nechybělo  samozřejmě
předtančení  v  podání  členů  tanečního  souboru
Fialka  ze  Sušice.  Hudební  doprovod  zajistila
skupina  Compact  ze  Sušice.  Dalšími  body
programu byla dámská volenka,  při  níž si  dámy
vytancovaly  krásné  růže  a  petrklíče.  Potom  se
konalo  plesové  překvapení,  které  zpestřilo
nádhernou  atmosféru  plesu.  15  tanečních  párů
soutěžilo  v  tanci  s  tenisovým  míčkem,  který
držely  v  obličejové  části.  Soutěž  měla  velmi

dramatický  průběh  ,  jednotlivé  páry  postupně
vypadávaly  až  zůstaly  dva.  Celý  sál  úžasným
způsobem  fandil  oběma  až  nakonec  rozhodla
porota o udělení dvou prvních cen, což byl poukaz
na  večeři  do  Angusfarm  Soběsuky.  Po  dobu
konání  plesu  mohli  návštěvníci  také  ochutnat
výrobky  z  vepřových  hodů  od  mistra  Radka.  O
půlnoci  se  losovalo  půlnoční  štěstí  a  držitelé
vylosovaných vstupenek si domů odnášeli krásné
a hodnotné ceny.  Plesové veselí  končilo po třetí
hodině ranní  a  podle reakcí  účastníci  odcházeli
domů  velmi  spokojeni.  Velké  poděkování  patří
všem, kteří tento ples připravili. 
(redakce)

Z letošního plesu ...
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Příběh z Pačejova takřka 
detektivní …

V Pačejově  se  poslední  dobou začaly
dít podivné věci. A souvisí to s tím, jak

jsem psal v posledním čísle Zpravodaje, že se tady
začíná  objevovat  zákeřnost  a  záludnost.  Loni  na
podzim, 1. listopadu, když se v suterénu kulturního
domu  konalo  ustavující  zasedání  zastupitelstva
obce,  tak  asi  dvacet  minut  po  zahájení  si  všimla
jedna z účastnic zasedání venku za dveřmi jakéhosi
lomozu a byla skrz sklo vidět postava, která se za
dveřmi o  něco pokouší.  Bylo  jí  to  divné a  tak  se
zvedla a  šla  podívat.  Za  dveřmi byl  jeden občan,
který  se  tam  pokoušel  něco  umístit  a  když  ho
přistihla, tak se otočil a dělal jakoby nic. A druhý
den  po  ránu  byl  na  vývěsní  skříňce  na  úřadu
přivázán  nafouknutý  balonek,  takový  jako  před
pár  dny  na  lípě  u  Šťastných,  na  něm bylo  fixem
napsáno: „Nově  zvolenému zastupitelstvu s láskou
voliči  i  nevoliči“.  Chtěl  tam dát bombu nebo o co
mu šlo? Každopádně – zvláštní chování. 
Další  příběh  je  již  vážnější  a  napínavější.  Od
podzimu totiž někdo dával chatařům v Kotěžici čas
od času pod kola aut polena a vše vyvrcholilo třetí
týden  letos  v únoru,  když  jeden  z chatařů  měl
zepředu i zezadu auta velké pařezy, kterých kdyby
se včas nevšiml, tak by zničil auto. To se několikrát
opakovalo a tak sledoval stopy ve sněhu velikosti
44 a věděl do jaké ulice míří. Několik dní číhal. A
dočkal se. Byla tma, ale díky úplňku viděl siluetu,
jak přichází od cesty lesem a byl slyšet lomoz, jak
tahá pařezy. Vyskočil  na něj  a zařval:  „Ty hajzle,
ukaž tvář!“ On byl totiž maskovaný, měl  rolák až
pod oči a čepici naraženou do očí. Něco blekotal a
pak z něj vypadlo, že se tam roztahují a mají chaty
za  miliony  a  že  se  zase  vrátí  …..  Chápete  to
chování?  Je  to  normální?  Co  je  to  za  charakter?
Vždyť  mohl  zničit  auto,  poškodit  brzdy,  mohl  se
někdo zranit. To auto vozí na směny táty od rodin
a  o  víkendech  mimo  jiné  i  pačejovské  děti  na
volnočasové aktivity. Tak takové máme mezi sebou
občany. Důležité je, že víme o koho jde. Tak dávejte
pozor, mějte oči otevřené a hlavně, když je tma. To
pracuje nejraději ….. 

(podle  vyprávění  přímých  účastníků  zpracovala
redakce)

O hlubinném úložišti jaderného odpadu a nejen o něm
pohledem jednoho z členů zastupitelstva obce

Vážení  spoluobčané,  chalupáři  i  všichni  ostatní,  kteří
máte cokoliv společného s děním ve vesnicích spadajících
pod Obec Pačejov.
I  v době  internetu,  sociálních  sítí  a  dostupnosti  všech
zpravodajských kanálů, které nám poskytují informace ze
světa, z ČR, z našeho blízkého okolí, z politiky, z kultury,
ze sportu atd., si myslím, že i zpravodaj obce v tištěné,
papírové  podobě  má pro  mnohé z nás  význam.  Mohou
v něm být konkrétní poznatky o dění a místech, které se
nás bezprostředně týkají, známe většinu z těch o kterých
se ve zpravodaji píše a skoro vždy se dozvíme něco, co
jsme nevěděli vůbec nebo nevěděli  přesně nebo neznali
nebo nás potěšilo, překvapilo, naštvalo …
Takový zpravodaj místní lidi často zajímá a jednou za tři
měsíce  může  být  pro  mnohé  očekávaný  a  přínosný.
Možná někoho zaujmou jen některé rubriky, někoho jen
avizované akce, někdo se zpravodajem možná jen rozdělá
oheň v kamnech … I to je možné a přípustné…
Mnohé z uskutečněného v Pačejově a okolí ve zpravodaji
obvykle  shrne  starosta  a  jelikož  své  příspěvky  píšeme
nezávisle  na  sobě,  možná  se  dotkneme  některých
společných témat, ale snad i to nebude na škodu.
Já  bydlím  v Pačejově-nádraží  již  skoro  50  let,  jsem
angažován  ve  třech  místních  spolcích  a  od  roku  2003
jsem členem rady obce s výjimkou období, kdy rada obce
v Pačejově  nebyla.  Takže  těch  témat  k zamyšlení,  o
kterých bych mohl do zpravodaje přispět se nabízí hodně,
ale nejdou všechna obsáhnout, a ani to není mým dnešním
cílem.
Dění nás všech ve spolcích se prolíná s životem místních
občanů a obojí je propojeno s činností obce, zastupiteli,
radními,  starostou,  ředitelkami  škol,  lékařem,  knězem,
hospodskými,  podnikateli,  místními  dětmi  a  mládeží,
důchodci a mnohými dalšími.
Všichni bychom si asi přáli, aby vše v našich domovech a
okolí fungovalo ku prospěchu a zájmu všech.
Každý  z nás  je  ale  jiný.  Lišíme  se  povahově,  věkově,
zájmy a koníčky máme každý různé. Někdo sportuje, jiný
je domácí kutil nebo zahrádkář, další třeba sbírá známky
… Jiní mohou upřednostňovat kulturu, cestování, přírodu,
někteří jsou nejradši doma u televize nebo počítače, jiní
s partou kamarádů u piva … Když to zjednoduším, platí
ono známé „Někdo má rád holky, jiný zase vdolky“.
I jednotlivé spolky v obci mají svá specifická poslání a
činnosti, kterými se navzájem odlišují. Naše zaměstnání
nebo podnikatelské činnosti jsou většinou také různorodé
…
Není  proto  vůbec  jednoduché  vytvořit  na  vesnici
podmínky  takové,  aby  byli  vždy  spokojeni  všichni,  to
není v reálném životě možné …
Takže  s kritikou  musí  počítat  každý  zastupitel  obce  i
všichni z těch, kteří něco pro lidi dobrovolně dělají nebo
organizují. Ať ve vedení obce nebo v zájmových spolcích.

To  tak  je  a  tak  to  asi  navždy  zůstane…  Veřejně  činní
občané dle mého názoru dělají v Pačejově obrovský kus
práce  a  myslím,  že  by  si  jich  ostatní  za  to  měli  spíš
považovat.  Kritizovat  je  mohou  samozřejmě  také.  Ale
s kritikou,  by  zároveň  mělo  zaznít  řešení,  které  zajistí
lepší stav věci. Ale to se v Pačejově bohužel moc často
nekoná.  Takové kritiky já  zatím postrádám a budu rád,
když v budoucnu takové poznáme …
Ať  chceme  nebo  nechceme,  mnohé  možnosti  obce  i
spolků ovlivňuje a limituje potřebné množství financí. A
rozdělování  veřejných  financí  obce,  to  je  taky
zodpovědnost,  která  se  vždy  dá  kritizovat  a  není  moc
reálné, že spokojeni budou zase úplně všichni žadatelé, co
by teoreticky mohli mít na peníze jistý nárok a třeba je
v tom konkrétním roce na úkor jiných nedostali v takové
výši, kterou si představovali. Obdobné je to s rozpočtem
obce, ne vždy budou všichni spokojeni s tím, kolik a do
jakých  kapitol  finance  zastupitelé  v jednotlivém  roce
nasměrují.
Za  minulé  volební  období  se  opravilo  hodně  obecních
budov,  cest,  využily  se  mnohé dotace,  našlo  se  mnoho
úspor  v chodu  obce,  byla  zvelebena  místa,  která  často
využíváme  a  navštěvujeme  a  není  mnoho  místních
občanů, kteří to nevidí nebo spíš nechtějí vidět …
Lidé  na  Pačejovsku  se  umí  zabavit  a  bavit,  spolkovou
činnost  nám možná závidí  široko  daleko,  přesto  mnozí
víme, že jistá, asi zbytečná rivalita mezi některými našimi
spolky byla, ale snad je již na ústupu …
Určitý  útlum  a  pokles  asi  všichni  postupně  časem
očekáváme v růstu světové i české ekonomiky, takže se
může stát, že v budoucnu i příjem obce ze státní pokladny
může  klesat  a  občané  u  nás  očekávají  minimálně
pokračování  v  bezproblémovém  provozování  obecního
vodovodu  a  brzké  vybudování  kanalizace.  Kanalizaci
obec  nezvládne  bez  dotace  nebo  obrovského  zadlužení
úvěrem.  Téma  kanalizace  bude  muset  být  podrobně
vysvětleno  a  představeno  občanům  i  chalupářům  na
některé  veřejné  schůzi  zastupitelstva  obce,  jelikož
v Pačejově  budování  kanalizace  představuje největší  a
nejnákladnější  z  plánovaných  investic  v historii  obce.
Budování  kanalizace  bude  určitě  i  velký  a  poměrně
dlouhodobý zásah do života místních občanů – rozkopané
silnice a chodníky, dopravní omezení, stavební ruch, hluk,
prach atp.  Věřím, že občané využijí svého práva a sdělí
zastupitelům  obce  na  jejich  schůzi  své  názory  na
vybudování  kanalizace  i  na  případné  zadlužení  obce
související s obstaráním financí na stavbu kanalizace. Pro
vedení  obce  většinové  názory  místních  občanů  budou
směrodatné k dalším případným krokům v rozhodování o
realizaci  kanalizace  v Pačejově-nádraží,  Pačejově  vsi,
Velešicích, Týřovicích a Strážovicích.

Když  už  jsem  zmínil  ve  svém
příspěvku  finance,  dostávám  se
k problematice,  o  které  jsem
vlastně do zpravodaje dnes chtěl
psát hlavně a především. Jedná se
o  problematiku  hlubinného
úložiště  jaderného  odpadu
(HÚJO).  Obce  na  jejichž

katastrálním  území  Správa  úložišť  jaderného  odpadu
(SÚRAO)  provádí  nebo  prováděla  průzkum  související
s hledáním místa pro uložení jaderného odpadu, obdržely
od SÚRAO miliony korun jako kompenzaci za prováděný
průzkum. Tyto obce včetně Pačejova ze zákona nemohly
zaslané  miliony,  které  se  kdekomu  mohly  jevit  jako
úplatek, vrátit  zpět a máme je tak na speciálním účtu a
zřejmě až další zastupitelstvo obce rozhodne, jak s nimi
v budoucnu naloží. I tady bych byl rád, kdyby se místní
občané vyjádřili, jak oni si představují tyto peníze použít.
Na kanalizaci? Na opravy vodovodu? Na opravu obecních
silnic a chodníků? Možná někdo z občanů bude preferovat
finanční  spoluúčast  obce  na  jeho  zřízení  přípojky
k vodovodu  nebo  kanalizaci?  Někdo  možná  uvažuje  o
možnosti  obecní slevy občanům u jejich platby ročního
poplatku za likvidaci komunálních odpadů? Šanci vyjádřit
své názory mají  opět  všichni na schůzích zastupitelstva
obce  nebo  mohou  své  názory  napsat  a  poslat  na  obec.
Určitě se většinovými názory občanů rada a ZO budou
zabývat.
Dlouhodobě  lokalita  „Březový  potok”  usneseními
zastupitelstev  dotčených  obcí  jednotně  a  důrazně  dává
státu  na  vědomí,  že  HÚJO  na  svém  území  nechce  a
nestojí o jakékoliv kompenzace včetně finančních. Lidé se
u nás vyjádřili v platném referendu a výsledek je – 98,07
% nechce úložiště na katastrálním území Pačejova! Jsme
jednou z nejhlasitějších  lokalit  v ČR,  která  dává  najevo
svůj protest proti HÚJO. Všechny obce u nás jsou vzácně
jednotné  v tomto  názoru  a  to  není  v ostatních  osmi
lokalitách  samozřejmost.  Občané  sdruženi  ve  spolku
„Jaderný  odpad  –  děkujeme,  nechceme!“  každoročně
vyjadřují  svůj  postoj  na akci „Pěší  pochod a cykloakce
proti  hlubinnému  úložišti  u  nás“.  S napětím  sledujeme
dlouhé  roky,  koho  stát  nakonec  vybere  a  komu  ten
pověstný „Černý Petr“ připadne.
Loni v červenci  v cíli  protestní akce v Maňovicích jsme
všichni tak trochu doufali, že by podobná akce v létě 2019
již nemusela být protestní a že by mohla být už spíše jen
oslavou toho, že stát zúží výběr lokalit pro HÚJO v ČR
z 9  lokalit  na  4  a  lokalita  „Březový  potok“  mezi
posledními čtyřmi nebude a navždy vypadne z hledáčku
státu pro možnost ukládání jaderného odpadu.
Přesto, že máme pocit, že jsme lokalitou, která nejhlasitěji
dává  najevo,  že  HÚJO  u  nás  nechceme,  přesto,  že
všechny obce u nás drží pohromadě a ostře protestují proti
záměru státu,  přesto,  že u nás  funguje  jeden ze  spolků
proti HÚJO, který má tisíce členů ještě z dob éry Slávka
Šimka,  stát  slib  nedodržel  a  v lednu  2019  neoznámil
zúžení výběru lokalit na poslední čtyři. Takže zůstáváme
bohužel  stále  ve „hře“,  kterou s námi  stát  hraje a  je  to
trochu  nerovný  souboj.  Stát  má  finance,  zákony  jaké
potřebuje, geology, právníky, PR odborníky… Bránit  se
takové  mašinérii  je  pro  několik  malých  obcí  a  jejich
obyvatele velmi těžké a složité,  ale  neustále věříme,  že
vše nakonec pro Pačejov a okolí dobře dopadne.
Malou výhodou se snad mohou jevit nesouhlas a protesty
obyvatel Rakouska a SRN, kteří se také obávají českého
HÚJO vzdáleného cca 50 km vzdušnou čarou od jejich
území.
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Co je však znepokojující a alarmující skutečností, kterou
jsme si doposud moc nechtěli připouštět? Tím, že je u nás
odpor k úložišti všeobecně nejvyšší z celé ČR, měli jsme
pocit, že my mezi posledními čtyřmi SÚRAO vybranými
lokalitami nebudeme, pokud by o zúžení stát, jak sliboval,
rozhodl. Bohužel před několika dny se nám donesly sice
neoficiální a nepodložené informace, ale informace, které
jsme i tak vůbec nečekali. Údajně se v expertní skupině
SÚRAO pro hodnocení vhodnosti devíti lokalit v ČR pro
HÚJO  v názorech  některých  jejich  členů  lokalita
„Březový  potok“  objevila  mezi  čtyřmi  nejvhodnějšími.
Není  jednoduché  v budoucnu  přijmout  fakt,  že  naše
lokalita, by mohla být horkým favoritem státu pro HÚJO
v ČR, ale už v minulosti jsme věděli, že žulové podloží u
nás se SÚRAO velmi zamlouvá pro nevratné zavezení a
uložení vysoce radioaktivního jaderného odpadu na tisíce
let do vyrubaných podzemních chodeb v hloubce 500 m
pod zemí.
I  proto  bude  mít  protestní  akce  letos  velký  význam a
věříme, že 20. července na startu v Pačejově-nádraží nebo
v cíli pěšího pochodu a cykloakce v Maňovicích vyjádříte
svou účastí Váš postoj k HÚJO.
Pokud  by  Vás  informace  k HÚJO zajímaly  podrobněji,
snažíme  se  pro  Vás  vše  nové,  aktuálně  zveřejňovat  na
internetových stránkách obce a www.jodn.cz
Současnou aktuální situaci k HÚJO v ČR velmi dobře dle
mého názoru popsal článek z prvního březnového týdne
tohoto  roku  v jedněch  českých  novinách.  Info  stojí  za
přečtení a je Vám k dispozici níže napsané kurzívou:

Letos v lednu měli experti vyhlásit, na které čtyři lokality
se  zúží  vytipovávání  budoucího  podzemního  úložiště
jaderného odpadu z českých atomových elektráren.
Místo toho se veřejnost  dozvěděla  pouze jméno nového
ředitele Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO),
tedy  státní  organizace,  která  má  výběr  místa  pro
podzemní sklad vyhořelého paliva na starosti. Ministryně
průmyslu a obchodu Marta Nováková odvolala bývalého
ředitele Jiřího Slováka a nahradila ho Janem Prachařem
právě  kvůli  nezvládnutí  výběru  lokalit,  kde  by  mohlo
úložiště být.
Celý proces se tak už poněkolikáté zdrží, nyní zřejmě  o
další  rok.  Nový  ředitel  chce  počkat  na  výsledky  právě
probíhajícího  geofyzikálního  průzkumu,  více  se  hodlá
bavit s devíti obcemi, jichž se výběr týká.
Vznikne kvůli tomu dokonce speciální zákon, který by měl
zapojení obcí do výběru úložiště popsat.
„Rada  SÚRAO  na  konci  letošního  ledna  vyhodnotila
dosavadní postup společnosti jako nedostatečný, a proto
rozhodla o nutnosti doplnit chybějící informace o všech
uvažovaných  lokalitách,  a  to  především  o  informace  z
výsledků  právě  probíhajících geofyzikálních průzkumů,“
uvedl  pro  HN  nový  ředitel  Prachař.  Původní
harmonogram,  který  předpokládal,  že  z  devíti
prověřovaných  obcí  budou už  nyní  jen  čtyři  a  na nich
ještě  letos  začnou podrobnější  průzkumné práce  včetně
hlubokých vrtů, je tak nejspíš narušený.
Kdy tedy budou čtyři obce vědět, že právě u nich může ve
zhruba  pětisetmetrové  hloubce  podzemní  úložiště
vzniknout? Na to má ředitel  Prachař  jen velmi mlhavé

odpovědi. Jasné je pouze, že místo harmonogramu, který
v roce 2025 počítá s definitivním výběrem dvou lokalit,
jedné hlavní a druhé záložní, vznikne nový. „Ministryně
správě  uložila  zpracovat  harmonogram  konkrétních
kroků, které v jasné perspektivě povedou k realistickému a
relevantnímu rozhodnutí o budoucím hlubinném úložišti.
Musíme  být  schopni  připravit  pro  vládu  odpovídající
podkladový  materiál,  který  zohlední  nejen  technické
informace, ale bude reflektovat i názory obyvatel a obcí v
uvažovaných lokalitách,“ uvedl nový ředitel.
Experti  z  České  geologogické  služby,  kteří  jsou  za
probíhající průzkum a geofyzikální měření zodpovědní, se
nyní  i  kvůli  opětovnému zpoždění  snaží  práce  urychlit.
„Měření mělo původně trvat celý rok, ale dohodli jsme se
s  firmami,  které  ho pro nás  dělají,  že vše  zvládnou do
konce  června,“  uvedl  ředitel  podniku  Zdeněk  Venera.
Nějaký čas ovšem zaberou také rozhovory s devíti zatím
vytipovanými obcemi, které leží na stabilním podloží, jež
budoucí úložiště potřebuje.
Ve  vsích  ze  západních  Čech,  jižních  Čech  a  Vysočiny
panuje proti průzkumu - natož případné stavbě úložiště -
silný odpor. Lidé se bojí radioaktivity, zvýšené dopravy i
poklesu cen jejich nemovitostí.  A vyčítají  státu,  že se s
nimi dostatečně  nebaví a dosavadní výsledky průzkumu
tají.  Nový ředitel  slibuje  změnu.  „Další  úkol,  který  byl
Radou SÚRAO uložen, je významné zlepšení komunikace
s dotčenými obcemi a hlavně jejich zapojení do procesu
výběru odpovídající lokality,“ uvedl Prachař.
Vzniká dokonce návrh zákona o zapojení obcí do výběru
lokality  pro  budoucí  úložiště.  „Návrh  věcného  záměru
zákona je v legislavtivním plánu ministerstva průmyslu a
obchodu  na  rok  2019  a  jeho  dokončení  je  jednou  z
klíčových  priorit.  Na  jeho  přípravě  s  ministerstvem
samozřejmě spolupracujeme,“ řekl Prachař.
Martin  Schenk,  mluvčí  Platformy  proti  hlubinnému
úložišti,  která sdružuje  32 obcí  a  měst  a  14 spolků,  je
zatím ke vstřícným prohlášením zdrženlivý.  „Změna na
postu ředitele správy úložišť nám dává naději, že by se k
nám  mohla  organizace  chovat  otevřeněji  a  lépe
komunikovat  se  starosty  a  obyvateli  obcí,  kde  hledá
úložiště.  Oslovili jsme ho a on nám slíbil, že se s námi
sejde. To je dobrý signál. Po nabytých zkušenostech jsme
však opatrní v přílišném optimismu, následující týdny a
měsíce teprve ukážou.“
Zatímco  v  Česku  existuje  stavba  jaderného  úložiště
doposud  jen  na  papíře  a  i  v  jiných  státech  -  vyspělé
Německo či Švýcarsko nevyjímaje - jsou podobné stavby
dosud ve fázi hledání vhodné lokality, nedaleko finského
města  Eurajoki  už  jako  první  na  světě  zahájili  stavbu.
Ukládat  mnohatunové  kontejnery  v  půlkilometrové
hloubce bude úložiště Onkalo už v příštím desetiletí.
Sklad  je  poblíž  jedné  ze  dvou  finských  jaderných
elektráren  Olkiluoto  a  bude  v  provozu  do  roku  2145.
České úložiště se mělo podle dosud platného plánu začít v
podzemí  budovat  v  roce  2050,  stát  má  více  než  100
miliard korun.

JAK SE MĚLO VYBÍRAT Původní harmonogram 2019–
2022: geologické průzkumy, zúžení počtu lokalit ze čtyř

na dvě 2025: vláda rozhodne o hlavní a záložní lokalitě
2030: podzemní laboratoř 2050: zahájení výstavby 2065:
zahájení  provozu  Kde  může  být  úložiště  Devět
prověřovaných lokalit:
Magdaléna,  Čertovka,  Březový  potok,  Janoch,  Čihadla,
Hrádek,  Horka pod Velkým Meziřícím,  Kraví  hora,  Na
Skalním.

Tolik  snad  pro  tuto  chvíli  téměř  vyčerpávající  info  pro
Vás k situaci kolem úložiště jaderného odpadu a na závěr,
bych zmínil něco málo o dvou spolcích, které si myslím
také zaslouží Vaši pozornost a já s nimi mám také něco
málo do činění.

Jedná se o TJ Sokol Pačejov, kde došlo
na  poslední  výroční  schůzi  26.1.2019
k tomu,  že  byly  změněny  stanovy
spolku,  byl  odvolán stávající  výkonný
výbor  a  zvolen  výkonný  výbor  nový,
15tičlenný. Takže ve vedení je nově 8
mladých členů (rozhodující většina pro

hlasování  o  celkovém  dění  v TJ)  převážně  z mužstva
mužů hrajících I. B třídu a celý chod klubu tak vlastně
přebírá mladá generace.
Věřím, že parta „třicátníků“ posune vedení TJ Sokol zase
o stupínek výš a že fotbalisté v budoucnu budou svými
výkony na hřišti dělat svým příznivcům jen radost.
Letos  TJ  Sokol  Pačejov  slaví  80.  výročí  vzniku
fotbalového klubu a 17. srpna bude den, který si všichni
společně užijeme a slavnostně si připomeneme, že klub
byl  v roce  1939  založen.  Naše  mužstvo  mužů  sehraje
tento  den  fotbalový  zápas  s Internacionály  ČR a  večer
v areálu hřiště U Blýskoty pořádáme na parketu taneční
zábavu. Již teď jste všichni srdečně zváni!
Velké  poděkování  patří  Tomáši  Cihlářovi,  který
vykonával  dlouhá  léta  předsedu  Sokola  a  zanechal
v tomto klubu nezapomenutelnou pozitivní stopu. Veškeré
informace o TJ Sokol Pačejov můžete průběžně nacházet
na  její  aktualizovaných  webových  stránkách:
http://sokol.pacejov.eu/

Dalším  spolkem,  který  chci  zmínit,  je
klub  u  jehož  zrodu  jsem v  létě  2011  s
partou kamarádů stál  .Asi  i  proto  je  mi
tento  klub  velmi  blízký  a  vždy  mám
radost,  pokud  se  mu  práce  daří.  Jde  o
Tenisový  klub  Pačejov.  Ale  nebudu  ho
nijak vychvalovat.  Má taky své rezervy,

ale na nich se pracuje. Obec plánuje letos vybudovat  u
kurtu  tenisovou  zeď  a  pomůže  tím  tak  začínajícím  i
pokročilejším  tenistům  a  tenistkám  zdokonalovat  své
tenisové umění. Chci všechny, kteří mají chuť si zahrát na
antukovém kurtu obce,  ať se nám případně ozvou nebo
navštíví  web  TK  Pačejov:  http://tenis.pacejov.eu/,  kde
najdou  po  celý  rok  veškeré  informace  o  dění  v klubu,
včetně informací k možnosti si kurt zarezervovat, zahrát
si na něm nebo se účastnit našich plánovaných akcí. Letos
pořádáme  v sobotu  15.  června  turnaj  ve  volejbalu  a
nohejbalu  na  “oranžovém  hřišti”  u  kulturního  domu
v Pačejově-nádraží  a  tradiční  tenisový  turnaj  čtyřher

v plánickém tenisovém areálu v sobotu 29. června. Přijďte
si zahrát nebo alespoň podívat i Vy, rádi Vás tam uvidíme!

Můj příspěvek do zpravodaje je delší než jsem původně
plánoval, ale snad Vás alespoň něco z něj zaujalo. Nejsem
pravidelným pisatelem do  tohoto  čtvrtletníku  obce,  ale
pro  Pačejov  velmi  vážná  momentální  situace  kolem
výběru lokality  pro  hlubinné úložiště  mě přiměla,  Vám
tuto problematiku laicky trochu přiblížit.
Co bych si přál ze všeho nejvíc ohledně mých příspěvků
do obecního zpravodaje v budoucnu?
Být poslem dobrých zpráv a sdělit Vám za rok nebo dva,
že už se nás HÚJO v Pačejově definitivně netýká a že
spolek  “Jaderný  odpad  –  děkujeme  nechceme!”  už
nepotřebujeme

Přeji  Vám všem,  čtenářům zpravodaje, slunečné  jaro  a
veselé blížící se Velikonoce

František Kába

Z výroční schůze včelařů
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na dvě 2025: vláda rozhodne o hlavní a záložní lokalitě
2030: podzemní laboratoř 2050: zahájení výstavby 2065:
zahájení  provozu  Kde  může  být  úložiště  Devět
prověřovaných lokalit:
Magdaléna,  Čertovka,  Březový  potok,  Janoch,  Čihadla,
Hrádek,  Horka pod Velkým Meziřícím,  Kraví  hora,  Na
Skalním.

Tolik  snad  pro  tuto  chvíli  téměř  vyčerpávající  info  pro
Vás k situaci kolem úložiště jaderného odpadu a na závěr,
bych zmínil něco málo o dvou spolcích, které si myslím
také zaslouží Vaši pozornost a já s nimi mám také něco
málo do činění.

Jedná se o TJ Sokol Pačejov, kde došlo
na  poslední  výroční  schůzi  26.1.2019
k tomu,  že  byly  změněny  stanovy
spolku,  byl  odvolán stávající  výkonný
výbor  a  zvolen  výkonný  výbor  nový,
15tičlenný. Takže ve vedení je nově 8
mladých členů (rozhodující většina pro

hlasování  o  celkovém  dění  v TJ)  převážně  z mužstva
mužů hrajících I. B třídu a celý chod klubu tak vlastně
přebírá mladá generace.
Věřím, že parta „třicátníků“ posune vedení TJ Sokol zase
o stupínek výš a že fotbalisté v budoucnu budou svými
výkony na hřišti dělat svým příznivcům jen radost.
Letos  TJ  Sokol  Pačejov  slaví  80.  výročí  vzniku
fotbalového klubu a 17. srpna bude den, který si všichni
společně užijeme a slavnostně si připomeneme, že klub
byl  v roce  1939  založen.  Naše  mužstvo  mužů  sehraje
tento  den  fotbalový  zápas  s Internacionály  ČR a  večer
v areálu hřiště U Blýskoty pořádáme na parketu taneční
zábavu. Již teď jste všichni srdečně zváni!
Velké  poděkování  patří  Tomáši  Cihlářovi,  který
vykonával  dlouhá  léta  předsedu  Sokola  a  zanechal
v tomto klubu nezapomenutelnou pozitivní stopu. Veškeré
informace o TJ Sokol Pačejov můžete průběžně nacházet
na  její  aktualizovaných  webových  stránkách:
http://sokol.pacejov.eu/
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