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Dobrý den, vážení spoluobčané! Možná
jste překvapeni, že opět píši a tak vám
dlužím  vysvětlení  proč.  V  posledním
vánočním  čísle  Zpravodaje  jsem  se  s
vámi loučil „ na shledanou“ a byl jsem
rozhodnutý,  že  z  důvodů,  které  jsem
uvedl,  nadále  do  obecního  zpravodaje

psát nebudu. No - „člověk míní a Pán Bůh mění“. V
mezidobí se na mě obrátilo několik občanů a osob,
kterých si vážím a žádali a dokonce i prosili, abych v
tom  psaní  pokračoval.  A říkali,  že  ty  stěžovatele
nebere nikdo vážně a že většina lidí stojí za mnou a
oceňují moji práci. Dokonce jsem dostal radu: „ Až
to budeš chtít vzdát, vzpomeň si na všechny ty, co
by  tě  rádi  viděli  prohrát.  Tu  radost  jim  přece
NEUDĚLÁŠ !“ NEUDĚLÁM ! Zvlášť těm dvěma
ne!  I když jejich zákeřnost nezná mezí, ukázalo se,
že vztek je špatný rádce a to moje rozhodnutí nebylo
správné už z toho důvodu, že mnoho občanů na můj
článek čeká, protože se dozví potřebné informace a
kdybych přestal, tak bych potrestal je  a ti druzí by
měli radost.

A tak mi dovolte, abych pokračoval tam, kde jsem
posledně skončil. Ještě pár vět k loňskému podzimu.
Na obci jsme se připravovali na zimu a koupili jsme
novou  komunální  techniku  v  podobě  traktůrku  s
pohonem  všech  čtyř  kol  s  radlicí,  nosičem
kontejnerů a kontejnerem a samozřejmě vzadu 

neseným bočním mulčovačem pro údržbu travnatých
ploch  v  majetku  obce.  Nebudeme  muset  najímat
firmu  na  tyto  práce  ani  na  sečení  příkopů  při
obecních  cestách  a  měli  bychom  ušetřit  náklady.
Zatím  nám  zima  moc  neumožnila  tuto  techniku
nasadit,  tak uvidíme,  jak to  bude dál.  V listopadu
jsme slavnostně v obřadní síni přivítali sedm nových

občánků,  kteří  se  v  uplynulém  období  v  obci
narodili.  V  předvánoční  době  jsme  v  obci  a  v
Mateřské škole přivítali  vzácnou návštěvu. Osobně
pan  hejtman  Josef  Bernard  zavítal  mezi  děti  ve
školce,  aby  jim  přečetl  před  spaním  pohádku  a
samozřejmě  předal  dárky.  Velice  milá  a  vzácná
návštěva. Všichni víte, že naše obec získala Zlatou
stuhu v soutěži Vesnice roku a stala se členem Zlaté
třináctky vítězů této soutěže v jednotlivých krajích
České  republiky.  A právě  starostové  z  této  Zlaté
třináctky  byli  pozváni  na  studijní  cestu  do
Štrasburku  –  sídla  Evropského  parlamentu,
Evropské  rady  a  dalších  evropských  institucí.  Ty
jsme  také  navštívili  a  byli  jsme  přítomni  v
Evropském parlamentu v historickém momentě, kdy
poslanci hlasovali o důvěře nové Evropské komisi.
Byl  čas  i  na  prohlídku  předvánočně  nádherně
vyzdobeného  Štrasburku  i  na  projížďku  lodí  po
tomto městě. Byl to nádherný zážitek a ne každý se
do parlamentu ve Štrasburku dostane. Také jsme byli
pozvání  do  předvánočně  vyzdobené   Prahy.  První
den  odpoledne   jsme  měli  prohlídku  historické
budovy  Ministerstva  pro  místní  rozvoj  na
Staroměstském  náměstí  spojenou  se  společnou
večeří a druhý den dopoledne jsme byli pozváni na
slavnostní  setkání  vítězů  v  soutěži  Vesnice  roku,
které  se  konalo  v  sídle  Senátu  ve  Valdštejnském
paláci v jeho nádherném hlavním sále. Všichni jsme
obdrželi Pamětní list za úspěch v této soutěži. Mně
ho předával senátor za náš obvod Václav Chaloupek.
Koncem  ledna  přišla  další  pozvánka  do  Prahy.
Tentokrát  do  Sněmovny  a  na  Hrad.  Ještě  před
odjezdem  do  Prahy  jsem  stihl  jako  starosta  obce
přijmout  v  zasedací  místnosti  úřadu  v  přítomnosti
zástupce Sboru pro občanské záležitosti a pracovnic
úřadu  manžele  Větrovcovi,  kteří  oslavili  60  let
společného života  -  diamantovou svatbu.  Ve svém
vystoupení jsem jim poděkoval za odvedenou práci
pro  společnost,  řádnou  výchovu  dětí,a  popřál  do
dalších  let  společného  života  hodně  zdraví  a
příjemných chvil  a předal  dárky k tomuto jubileu.
Zazněla i básnička a samozřejmě přípitek. Hodně se
vzpomínalo  a  byly  to  velice  příjemně  strávené
chvíle. Společně  se  starosty  obcí  Zlaté  třináctky
vítězů v soutěži Vesnice roku jsme byli pozváni do
Poslanecké  sněmovny  Parlamentu  ČR.  Jménem
vedení  sněmovny nás  přijal  místopředseda Vojtěch
Pikal,  protože  předseda  Radek  Vondráček  byl  v
zahraničí.  Ve  svém  vystoupení  poděkoval  za  naši
práci  a  strávil  s  námi  v  besedě  o  naší  práci  a
starostech asi hodinu. Bylo to příjemné setkání. Po
ukončení  jsme  měli  možnost  navštívit  jednací  sál
Poslanecké  sněmovny.
To nejdůležitější nás ale teprve čekalo.

Přijetí na Hradě
V den, který nesl magické datum, 20.2.2020, byla 
naše Zlatá třináctka pozvána na Hrad, kde nás přijala
sama Hlava státu. Byl to pro nás slavnostní a 
sváteční den, protože prezident republiky nepřijímá 
jen tak každého.
A tak jsme z Malostranského náměstí stoupali po 
schodech na Hrad k hlavní bráně, kde jsme 
podstoupili bezpečnostní kontrolu a pokračovali na 
třetí nádvoří. Pod slavným balkonem jsme vstoupili 
do jižního křídla Nového královského paláce a byli 
jsme uvedeni do společenského salonku, kde pan 
prezident přijímá třeba oceněné státním 
vyznamenáním u příležitosti 28. října. Vládlo v nás 
napětí, očekávání, zvědavost ....
Otevírají se dveře do salonku a vstupuje prezident 
Miloš Zeman. S úsměvem na rtech nás zdraví a 
oslovuje "vážení přátelé". Potom krátce hovoří v 
přítomnosti paní ministryně Dostálové a oceňuje 
naši práci a také za ni děkuje. Pak následuje 
společné focení a přecházíme do hudebního salonku,
kde pokračuje neformální setkání a máme možnost 
představit své obce.
Asi po hodině přijetí končí a pan prezident se s námi
loučí se slovy: „Naše společnost by si měla vážit 
úspěšných. Stále je tady dost zamindrákovaných a 
neúspěšných, kteří závidí až nenávidí. Přeji vám, 
aby se vám vyhýbali a děkuji za vaši práci.“
 Pak odchází jmenovat soudce Ústavního soudu a 
pro nás je připravena prohlídka reprezentačních 
prostorů jižního křídla paláce.
Byl to nádherný zážitek, který nemá možnost prožít 
každý 
  Tohle  jsou velice  příjemné  chvíle,  kterých  ve
funkci starosty není mnoho a tak si jich nesmírně
vážíme. 

V  prosinci  byl  také  zahájen  maratón  výročních
schůzí našich zájmových spolků. Jako první zasedali
velešičtí  hasiči,  které  v  letošním roce  čeká  oslava
stého  výročí  založení  jejich  sboru  a  přípravy  na
oslavy  jsou  v  plném proudu.  Vánoce  uběhly  jako
voda  a  máme  tady  nový  rok.  Rok  magických
dvacítek nebo chcete-li dvojek a nul. Jaký bude?
Nezačal úplně nejlíp, jak vidíme v těchto dnech.
V  lednu  proběhly  výroční  schůze  SDH  Pačejov,
Strážovice, Spolku pro obnovu památek a TJ Sokol.
V  únoru  pak  Tenisový  klub,  následovali  skauti,
Automotoklub,  Včelařský  a  Myslivecký  spolek.
Zahrádkáři byli zrušeni, za to přibyl nový spolek s
názvem JBR Enduro  team Pačejov.  Vítáme jej  do
rodiny  našich  spolků.  Úroveň  a  průběh  těchto
výročních schůzí se každoročně zvyšuje a zvlášť po
loňském úspěšném roce bylo co hodnotit.

Hned v první dekádě ledna čekalo zastupitelstvo naší
obce  zásadní  rozhodnutí.  Svolal  jsem  pracovní
zasedání,  na  kterém  jsem  předložil  informace
týkající  se  vybudování  kanalizace  v  obci.  Dovolte
mi,  abych  základní  informace  uvedl  i  na  tomto
místě.
Kanalizace je vzhledem  k převýšení místních částí
navržena z části jako gravitační (na straně u ČOV) a
z části jako tlaková ( na straně odvrácené od ČOV),
Pačejov Nádraží – počet EQ 415, délka kanalizace
4  738  m,  počet  přípojek  120,  umístění  čerpací
stanice  u  Kotěžice,  umístění  ČOV  za  obecním
úřadem u Buxína. Součástí je prodloužení vodovodu
– přípojka pro ČOV 65 m za 181 tis.  Kč,  oprava
komunikací za 6 270 tis. Kč
Pačejov, Velešice, Týřovice –  počet  EQ 301, délka
kanalizace 5 986 m,  počet přípojek 160 ,  umístění
čerpací  stanice  pod  Vondrů,  umístění  ČOV  za
kravínem  u  Velešic.  Součástí  je  prodloužení
vodovodu v délce 90 m od J. Buchty k Vl. Hlaváčovi
za 357 tis. Kč, oprava komunikací za 9 857 tis. Kč.
Dále  jsem  informoval  informoval  o  možných
variantách  dalšího  postupu v  oblasti  přípravy  a
realizace kanalizace v jednotlivých místních částech
obce.  V současné  době  je  vypsán  dotační  titul  na
vybudování kanalizace vč. ČOV u SFŽP s termínem
podání žádosti do 31. ledna 2020. Výše dotace činí
až  63,75% z  celkových  způsobilých  výdajů.
Podmínkou je vydané Územní rozhodnutí s nabytou
právní mocí. Výhodou této dotace je, že nestanovuje
omezující  kritéria  finančních  nákladů  na  1  EQ
(osobu).
Předpoklad  vydání  stavebního  povolení  do  30.6.
2020 +-
Na projektovou dokumentaci již bylo vynaloženo 
1 669 800,- Kč celkem, z toho:
Pačejov nádraží  DUR 290 400,-
   DSP 532 400,- vč. DPH
Pačejov, Velešice, Týřovice  DUR 326 700,- Kč
     DSP 520 300,- Kč vč. DPH

 Varianty žádosti o dotaci:
 - Pačejov nádraží samostatně, Pačejov, Velešice, 
Týřovice samostatně, dohromady oba projekty..
Pokud  se  nevyužije  této  dotační  výzvy,  hrozí
nebezpečí, že další nemusí již být a pokud bude, tak
s  nižší  podporou  a  přísnější  kritéria.  Hodnotící
kritéria jsou velmi rozsáhlá,  celkem 7 stránek a je
třeba  dosáhnout  co  nejvíce  bodů  za  situace,  kdy
máme  jen  územní  rozhodnutí.  Každopádně  dojde,
pokud  se  bude  realizovat  jakákoliv  varianta,  k
dlouhodobému zadlužení  obce a  nutnému splácení
úvěru s omezenou možností realizace jiných investic
v  obci.  Na  druhé  straně  jsou  v  současné  době
výborné úrokové sazby a podmínky. 
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Přijetí na Hradě
V den, který nesl magické datum, 20.2.2020, byla 
naše Zlatá třináctka pozvána na Hrad, kde nás přijala
sama Hlava státu. Byl to pro nás slavnostní a 
sváteční den, protože prezident republiky nepřijímá 
jen tak každého.
A tak jsme z Malostranského náměstí stoupali po 
schodech na Hrad k hlavní bráně, kde jsme 
podstoupili bezpečnostní kontrolu a pokračovali na 
třetí nádvoří. Pod slavným balkonem jsme vstoupili 
do jižního křídla Nového královského paláce a byli 
jsme uvedeni do společenského salonku, kde pan 
prezident přijímá třeba oceněné státním 
vyznamenáním u příležitosti 28. října. Vládlo v nás 
napětí, očekávání, zvědavost ....
Otevírají se dveře do salonku a vstupuje prezident 
Miloš Zeman. S úsměvem na rtech nás zdraví a 
oslovuje "vážení přátelé". Potom krátce hovoří v 
přítomnosti paní ministryně Dostálové a oceňuje 
naši práci a také za ni děkuje. Pak následuje 
společné focení a přecházíme do hudebního salonku,
kde pokračuje neformální setkání a máme možnost 
představit své obce.
Asi po hodině přijetí končí a pan prezident se s námi
loučí se slovy: „Naše společnost by si měla vážit 
úspěšných. Stále je tady dost zamindrákovaných a 
neúspěšných, kteří závidí až nenávidí. Přeji vám, 
aby se vám vyhýbali a děkuji za vaši práci.“
 Pak odchází jmenovat soudce Ústavního soudu a 
pro nás je připravena prohlídka reprezentačních 
prostorů jižního křídla paláce.
Byl to nádherný zážitek, který nemá možnost prožít 
každý 
  Tohle  jsou velice  příjemné  chvíle,  kterých  ve
funkci starosty není mnoho a tak si jich nesmírně
vážíme. 

V  prosinci  byl  také  zahájen  maratón  výročních
schůzí našich zájmových spolků. Jako první zasedali
velešičtí  hasiči,  které  v  letošním roce  čeká  oslava
stého  výročí  založení  jejich  sboru  a  přípravy  na
oslavy  jsou  v  plném proudu.  Vánoce  uběhly  jako
voda  a  máme  tady  nový  rok.  Rok  magických
dvacítek nebo chcete-li dvojek a nul. Jaký bude?
Nezačal úplně nejlíp, jak vidíme v těchto dnech.
V  lednu  proběhly  výroční  schůze  SDH  Pačejov,
Strážovice, Spolku pro obnovu památek a TJ Sokol.
V  únoru  pak  Tenisový  klub,  následovali  skauti,
Automotoklub,  Včelařský  a  Myslivecký  spolek.
Zahrádkáři byli zrušeni, za to přibyl nový spolek s
názvem JBR Enduro  team Pačejov.  Vítáme jej  do
rodiny  našich  spolků.  Úroveň  a  průběh  těchto
výročních schůzí se každoročně zvyšuje a zvlášť po
loňském úspěšném roce bylo co hodnotit.

Hned v první dekádě ledna čekalo zastupitelstvo naší
obce  zásadní  rozhodnutí.  Svolal  jsem  pracovní
zasedání,  na  kterém  jsem  předložil  informace
týkající  se  vybudování  kanalizace  v  obci.  Dovolte
mi,  abych  základní  informace  uvedl  i  na  tomto
místě.
Kanalizace je vzhledem  k převýšení místních částí
navržena z části jako gravitační (na straně u ČOV) a
z části jako tlaková ( na straně odvrácené od ČOV),
Pačejov Nádraží – počet EQ 415, délka kanalizace
4  738  m,  počet  přípojek  120,  umístění  čerpací
stanice  u  Kotěžice,  umístění  ČOV  za  obecním
úřadem u Buxína. Součástí je prodloužení vodovodu
– přípojka pro ČOV 65 m za 181 tis.  Kč,  oprava
komunikací za 6 270 tis. Kč
Pačejov, Velešice, Týřovice –  počet  EQ 301, délka
kanalizace 5 986 m,  počet přípojek 160 ,  umístění
čerpací  stanice  pod  Vondrů,  umístění  ČOV  za
kravínem  u  Velešic.  Součástí  je  prodloužení
vodovodu v délce 90 m od J. Buchty k Vl. Hlaváčovi
za 357 tis. Kč, oprava komunikací za 9 857 tis. Kč.
Dále  jsem  informoval  informoval  o  možných
variantách  dalšího  postupu v  oblasti  přípravy  a
realizace kanalizace v jednotlivých místních částech
obce.  V současné  době  je  vypsán  dotační  titul  na
vybudování kanalizace vč. ČOV u SFŽP s termínem
podání žádosti do 31. ledna 2020. Výše dotace činí
až  63,75% z  celkových  způsobilých  výdajů.
Podmínkou je vydané Územní rozhodnutí s nabytou
právní mocí. Výhodou této dotace je, že nestanovuje
omezující  kritéria  finančních  nákladů  na  1  EQ
(osobu).
Předpoklad  vydání  stavebního  povolení  do  30.6.
2020 +-
Na projektovou dokumentaci již bylo vynaloženo 
1 669 800,- Kč celkem, z toho:
Pačejov nádraží  DUR 290 400,-
   DSP 532 400,- vč. DPH
Pačejov, Velešice, Týřovice  DUR 326 700,- Kč
     DSP 520 300,- Kč vč. DPH

 Varianty žádosti o dotaci:
 - Pačejov nádraží samostatně, Pačejov, Velešice, 
Týřovice samostatně, dohromady oba projekty..
Pokud  se  nevyužije  této  dotační  výzvy,  hrozí
nebezpečí, že další nemusí již být a pokud bude, tak
s  nižší  podporou  a  přísnější  kritéria.  Hodnotící
kritéria jsou velmi rozsáhlá,  celkem 7 stránek a je
třeba  dosáhnout  co  nejvíce  bodů  za  situace,  kdy
máme  jen  územní  rozhodnutí.  Každopádně  dojde,
pokud  se  bude  realizovat  jakákoliv  varianta,  k
dlouhodobému zadlužení  obce a  nutnému splácení
úvěru s omezenou možností realizace jiných investic
v  obci.  Na  druhé  straně  jsou  v  současné  době
výborné úrokové sazby a podmínky. 
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Samozřejmě  také  bude  obec  rozkopána,  budou
dopravní omezení, prach , bláto a další doprovodné
jevy  při  takovémto  rozsahu  stavebních  a  zemních
prací.

Důvody pro a proti
1/  Ve  21.  století  by  měla  být  kanalizace
samozřejmou součástí infrastruktury v obci
2/  Bez  kanalizace  nemůže  počítat  obec  s  dalším
rozvojem bydlení a služeb
3/  Stávající  stav(  přepady,  vypouštění)  zhoršuje
kvalitu  spodních  vod  –  zvýšený  obsah  dusičnanů,
bakterií apod.
4/  Legislativa – od roku 2021 v platnosti  zákon o
likvidaci odpadních vod a od roku 2022 povinnost
prokazovat způsob likvidace odpadních vod
5/  Sociálně komunitní  aspekty -  část  občanů bude
vždy proti – když dělat kanalizaci nebudeme, tak to
bude jedna část, když ji dělat budeme, tak to bude
jiná část – zadlužení obce, neschopnost investovat,
výběr  stočného,  stavební  ruch,  poškozené
komunikace  ,  dopravní  omezení.  Závist  z  důvodů
různé  délky  přípojky.  Problémy jsme  si  zažili  při
rekonstrukci železniční tratě (Pracky).
6/  Členové  zastupitelstva  a  hlavně  starosta  budou
kritizováni, osočováni z výše uvedených důvodů
7/  Je  připraveno  zastupitelstvo  se  postavit  za
starostu?
8/ Jsou připraveni občané přijmout fakt dlouhodobé
zadluženosti  obce,  nutnosti  splácení  a  omezené
možnosti investic ?
9/  V  obci  existují  finanční  rezervy,  které  nemělo
minulé  zastupitelstvo  odvahu  využít.  Jedná  se  o
navýšení poplatků za odpady, vodné a stočné  a daň
z nemovitosti. To je cca až 1,5 milionu korun ročně.
Bude  mít  toto  zastupitelstvo  odvahu  vylepšit
finanční bilanci obce?
10/  Pochopí  občané  případné  navýšení  poplatků
pokud k tomu zastupitelstvo přistoupí?

Tohle  všechno  jsme  si  na  pracovním  zasedání
probrali  a  týden  na  to,  na  veřejném  zasedání,
rozhodli.  Mimochodem  –  překvapilo  nás,  jak
málo  občanů  na  tu  schůzi  přišlo,  když  se
rozhoduje tak důležitá věc, která se týká všech.
Škoda  !  Mám  informace,  že  někteří  z  těch,  co
nebyli,  se  teď  ptají  těch  co  byli:  „A co  se  tam
probíralo?“ Zastupitelstvo rozhodlo o podání  dvou
žádostí  samostatně,  protože  to  vycházelo  bodově
lepší  a  teď  si  musíme  držet  palce,  aby  to  dobře
dopadlo. Rozpočtové náklady činí na obě akce cca
120  milionů  korun a  samozřejmě  počítáme  s
úvěrem od banky.

Jak  by  mohly  vypadat  termíny  v  případě,  že
dostaneme dotaci?

leden  2020 žádost o dotaci
červen  2020 stavební povolení
podzim  2020 rozhodnutí o dotaci
léto        2020 výběrové řízení na dodavatele 
jaro        2021 zahájení stavby
leden     2023 zahájení splácení úvěru
léto        2023 dokončení a předání stavby 
podzim  2023 závěrečné vyhodnocení stavby
leden     2038 úvěr splacen

Volební  období  končí  v  říjnu  2022,  nové
zastupitelstvo zvolené ve volbách na podzim 2022
bude  muset  dokončit  a  převzít  stavbu,  stanovit
provozní  řády,  výši  stočného,  napojení  uživatelů z
hlediska  smluv,  zajistit  finanční  management
splácení úvěru, obsluhu atd.
Hodně se diskutovalo o prioritách. Kanalizace nebo
voda?
Tato otázka je  určitě velmi  důležitá – vzhledem k
tomu, co bylo uvedeno k dotacím na kanalizaci, je
zřejmě nutné přistoupit k její  realizaci.  Co se týká
vody,  tam  je  představa  souběžné  a  postupné
realizace, protože dotace na budování vodovodů jsou
velice  podpůrné  a  vyšší  z  hlediska  procenta
uznatelných  nákladů  a  jak  MZE,  tak  MŽP  toto
podporují  a  zřejmě  nějaký  čas  ještě  podporovat
budou.
Představa postupné realizace:
1/  napojení  vrtu  S3  na  vodojem  za  kostelem  –
zpracovává se PD
2/ ATS Pačejov Nádraží společně s uzlovými body a
výměnou šoupat (jiná dotace PK a je již požádáno) 
3/ vodovodní řad Týřovice  společně s budováním
kanalizace
a  dále  dle  možností  a  podmínek  podle  Studie
zásobování vodou.
Do budoucnosti by mělo zastupitelstvo sledovat tři
základní priority:
1/ vybudování kanalizace
2/ postupná realizace studie na  zásobování vodou
3/příprava parcel  pro budoucí rozvoj obce
4/ ostatní možnosti zvažovat dle finanční situace a
vypsaných dotačních možností

Protože začátek roku je vždy ve znamení žádostí o
dotace, tak rada doporučila a zastupitelstvo schválilo
žádost o dotaci na MMR o 1 milion korun za Zlatou
stuhu na výměnu kotlů a rozšíření ústředního topení
v Základní škole,  neboť kotle  tam jsou na hranici
životnosti a stejně tak akumulační kamna. Dále jsme
požádali Plzeňský kraj o dotaci ve výši půl milionu
korun,  také  za  zlatou  stuhu,  na  výměnu  prvků  a
nových čerpadel ve vodojemu na nádraží. Požádali
jsme také o dotace na podporu hospodaření v lesích -
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na  zalesňování,  na  budování  oplocenek  a  na
zmírnění ztrát kvůli kůrovcové kalamitě.

Kulturní a investiční akce
V prvním čtvrtletí letošního roku se konala celá řada
kulturních  akcí.  První  akcí  byl  moc  pěkný
Tříkrálový  koncert  Zpěváckého  spolku  Prácheň  v
pačejovském kostele. Další akcí byl klubový večer v
hospodě  v  předsálí  KD  „Povídání  s  lidovou
písničkou“.  I  ten  se  vydařil,  plná  hospoda  byla
svědkem nádherné akce, všichni si zazpívali a ani po
třech  hodinách  se  jim  nechtělo  domů.  Následoval
masopustní průvod ve Velešicích.  V sobotu v pravé
poledne vypuklo ve Velešicích  masopustní veselí. 

Sčítací komise v masopustním průvodu

Za  účasti  více  než  šedesáti  masek  a  hojné  účasti
obyvatel  zahájil  průvod  rychtář,  který  zároveň  z
rukou  starosty  obce  přijal  povolení  ke  konání
masopustního  průvodu.  Pak  už  průvod  procházel
jednotlivými  částmi  Velešic  a  Týřovic  a  navštívil
jednotlivá stavení, kde čekalo bohaté pohoštění. Cíl
průvodu byl v místní hospůdce, ve které probíhala
masopustní  veselice  do  nočních  hodin.  Tato
staročeská  tradice  se  ve  Velešicích  konala  již  po
šestašedesáté. Úctyhodné. Děkujeme. Také se konal
tradiční  dětský  maškarní  ples,  který  pořádali
pačejovští hasiči. První březnový víkend se konalo v
kulturním  domě  divadelní  představení  „Plynové
lampy“  v  podání  horažďovického  divadelního
spolku  Tyjátr.  Druhý  víkend  se  měl  konat  již  6.
Spolkový  ples.  Bohužel  s  ohledem  na  vývoj
epidemiologické situace v naší republice musel být v
souladu s rozhodnutím Vlády ČR zrušen a vstupné
vráceno. Zatím nevíme, jestli bude náhradní termín
nebo  jiná  akce.  Vše  se  včas  dozvíte. Těsně  před
vydáním  tohoto  Zpravodaje  byl  zrušen  koncert
písničkáře  Pavla  Dobeše.  Snažíme  se  mixovat
nabídku  kulturních  akcí  tak,  aby  pokud  možno
každý si přišel na své. A samozřejmě že nás mrzí,
když je nízká účast. Mnohdy naši občané jedou za
kulturou jinam a když to mají doma, tak to ignorují.

Tím si  bohužel  vyslouží  to,  že  se  přestanou  akce
pořádat a pak zase budou říkat, že se tady nic neděje.
Ach jo.

Z  investičních  akcí  byla  hned  začátkem  ledna
zahájena  rekonstrukce  školních  dílen,  která  zatím
úspěšně  probíhá  a  u  příležitosti  zahájení  příštího
školního roku by měly býti slavnostně předány do
užívání škole. Na tuto akci jsme získali  dotaci ve
výši  dva  miliony  korun  přes  MAS  Pošumaví
(IROP).. Proběhla rekonstrukce sociálního zařízení 
ve  zdravotním  středisku  a  v  klubu  v  suterénu
kulturního  domu.  S  nastupujícím  jarem  se  bude
pokračovat na budování chodníků na hřbitově – ty
budou  hotovy  do  pouti  a  nové  vodní  nádrže  na
Prachárně a  někdy kolem prázdnin  by  mohlo  býti
hotovo.  Ve  spolupráci  se  Spolkem  pro  obnovu
památek chceme obnovit  křížek u Blýskoty,  to  by
mohlo být uskutečněno do pololetí letošního roku. V
Týřovicích  pořídíme  nové  lavičky  na  náves  a
připravujeme  projekty  na  opravu  rybníčku  na
Pasekách ve Velešicích a napojení  nového vrtu ve
Velešicích  na  vodojem  za  kostelem.  Udělali  jsme
telemetrii na všech vodárnách, což znamená, že při
poklesu tlaku, zvýšeném průtoku vody nebo poruše
čerpadla  dostanou  okamžitě  určení  pracovníci
zprávu  na  telefon.  Stejně  tak  máme  osazenou
telemetrii na kotli na úřadu, takže opět při jakékoliv
změně  odchází  zpráva.  Tím  se  velice  eliminují
prodlevy  pro  zjištění  jakákoliv  poruchy.  Také
připravujeme studii  pro přípravu parcel  pro novou
výstavbu.  Tam  se  to  ale  nevyvíjí  dobře,  neboť
vlastníci  pozemků  nemají  zájem  tyto  prodat  a
dokonce dochází k jakýmsi „zajímavým“ převodům
po té, co jsme je oslovili.  Je to velká škoda.  Proč
tedy  neprotestovali,  když  tyto  pozemky  byly
zařazeny  do  územního  plánu  jako  stavební  a
pětinásobně  se  jim  zvýšila  jejich  hodnota.  Nyní,
když  nesouhlasí  s  prodejem,  je  v  územním plánu
vyřadíme  ze  stavebních  a  jejich  hodnota  jim opět
klesne a budeme muset hledat jiné řešení. My jsme
vše  připravovali  s  nejlepším  svědomím,  aby  zde
byly  parcely,  stavěli  zde  mladí  lidé,  byly  děti  pro
školku  a  školu,  aby  se  Pačejov  nevylidňoval  a
nestárl. Bohužel.

Druhé čtvrtletí je za dveřmi a tak co nás v něm čeká?
Určitě se budeme potkávat při různých zajímavých
akcích.  Již  v  dubnu  to  bude  beseda  k  75.výročí
osvobození  a  s  ní  bude  spojen  křest  nové  knihy,
kterou obec vydala a sice  „Pačejov – čas okupace
a osvobození 1938 -1945“. Knihu bude možno hned
zakoupit.  Také  se  bude  konat  celostátní  Den proti
úložišti,  tak vás  prosím: „Přijďte  nás  podpořit!“
Blíží se rozhodnutí o zúžení lokalit z počtu 9 na 4.
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Také  na  květen  i  červen  je  v  kalendáři  mnoho
zajímavých akcí, a proto doufám, že si každý bude
moci vybrat.  Oslavy osvobození,  májové posezení,
automobilový  slalom  či  školní  majáles,  Den  dětí,
oslavy  100  let  hasičů  ve  Velešicích  nebo  pivní
slavnosti. Sledujte stránky obce a plakáty.

Tak to je asi vše, co jsem vám chtěl v tomto čísle
napsat.  Na  závěr  bych  vám  chtěl  popřát  krásné
prožití svátků jara – Velikonoc. Zamysleme se nad
jejich  odkazem a  posuňme  ty  naše  vztahy  zase  o
kousek k lepšímu.
Setkal  jsem  se  s  názorem  z  vyspělého  západního
světa:
„Češi jsou výborní technici, mají krásné ženy, měli
jeden z nejlepších průmyslů na světě. Z 3 500 oborů
jich provozovali 1 800, to neměl nikdo. Od výroby
knoflíků, skla, porcelánu, piva, zbraní až po jaderné
elektrárny.  Máte  nádhernou  zemi,  ale  jeden  velký
průšvih. Jste všichni proti všem. Nejste schopni se
na  ničem  domluvit,  nemáte  disciplínu.  Vy  se
sjednotíte  jednou  za  dvacet  let,  když  vám  sem
přijedou  cizí  tanky  nebo  vyhrajete  olympiádu  v
hokeji….“
A teď nás snad spojí společný boj proti koronaviru!

Váš starosta

Zprávy ze školy

Projekt "Hrdá škola" pokračoval
dvěma akcemi
Barevný týden prožili žáci 
Základní školy v Pačejově. Každý 
den byl věnován jiné barvě. 
Pondělí bylo ve znamení modré, 
úterý červené, středa černá a 

šedivá, čtvrtek žlutozelený a pátek pro změnu patřil 
bílé a růžové. Do akce se zapojila drtivá většina dětí 
a pozadu nezůstali ani jejich učitelé a zaměstnanci 
školy. Dokonce i školní kuchyně se přidala 
„barevnými jídly“ – v pondělí se například podávaly
modré borůvkové knedlíky, v úterý červená rajská, 
ve čtvrtek zelený špenát a v pátek se objevil na 
jídelníčku růžový losos. Prostě všichni si barevný 
týden v Pačejově užívali!
Ve čtvrtek 20.2. 2020 se naše škola na chvíli 
přenesla do cizích zemí a oslavila Mezinárodní den. 
Každá třída si připravila prezentaci vybrané země a 
všichni tak mohli navštívit země mnoha kultur. 

Procestovali jsme Itálii, Rusko, Francii, Anglii, 
Německo, Rakousko, země Beneluxu a dolétli jsme 
dokonce až do USA a na Havaj. Měli jsme možnost 
naučit se mnoho pozdravů, ochutnat spoustu 
mezinárodních dobrot, upéct si vlastní pizzu nebo se 
osvěžit koktejlem v baru na havajské pláži. Zatančili
jsme si indiánský tanec, vlnili se v havajském rytmu,
zpívali si při hitech skupiny Queen či Rolling 
Stones, vystoupali na Eiffelovu věž, vyfotili se s 
německými vojáky, sestavili větrný mlýn či 
Atomium, a složili jsme ruskou panenku Matrjošku. 
K oslavě Mezinárodního dne se připojila i školní 
jídelna. K obědu nám paní kuchařky připravily 
maďarskou zelnou polévku s klobásou, americký 
burger s hranolkami a zeleninou, a indický čaj. 
Všichni si Mezinárodní den krásně užili.
Lyžařský výcvikový kurz
V týdnu od 10. do 14. února absolvovalo 30 zájemců
z druhého stupně lyžařský výcvikový kurz v 
lyžařském středisku Kramolín v Lipně nad Vltavou. 
Ubytováni jsme byli na chatě Lanovka přímo pod 
sjezdovkou. 
Zde je pohled účastníků zájezdu:
Lyžák byl úžasný, kromě prvního a posledního dne 
jsme „vychytali“ super počasí. Měli jsme skvělého 
instruktora, zpočátku byl tichý, ale pak se 
rozpovídal. Hráli jsme s ním různé hry, on nás naučil
různé triky na lyžích. S jídlem jsme byli moc 
spokojení, nejlepší byly buchtičky se šodó a 
svíčková. Večer jsme měli na chodbě několikrát 
party se spoustou jídla, někdo tancoval a zpívali 
jsme. Bylo to super. Také jsme si užívali bazén 
a hopsárium. Hezká byla i procházka podél Lipna. 
V závěru lyžáku jsme měli večerní lyžovačku. Na 
lyžáku se nám moc líbilo, jen tak na něj 
nezapomeneme. (Žákyně 8. třídy)
Z naší šesté třídy nás jelo na lyžařský kurz pět. Byli 
jsme ubytováni v hotelu chata Lanovka, která byla 
hned pod hlavní sjezdovkou. První den nás rozdělili 
do dvou skupin podle toho, kdo umí lyžovat a kdo 
ne. Když jsme si osvojili základy lyžování, tak nás 
rozdělili do dalších dvou skupin. Všichni účastníci 
lyžáku se za pět dní naučili lyžovat díky super 
instruktorům. Zábava mezi lyžováním byla také 
zajištěna. Využívali jsme například bazén, 
hopsárium, chodili jsme na procházky, hráli 
společenské hry. Všichni jsme si to moc užili a 
nejraději bychom tam ještě zůstali. (Žáci 6. třídy)
Velký dík patří panu Chalupovi a Lipnoservisu, 
který zajistil skvělé instruktory z lyžařské školy, 
zapůjčení lyží většině dětí, návštěvu bazénu a 
pomáhal rovněž s přípravou kurzu.
Muzikál Carmen
Žáci ZŠ Pačejov, učitelé, zaměstnanci školy a široká 
rodičovská veřejnost opět společně vyrazili za 
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"kultůrou" do Prahy. V pátek 28. února navštívili 
Hudební divadlo v Karlíně. Na programu byl slavný 
muzikál Carmen s Lucií Bílou v hlavní roli. Tradičně
jsme měli k dispozici pěkná místa v prvních dvou 
řadách na 1.balkóně, odkud je jeviště jako na dlani. 
Samotné bezmála tříhodinové představení předčilo 
všechna očekávání a dlouhotrvající "standing 
ovation" byl všem aktérům zaslouženou odměnou. 
Ocenění Scio
Na podzim 2019 se naše škola zapojila do projektu 
Národní testování. (9. ročník). Přišla skvělá zpráva –
někteří z našich žáků dosáhli těch nejlepších 
výsledků v našem kraji (čtyři z jedenácti!). Škola 
obdržela ocenění .
Exkurze do Techmanie v Plzni
V pondělí 2. 3. 2020 se žáci 4. a 5. ročníku zúčastnili
exkurze do Techmanie v Plzni. Tam byl pro děti 
nejprve připraven tematický blokový program 
„Země, Mars a 6 statečných,“ v němž se děti nejprve
dozvěděly mnoho zajímavostí o všech planetách naší
Sluneční soustavy a pak se program zaměřil 
především na naši nejbližší planetu Mars. Dokonce 
se děti zamyslely i nad tím, co jednou budou 
potřebovat k tomu, aby mohly na Marsu pobývat. 
Celé povídání bylo doprovázeno 3D projekcí, při 
které jsme měli každou planetu doslova na dosah 
ruky. Po ukončení programu a krátké svačině měly 
děti téměř tři hodiny možnost se volně pohybovat v 
Expozici Techmanie a prohlížet si všechny exponáty.
Ačkoli se zpočátku některým zdálo, že tři hodiny je 
příliš, nakonec někteří zjistili, že by tam mohli zůstat
i déle. Nejvíce se dětem asi líbil „Nakloněný dům“ a
„Titanic“. Pokud nevíte, co to je, nezbývá nic jiného,
než do Techmanie vyrazit na rodinný výlet.
Setkání s akordeonem
V úterý 3.3. 2020 proběhlo na naší škole setkání s 
panem Pavlem Samiecem, učitelem na plzeňské 
konzervatoři. Představil všem žákům hru na 
akordeon, zabrousil také do dějin hudby. Žáci měli 
možnost se seznámit s různými hudebními žánry a 
většina žáků si možná poopravila názor na akordeon 
jako na nástroj, vhodný pouze do hospody. Žáci se 
také pobavili při různých pohybových písních, 
například Na tý louce zelený, Když jsi kamarád…. a 
další.
Rekonstrukce dílen při ZŠ Pačejov
Kompletní rekonstrukce dílen při ZŠ Pačejov se 
chýlí ke konci. Cílem rekonstrukce je podstatné 
zkvalitnění výuky pracovního vyučování a 
technických činností. Vzhledem k novému vybavení 
dílen (hrnčířské kruhy, keramická pec) zde bude 
prostor i pro rozmanité činnosti výtvarné výchovy. 
Nutno podotknout, že přihlášení do projektu 
rekonstrukce dílen a následné schválení projektu 
bylo pro školu obrovským přínosem. Při probíhající 

rekonstrukci se totiž zjistil havarijní stav budovy, 
absolutně nevyhovující sociální zařízení a vytápění. 
Hrozilo tak omezení výuky pracovního vyučování a 
technických činností. Přitom současná vládní i 
společenská poptávka vyžaduje, aby řemesla měla 
podstatně větší prestiž, jak tomu bylo dříve. Tomu 
má pomoci vrácení výuky v dílnách do povinné 
výuky základních škol. 
Velké poděkování tak patří Ing. Janu Vavřičkovi, 
starostovi obce Pačejov, za jeho přístup k realizaci 
projektu a jeho výraznou pomoc při řešení 
problémů, které se objevovaly při rekonstrukci 
budovy. 
Naše škola také velmi oceňuje poskytnutí 
sponzorského daru Otavských strojíren. Firma ve 
své nové lakovně zdarma provedla nástřik kovových
pracovních stolů do nově rekonstruované dílny. 
Děkujeme pracovníkům lakovny a zejména panu 
Ing. Stanislavu Archlebovi, generálnímu řediteli 
Otavských strojíren Horažďovice, za tento pro nás 
významný sponzorský dar.
S dovozem stolů nám pak velmi pomohla „domácí“ 
firma Stafis, za což jí patří dík. 
V neposlední řadě je třeba ocenit i práci realizačního
týmu firmy Limastav pana Václava Macháčka a 
práci zaměstnance naší školy pana Pavla Veringera.
Mimořádná opatření
Během mimořádných opatření budou na webových 
stránkách školy zveřejňovány informace 
k samostudiu od jednotlivých vyučujících. Je třeba 
tyto stránky sledovat a úkoly průběžně plnit.
Zápis do 1. třídy
Zápis do 1. třídy proběhne 8.4.2020 od 13:00 do 
15:30 v budově ZŠ Pačejov. Momentálně není 
vyloučena změna termínu.
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 
2020/2021 se dostaví děti, které dovrší šestý rok 
věku nejpozději do 31. 8. 2020 tzn. děti narozené od 
1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a dále děti, kterým byl při 
zápisu v dubnu 2019 povolen odklad školní 
docházky o jeden rok.

Aktuální informace budou nadále 
zveřejňovány na našich stránkách 
www.zspacejov.cz.

Autory článků jsou: Mgr. Cihlář, 
Mgr. Zemenová, Mgr. Hanáková, Mgr. Tyrpeklová, 
Mgr. Jůda a RNDr. Hana Aldorfová

Také  na  květen  i  červen  je  v  kalendáři  mnoho
zajímavých akcí, a proto doufám, že si každý bude
moci vybrat.  Oslavy osvobození,  májové posezení,
automobilový  slalom  či  školní  majáles,  Den  dětí,
oslavy  100  let  hasičů  ve  Velešicích  nebo  pivní
slavnosti. Sledujte stránky obce a plakáty.

Tak to je asi vše, co jsem vám chtěl v tomto čísle
napsat.  Na  závěr  bych  vám  chtěl  popřát  krásné
prožití svátků jara – Velikonoc. Zamysleme se nad
jejich  odkazem a  posuňme  ty  naše  vztahy  zase  o
kousek k lepšímu.
Setkal  jsem  se  s  názorem  z  vyspělého  západního
světa:
„Češi jsou výborní technici, mají krásné ženy, měli
jeden z nejlepších průmyslů na světě. Z 3 500 oborů
jich provozovali 1 800, to neměl nikdo. Od výroby
knoflíků, skla, porcelánu, piva, zbraní až po jaderné
elektrárny.  Máte  nádhernou  zemi,  ale  jeden  velký
průšvih. Jste všichni proti všem. Nejste schopni se
na  ničem  domluvit,  nemáte  disciplínu.  Vy  se
sjednotíte  jednou  za  dvacet  let,  když  vám  sem
přijedou  cizí  tanky  nebo  vyhrajete  olympiádu  v
hokeji….“
A teď nás snad spojí společný boj proti koronaviru!

Váš starosta

Zprávy ze školy

Projekt "Hrdá škola" pokračoval
dvěma akcemi
Barevný týden prožili žáci 
Základní školy v Pačejově. Každý 
den byl věnován jiné barvě. 
Pondělí bylo ve znamení modré, 
úterý červené, středa černá a 

šedivá, čtvrtek žlutozelený a pátek pro změnu patřil 
bílé a růžové. Do akce se zapojila drtivá většina dětí 
a pozadu nezůstali ani jejich učitelé a zaměstnanci 
školy. Dokonce i školní kuchyně se přidala 
„barevnými jídly“ – v pondělí se například podávaly
modré borůvkové knedlíky, v úterý červená rajská, 
ve čtvrtek zelený špenát a v pátek se objevil na 
jídelníčku růžový losos. Prostě všichni si barevný 
týden v Pačejově užívali!
Ve čtvrtek 20.2. 2020 se naše škola na chvíli 
přenesla do cizích zemí a oslavila Mezinárodní den. 
Každá třída si připravila prezentaci vybrané země a 
všichni tak mohli navštívit země mnoha kultur. 

Procestovali jsme Itálii, Rusko, Francii, Anglii, 
Německo, Rakousko, země Beneluxu a dolétli jsme 
dokonce až do USA a na Havaj. Měli jsme možnost 
naučit se mnoho pozdravů, ochutnat spoustu 
mezinárodních dobrot, upéct si vlastní pizzu nebo se 
osvěžit koktejlem v baru na havajské pláži. Zatančili
jsme si indiánský tanec, vlnili se v havajském rytmu,
zpívali si při hitech skupiny Queen či Rolling 
Stones, vystoupali na Eiffelovu věž, vyfotili se s 
německými vojáky, sestavili větrný mlýn či 
Atomium, a složili jsme ruskou panenku Matrjošku. 
K oslavě Mezinárodního dne se připojila i školní 
jídelna. K obědu nám paní kuchařky připravily 
maďarskou zelnou polévku s klobásou, americký 
burger s hranolkami a zeleninou, a indický čaj. 
Všichni si Mezinárodní den krásně užili.
Lyžařský výcvikový kurz
V týdnu od 10. do 14. února absolvovalo 30 zájemců
z druhého stupně lyžařský výcvikový kurz v 
lyžařském středisku Kramolín v Lipně nad Vltavou. 
Ubytováni jsme byli na chatě Lanovka přímo pod 
sjezdovkou. 
Zde je pohled účastníků zájezdu:
Lyžák byl úžasný, kromě prvního a posledního dne 
jsme „vychytali“ super počasí. Měli jsme skvělého 
instruktora, zpočátku byl tichý, ale pak se 
rozpovídal. Hráli jsme s ním různé hry, on nás naučil
různé triky na lyžích. S jídlem jsme byli moc 
spokojení, nejlepší byly buchtičky se šodó a 
svíčková. Večer jsme měli na chodbě několikrát 
party se spoustou jídla, někdo tancoval a zpívali 
jsme. Bylo to super. Také jsme si užívali bazén 
a hopsárium. Hezká byla i procházka podél Lipna. 
V závěru lyžáku jsme měli večerní lyžovačku. Na 
lyžáku se nám moc líbilo, jen tak na něj 
nezapomeneme. (Žákyně 8. třídy)
Z naší šesté třídy nás jelo na lyžařský kurz pět. Byli 
jsme ubytováni v hotelu chata Lanovka, která byla 
hned pod hlavní sjezdovkou. První den nás rozdělili 
do dvou skupin podle toho, kdo umí lyžovat a kdo 
ne. Když jsme si osvojili základy lyžování, tak nás 
rozdělili do dalších dvou skupin. Všichni účastníci 
lyžáku se za pět dní naučili lyžovat díky super 
instruktorům. Zábava mezi lyžováním byla také 
zajištěna. Využívali jsme například bazén, 
hopsárium, chodili jsme na procházky, hráli 
společenské hry. Všichni jsme si to moc užili a 
nejraději bychom tam ještě zůstali. (Žáci 6. třídy)
Velký dík patří panu Chalupovi a Lipnoservisu, 
který zajistil skvělé instruktory z lyžařské školy, 
zapůjčení lyží většině dětí, návštěvu bazénu a 
pomáhal rovněž s přípravou kurzu.
Muzikál Carmen
Žáci ZŠ Pačejov, učitelé, zaměstnanci školy a široká 
rodičovská veřejnost opět společně vyrazili za 
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MLADÍ HASIČI

V  současné  době  tvoří  naší
základnu  osmnáct  dětí  a  pět
vedoucích.
Naši sportovní sezonu jsme zahájili
v sobotu 25. ledna v Sušici, kde se
konal  Zimní  sraz  mládeže.
Pačejovští  zde vybojovali  2.  místo

v kategorii starších a v jednotlivcích obsadily naše
tři děti 3. místo, a to jak v kategorii dívky starší, tak i
v kategorii chlapci starší.
V pátek  6.  března  2020  pořádalo  SDH Pačejov  v
místní  hasičárně  oslavu  MDŽ.  Mladí  hasiči
vystoupili s hudebním pásmem a s recitací básniček
věnovaných  právě  ženám.  Poté  dostala  každá
přítomná  žena  kytičku,  něco  malého  na  zub  a
následovala volná zábava v doprovodu harmonikáře
Martina Rosenheima.
Ve středu 11. března jsme nacvičovali požární útoky,
které jsme předvedli v sobotu dopoledne 14. března
v Olšanech, za účasti štábu z České televize, která
zde natáčela dokument o dobrovolných hasičích. 
Poslední víkend v březnu pojedou děti na výlet do
Sušice,  kde  bude  připravena  exkurze  na  základně
HZS  Sušice,  kde  i  přespíme.  V  plánu  máme
návštěvu  bowlingu a bazénu.
Další  schůzky  budou  již  jen  o  přípravě  na  jarní
soutěž  hry  Plamen,  která  se  tentokrát  koná  23.
května na Rabí, abychom vylepšili skóre z podzimní
soutěže,  kde  se  starší  umístili  na  5.  místě  z  29
družstev a mladši na 7. místě z 16 družstev. 
Touto  cestou  bych  chtěla  pozvat  případné  nové
zájemce  o  hasičský  sport,  aby  se  kdykoliv  přišli
podívat  na  naše  tréninky  nebo  schůzky,  které
probíhají  každou  neděli  odpoledne  v  pačejovské
hasičárně..

             Klára Klečková

  Obecní úřad    
informuje

Placení místních    poplatků

Místní poplatek za komunální odpad na rok  
2020
 se vybí�rá�  od  17.února 2020 a je splatný do 
31.3.2020
Místní poplatek za psa za rok 2020
Poplátek je splátny�  do 31.3.2020 á vybí�rá�  se od
17.února 2020

Upozorňujeme občany na čl. 7 Obecně závazné
vyhlášky č. 6 a 7/2019 o místním poplatku:
Navýšení poplatku
1.  Nebudou-li  poplátky  zápláceny  poplátní�kem
vc ás nebo ve sprá�vne�  vy�s i, vyme r í� mu obecní� u� r ád
poplátek  plátební�m  vy�me rem nebo hromádny�m
pr edpisny�m seznámem.
2.  Vc ás  nezáplácene�  nebo  neodvedene�  poplátky
nebo  c á� st  te chto  poplátku$  mu$ z e  obecní�  u� r ád
zvy�s it
áz  ná trojná� sobek, toto zvy�s ení� je pr í�slus enství�m
poplátku.
***
Placení za vodné a stočné
Plácení�  vodne�ho á stoc ne�ho bude po odec tech v
termí�nu od 17. února 2020  do 30. dubna 2020.
Cena vodného je dvousloz ková�  á je tvor ená:
á)  pevnou  sloz kou  á  to  288,00  Kc  vc .  DPH  zá
pr í�pojku
b)  pohyblivou  sloz kou  tj.  cená  zá  1  m3 zá  rok
2019(34,50  Kc  vc .  DPH)  x  mnoz ství�  odebráne�
vody
Cena stočného je stánovená zá rok 2019 ve vy�s i
46,00 Kc  zá 1 m3 odpádní� vody
***
Smlouvy  o  dodávce  vody  z  veřejného
vodovodu a odvádění odpadních vod
Upozorn ujeme  odbe rátele  vody,  kter í�  jes te 
neodevzdáli  vyplne ne�  á  podepsáne�  „Smlouvy“  ,
áby ták neprodlene  uc inili.
Vs echny  plátby  lze  prove�st  v  hotovosti  ná  OU7
Pác ejov,  u� r ední�  hodiny  jsou  každé  pondělí  a
středu od 08.00 do 17.00 hod,  nebo pr í�mo ná
u� c et  OU7  Pác ejov  3723351/0100,  váriábilní�
symbol  bude  pr ide len  po  pr edchozí�  domluve .
Pouká� zky  ná  uhrázení�  mí�stní�ch  poplátku$  á
vodne�ho  budou  zásí�lá�ny  pouze  ná  z á�dost
poplátní�ká.
( Obecní úřad Pačejov)

PLACENÍ POPLATKŮ JE Z DŮVODŮ 
MIMOŘÁDNÉ SITUACE PRODLOUŽENO
DO 30 . DUBNA 2020
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CHCETE ZÍSKAT KOMPOSTÉR ?

V současné době je vyhlášená dotační výzva
na  možnost  pořízení
domácích  kompostérů  na
bio  a  zahradní  odpad.
Finanční  podpora  je  ve
výši 85 % ceny. Naše obec
uvažuje o jejich pořízení v
případě, že občané projeví
zájem o jejich získání. Za

poplatek  ve  výši  200,-  korun  tak  získají
kompostér  v  hodnotě  cca  3  000,-  korun  a
zbytek cca 200,- korun uhradí obec za svého
rozpočtu.

ŽÁDÁME VÁS,  ABYSTE DO 

20. DUBNA 2020
SDĚLILI NA OBECNÍ ÚŘAD ZÁJEM 
O JEJICH POŘÍZENÍ.

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. Srdečně přeje

* 20.  února  2020 oslavili  60  let
společného  života manželé  Zdeňka  a
František  Větrovcovi. Jménem  obce  jim
blahopřál  starosta  společně  se  zástupci

Sboru  pro  občanské  záležitosti  a  pracovnic

úřadu. Poděkoval za celoživotní práci a popřál
hodně zdraví do dalších let společného života.

* 29.  února  2020 oslavila  své  krásné
životní jubileum 100 let nejstarší rodačka
naší  obce  paní  Marie  Basala,  rozená
Zahrádková,  která  žije  již  75  let  ve

Spojených  státech,  nyní  ve  státě  Pensylvánia.
Starosta  obce  jí  v  den  jejích  stých  narozenin
telefonicky gratuloval a popřál hodně zdraví do
dalších let v kruhu jejích blízkých..

GRATULUJEME 

Jaké akce nás čekají ?
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Autobusový  zájezd  na  muzikál  do
Prahy  31.10.2020  *  divadlo
Broadway.
Zájemci  o  vstupenky  si  je  mohou
zakoupit   na  Obecním  úřadu  v
úředních  hodinách  do  vyprodání
zásob. Dopravu hradí obec.

Zájezd do Prahy na zahájení výstavy
„Má  vlast  cestami  proměn“  pořádá
obec Pačejov 

v sobotu 25. dubna 2020.
 Zájemci  se  mohou  přihlásit  na
Obecním úřadu do 15. dubna 2020.

Z  ČERNÉ  KRONIKY
OBCE….

*  Jeden  občan  z  Pačejova  již  delší  dobu
ráno před sedmou při jízdě do zaměstnání
zkouší kolik nejvíc ukazuje měřič rychlosti
na  nádraží.  Budeme  muset  pozvat
odborníky,  aby  ho  změřili  opravdu  a  aby
měl potvrzení, kolik jel ….

*  Největší  nepořádek  je  tradičně  a
pravidelně  na  stanovišti  kontejnerů  pro
tříděný  odpad  v  Pačejově  vsi  u  konzumu.
Dělá to pár jednotlivců a skoro víme kteří.
Pačíváci, jak dlouho si to necháte líbit?

* Někteří občané jednoho domu v naší obci
mají  nepořádek  a  zbytky  jídla  na
zahrádkách až se tam začínají objevovat a
různě pohybovat krysy. Majitel objektu byl
upozorněn,  že  pokud  nepřijme  potřebná
opatření,  bude  podán  podnět  k  zahájení
správního  řízení  s  možností  udělení
pokuty…

* Parta výrostků na kolech z nádraží, ze vsi
a  z  Olšan  si  udělala  z  parčíku  před
zdravotním  střediskem  cyklokrosovou
dráhu.  Je  to  tam  vyježděné,  vylámané
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obrubníky.  Ví  vůbec  rodiče  těch  kluků  na
kolech  co  dělají  jejich  synové  ve  volném
čase, jak ničí obecní majetek a hazardují se
svým zdravím, když jezdí po zadním kole za
autobusem? Co vy na to rodiče?

 

 Chválíme ….
*Zájmové  spolky  v  naší  obci  za  vysokou
úroveň výročních schůzí a valných hromad, za
úroveň  podaných  zpráv  i  občerstvení.
Děkujeme za činnost a spolupráci s obcí.

*  Základní  školu  a  její  žáky  9.  ročníku  za
zapojení do projektu Národního testování  a za
to,  že  někteří   dosáhli  nejlepších  výsledků  v
Plzeňském  kraji  a  obdrželi  ocenění  SCIO.
Děkujeme za vzornou reprezentaci.

*  Sbor  dobrovolných  hasičů  Velešice  za
přípravu  a  organizaci  již  66.  ročníku
masopustního  průvodu  bez  přerušení  a
přejeme  ať  se  vydaří  oslavy  100.  výročí
založení sboru.

*  Základní  školu  Pačejov  za  zapojení  se  do
akčního  plánu  osvěty  v  odpadovém
hospodářství  v  rámci  Horažďovicka,  čímž
pomůžou  vychovávat  děti  i  dospělé  ke
správnému třídění odpadu.

*  Chceme  tímto  způsobem  poděkovat  paní
Jarce Panské, Janě Petříkové, Janě Štípkové a
paní  Kořínské  za  domácí  výrobu  a  dodání
ochranných  roušek  pro  použití  v  obci  a
doktoru Jiráskovi  a  Kláře  Klečkové za jejich
obstarání také pro použití v obci.

*  Chtěli  bychom  poděkovat  všem
dobrovolníkům, kteří nabídli obci své služby a
pomoc  při  řešení  různých  situací  v  rámci
mimořádného  stavu  –  Katce  Bělochové  s
dětmi,  Jiřině  Stichenwirthové,  Aleně
Jiráskové, Kláře Klečkové a hasičkám ….

Slovo starosty…. 

Vážení spoluobčané obce Pačejov, 

Vláda naší republiky  v noci na 16. března vyhlásila
karanténu pro celou Českou republiku, což znamená
zákaz volného pohybu lidí. Obracím se na vás v této
vážné chvíli. Je to pro nás všechny těžká zkouška.
Od začátku února asi  všichni  s  napětím sledujeme
vývoj  epidemie  koronaviru,  která  začala  v  Číně  a
přesunula se do Evropy, kde postupně nabírá na síle.
V  době,  kdy  píšu  tyto  řádky  ,  je  u  nás  298
nakažených a 75% z nich pochází  od lyžařů,  kteří
byli v  Itálii. Proto je s podivem, že jsou lidé, kteří s
celou rodinou odjeli na dovolenou zalyžovat si právě
do Itálie  a to v době,  kdy situace tam již byla na
pováženou. A ještě na sociálních sítích prezentovali
fotky  a  posměšné  narážky,  jak  „my“  hloupí  jsme
zůstali  doma.  To,  že  ohrožují  sebe  a  své  děti,  je
smutné,  ale  že  po  návratu  nedodržují  domácí
karanténu, normálně se pohybují mezi lidmi a tvrdí,
že byli v Rakousku, je vrcholně bezohledné, sobecké
a trestuhodné. Pro jistotu stáhnou ze svého profilu na
sociální síti  své italské fotky. Tak takové tu máme
„borce“. Sami káží a radí, jak by se mělo, co by se
mělo,  ale  nemají  ani  základní  vychování.  Hlavně
díky jim se tady nákaza šíří. A ti lidé, kteří nadávají
vládě  za  přijatá  opatření,  by  měli  nadávat  právě
těmto bezohledným „frajerům“. 

Doufejme,  že  to  zvládneme. Má to jeden základní
předpoklad.  Ukázněnost.  Dodržování  zásad
hygieny,  omezení  styku s  lidmi,  musíme si  prostě
leccos  na  nějaký  čas  odepřít.  Vláda  dělá  pro
zastavení  nákazy  mnoho  a  my  všichni  jí  v  tom
musíme pomoci. Jsme prostě ve „válečném stavu“,
jak řekl premiér a protivník není vidět ani slyšet. A
porazíme ho jedině disciplínou.
 
Můžou  přijít  ještě  drastičtější  opatření.  Na
Olomoucku  je  uzavřeno  21  obcí.  Neremcejme,
neskupujme  potraviny,  omezme  styk  mezi  sebou,
dodržujme  zásady,  které  je  potřeba  dodržovat.
Jenom  tak  můžeme  vyhrát.  Náš  úřad,  bude-li  to
potřeba, je připraven pomoci hlavně starším lidem.
Vše  budeme  sledovat  a  přijímat  opatření  podle
vývoje situace. Možná, že se obrátíme se žádostí o
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pomoc  i  na  některé  z  vás  –  jednotlivce,  spolky,
hasiče,  skauty,  sportovce  –  to  vše  podle  dalšího
vývoje. Mimo opatření  vlády jsme ve spolupráci s
praktickým lékařem přijali  opatření  ve  zdravotním
středisku, rozhodli jsme o uzavření Mateřské školy,
protože většina dětí má staršího sourozence, který je
stejně ze školy doma nebo jeden z rodičů nepracuje
nebo je na mateřské dovolené. Přijali jsme opatření
na  úřadě  k  omezení  styku  s  veřejností  a
prostřednictvím  DSO  Horažďovicko  jsme  dohodli
rozšíření služeb pojízdné prodejny, kterou využívají
hlavně starší občané v našich vesnicích. Také jsme
přijali opatření k oddělení obsluhy vodovodu a ČOV.
Samozřejmě provádíme desinfekci v budově úřadu a
zdravotním středisku. A další opatření mohou přijít.
Abychom začali nad nepřítelem vyhrávat, k tomu je
potřeba právě ta ukázněnost a disciplína.  O tu vás
žádám a prosím!
A já věřím, že vše zvládneme a vše dobře dopadne.

V Pačejově 16. března 2020

Ing. Jan Vavřička
            starosta obce Pačejov

FOTOREPORTÁŽ Z UDÁLOSTÍ V OBCI

Ze školních akcí – návštěva Techmánie

Z vítání nových občánků Pačejova

Z návštěvy pana hejtmana v pačejovské školce

  Rekonstrukce školních dílen

    

Ze školní akce – Země mnoha kultur
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Rekonstrukce sociálního zařízení ve zdravotním středisku

 Dětský maškarní karneval

„Bráchové“ při klubovém večeru s lidovou písničkou

VZHLEDEM  K  SITUACI  A  VÝVOJI
EPIDEMIE  KORONAVIRU  BUDE  CELÁ
ŘADA  AKCÍ  ZRUŠENA.  SLEDUJTE
PROTO STRÁNKY OBCE A PLAKÁTY.

Autorem  kresby  na  poslední  straně  je  Martin
Skála, použito s jeho souhlasem.

Divadelní hra „Plynové lampy“ v pačejovském KD

Ve vedení SDH Pačejov skončili Václav Junger a Jaroslav
Buchta
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Z přijetí starostů vítězných obcí v Poslanecké sněmovně

Z přijetí na Pražském hradě prezidentem republiky
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Z přijetí starostů vítězných obcí v Poslanecké sněmovně

Z přijetí na Pražském hradě prezidentem republiky

NABÍDKA POMOCI 

SENIORŮM 70+
NABÍZÍME SENIORŮM, POKUD NEMÁTE PŘÍBUZNÉ, 

ZNÁMÉ A OCHOTNÉ SOUSEDY

NÁKUP ZÁKLADNÍCH POTRAVIN, 
ZBOŽÍ Z DROGERIE A DOVOZ LÉKŮ
Službu zajistíme vlastními pracovníky, případně dobrovolníky, kteří se 

nám již hlásí na pomoc. Za to jim děkujeme.

V případě potřeby se obraťte na:

Obecní úřad – tel. 376 595 231
  376 595 153

         602 740 435

Pokud budete potřebovat pomoc i v jiné situaci, volejte na 
výše uvedená čísla
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