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Dobrý  den,  vážení

spoluobčané!  Po  letošní
„pravé“ zimě se jaro pomalu a
jistě vkrádá do našich domovů,
za  dveřmi  jsou  svátky  jara  –
Velikonoce.  Zima  byla  zimou,
bruslilo  se,  sáňkovalo  i
lyžovalo  a  to  je  správné,
přibyla  spodní  voda,  příroda i

lidé si odpočinuli.  S jarem začínají nové povinnosti
na zahradách a pro mnohé je to spíš zábava. A to je
dobře,  protože  ten  rok  nezačal  nejlépe  a  šťastně.
Pandemická krize pokračuje a spíš se prohlubuje, je
to horší  než loni  na jaře.  Neví  se,  jak z toho ven,
mnozí  doufají,  že  to  vyřeší  očkování.  Aspoň  je
naděje.  Faktem  je,  že  ten  stav  na  nás  dopadá
špatně,  chybí  sociální  kontakty,  prohlubuje  se
frustrace  a  beznaděj,  lidé  jsou  podráždění.  Vše  je
naruby. Dříve bylo dobré, když byl  někdo pozitivní,
dnes je skvělé, když je  negativní. Ale doufáme, že s
nastupujícím jarem se to snad zlepší. A kdo si doufá,
nezoufá.
Jak  jsem  uvedl  v  úvodu,  byla  pravá  zima  a  s  tím
souvisí  i  zimní  údržba  v  obci.  Ta  nebyla  úplně  na
jedničku a v mnohém proti minulosti pokulhávala.
Byli  jsme nuceni  změnit firmu a ta neměla úplně
nejlepší strojní a personální zázemí. Ale snažili se a
zimní  údržba byla  nakonec  vždy provedena i  když
zpočátku  zůstávaly  některé  úseky  opomenuty.  Je
také  nutno  si  uvědomit,  že  podle  pasportu  zimní
údržby mají být ty nejdůležitější místní komunikace
uklizeny do 4 hodin po skončení sněžení a ty další do
12 a dokonce do 48 hodin. Faktem je, že na výběr
zde  firmy,  které  jsou  schopny  dělat  zimní  údržbu,
nejsou  a  tak  jsme  rádi  za  to,  co  je.  Jinak  zimní
období  v  obci  bylo  ve  znamení  příprav  na  zbytek
roku.  Hned  začátkem  roku  jsme  vydali  novou
publikaci,  která  představuje  Pačejov  jako  Vesnici
roku v Plzeňském kraji.

VODOVOD
Ten  rok  nezačal  dobře  ani  v  tom
smyslu,  že  v  pitné  vodě  v  Pačejově
nádraží  a  Olšanech  nádraží  se
objevilo  zvýšené  množství  uranu.

Byla  zpracována  studie  vlivu  na  zdravotní  rizika  a
požádáno o výjimku na Krajskou hygienickou stanici.
Ta byla udělena a zároveň bylo stanoveno omezení
používání vody a rizikové skupiny. Vše bylo okamžitě
zveřejněno a domácnosti dostaly do schránek letáky
s  upozorněním.  Okamžitě  jsme  zajistili  pro
Mateřskou  školu  náhradní  zásobování  vodou  a
objednali  úpravnu vody .  Ta  byla  v  rekordní  době
během 1 týdne namontována. Odebrané vzorky po
montáži  úpravny  dopadly  dobře  a  za  filtrem  byla
hodnota uranu pouze 6,51 mikrogramu na litr, takže
voda ve školce je v pořádku. Zároveň pracujeme na
přípravě  úpravny  vody  do  vodojemu  v  olšanských
lukách.  Nejde jen o úpravnu,  ale  budou se muset
vybudovat dvě jímky o objemu 12 m3  na prací vodu
a kaly, propojení atd. Předpokládaný  náklad bude
kolem  3  milionů  korun,  to  je  nečekaný  výdaj,  ty
peníze nám budou chybět na kanalizaci. Snad se ale
podaří  sehnat  nějakou  dotaci.  Věřte,  že  děláme
maximum  pro  to,  aby  problém  byl  odstraněn  co
nejdříve.  V lednu také probíhají  pravidelně odečty
vodoměrů  u  vás  –  spotřebitelů.  Není  to  příjemná
práce v zimním období lézt do těch sklepů a šachet
a ještě k tomu od některých poslouchat nepříjemné
řeči,  které  se  každý  rok  opakují.  Přitom je  to  tak
jednoduché  –  než  to  zazimuji,  tak  si  opíšu  stav
vodoměru a nahlásím. Když jsme u toho vodovodu,
tak bych vás rád informoval, že v zimních měsících
jsme do vodojemu v Pačejově nádraží osadili novou
automatickou  tlakovou  stanici  (ATS),  která  je  po
všech stránkách lepší než stávající čerpadla. Na její
výměnu jsme obdrželi  dotaci  od Plzeňského kraje.
Zároveň se pracuje na projektu na napojení vrtu ve
Velešicích  na  vodojem  za  kostelem  za  účelem
posílení  zdroje  vody  pro  Pačejov.  Bude  to  opět
včetně nové úpravny vody a rozpočtový náklad je 3
miliony 800 tisíc korun, z čehož 2 miliony 600 tisíc
korun máme schválenou dotaci  od Státního fondu
životního prostředí. 

INVESTICE
Také  jsme  získali  dotaci  2  miliony  korun  na

rekonstrukci  rybníka ve Velešicích Na pasekách od
Ministerstva  zemědělství.  V  březnu  proběhlo
výběrové  řízení  a  chceme  začít  co  nejdříve.  Pak
přijde  na  řadu  ten  horní  rybník.  Také  proběhlo
výběrové  řízení  na  dodavatele   Odborné  učebny
přírodních  věd  a  informatiky  v  Základní  škole,  na
kterou  jsme  získali  dotaci   skoro  2  miliony  korun
přes MAS z Integrovaného regionálního operačního
programu.  A  dále  jsme  požádali  Plzeňský  kraj   o

dotaci  na  Úpravy  hřbitova  III.  etapa,  při  nichž  by
měla vzniknout pietní rozptylová a vsypová loučka ,
sadové  úpravy,  nové  chodníky  a  schodiště  před
kolumbáriem,  opravena  dělicí  zeď  a  provedena
výměna krycích desek na zdi u kolumbária za žulové.

Vizualizace úprav na hřbitově

S firmou  ČEZ  jsem
dojednal  za  výhodných
podmínek výměnu všech
svítidel  veřejného
osvětlení  ve  všech
místních částech obce za
úsporná  LED  svítidla,  u

kterých  je  možná  automatická  regulace  intenzity
svícení.  Budeme  to  splácet  10  let  v  měsíčních
splátkách cca 10 tisíc  Kč,  ale hlavně dojde k roční
úspoře  75  %  spotřeby  elektrické  energie  a  tím
samozřejmě i nákladů na energii.
Také se připravuje celková rekonstrukce komunikace
od  křižovatky  ke  stavebninám  v  Pačejově  nádraží.
Projekt  obsahuje  rekonstrukci  silnice  včetně

odvodnění,  to by měla investovat Správa a údržba
silnic  a  od  nádraží  ke  křižovatce  by  měl  být
vybudován chodník včetně veřejného osvětlení a to
by měla zainvestovat obec.  Součástí by mělo být i
dokončení  nástupního  terminálu.  Letos  bude
dokončena  projektová  dokumentace  a  stavební
povolení a pokud budou peníze v rozpočtu kraje, tak
příští  rok  by  měla  být  realizace.  Je  to  určitě
potřebné, neboť  koncentrace pěších od nádraží ke
křižovatce je veliká a není to úplně bezpečné. Určitě
jste  si  všimli,  že  nám  docela  prokoukl  prostor  u

nástupiště na nádraží, což je už vlastně část realizace
toho projektu na nástupní terminál.

Ještě jsem domluvil jednu novou službu pro občany 

s  firmou  Zásilkovna  s.r.o.  a  před  obecní  úřad
umístíme tzv. Zbox, do něhož budou ukládány 
zásilky,  které  si  občané  objednali  přes  e  shopy  a
budou si je moci vyzvednout v čase, který jim 

nejlépe vyhovuje.  Postupně bude moci  přes  tento
box zásilky i odesílat. Sami vidíte, že záběr je velice
široký a někdy se obávám, že nebudu vědět, co dřív.
Snad to ale všechno zvládneme. 

ODPADY
Na  webových  stránkách  obce  jsme  zřídili  novou
sekci  VODA,  KANALIZACE,  ODPADY,  do  které  se

snažíme  dávat  informace  týkající  se
uvedených  oblastí,  aby  to  občané
nemuseli  hledat všude možně. Asi to
není  moc  platné  a  málokdo  to  čte,

protože popelnice stejně vyndali skoro
všichni 4. ledna i když bylo zveřejněno,
že  se  bude  svážet  až  11.ledna.

Budeme v tom ale pokračovat, snad si na to občané
zvyknou  a  budou  hledat  tam,  kde  mají.  Byly
zveřejněny  termíny  svozů  jednotlivých  druhů
odpadů  na  celý  rok,  aby  měli  občané  přehled.  O
pořádku na sběrných místech u kontejnerů snad už
ani nemá cenu psát, protože ten se nelepší, naopak
a je  to  smutné.  Lidé si  myslí,  že  to  po nich bude
někdo uklízet. Letos jsme zdražili poplatky za odpad
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a  příští  rok  budeme  muset  opět  zdražit,  neboť
náklady na likvidaci stále stoupají. Znovu opakuji, že
jediná cesta ke zlevnění je třídit a třídit! Zaznamenal
jsem stížnost  na  to,  že  odpadová  firma nevyvezla
plasty od bytovek u Majerů. Stalo se tak proto, že se
tam  parkuje  neukázněně  všude  možně  a  firma
nemohla  zajet  ke  kontejnerům,  takže  obyvatelé
bytovek se rozčilují  zbytečně a musí si  udělat jako
spoluvlastníci  objektů  a  pozemků  pořádek  mezi
sebou.  Na jaře  umístíme  na  několik  míst  v  obci
velkoobjemové kontejnery, které, jak jsme psali již v
minulém čísle  zpravodaje,  jsou  určeny  POUZE NA
BIOODPAD a nesmí se do nich dávat např. větve.
Pokud  to  nebudou  občané  dodržovat,  tak
kontejnery  zase  stáhneme  a  prostě  k  dispozici
nebudou.

Co je BIOODPAD?

Z domácností:

•zbytky jídel rostlinného původu (zbytek zelí po 

vepřo, knedlo, zelo),

•zbytky ovoce a zeleniny včetně citrusových 

plodů (listky, slupky, jadřince, pecky),

•květiny a čajové sáčky,

•kávový odpad včetně filtrů a ubrousků,

•zbytky pečiva a obilnin,

Ze zahrady:

•tráva, větve, listí, plevel,

•košťály a celé rostliny, zbytky rostlin,

•zemina z květináčů,

•seno, sláma,

•piliny, hobliny, odřezky dřeva,

Všechno ostatní bioodpad není a nesmí se do 

těchto kontejnerů dávat!

KANALIZACE
Velké téma je a následující léta bude, kanalizace v
obci. Proto jsme začali v uvedené sekci zveřejňovat
veškeré  informace  k  tomuto  tématu,  které  jsou
momentálně  aktuální.  První  věc  je,  že  do  konce
ledna  měly  být  odevzdány  objednávky  na

projektovou  dokumentaci  na  domovní  kanalizační
přípojky  od  těch  občanů,  kteří  mají  zájem  tuto
službu, kterou obec dělá dobrovolně a není to její
povinnost,  zajistit.  Zůstalo  několik  občanů,  kteří
objednávku  nedodali  a  tak  předpokládáme,  že  si
dokumentaci včetně povolení  zajistí sami v termínu
do konce letošního roku. Protože ne všichni umí s
počítačem  a  internetem,  tak  aktuální  otázky  a
odpovědi  kolem  kanalizace  zveřejňujeme  v  tomto
čísle Zpravodaje na jiném místě. Ke kanalizaci máme
v tuto chvíli vysoutěženy všechny dodávky a služby,
nyní probíhá II. kolo veřejného výběrového řízení na
zhotovitele  stavby.  Až  bude  dokončeno,  předáme
všechny doklady ke kontrole poskytovateli dotace a
budeme  čekat  na  vyzvání  k  podpisu  smlouvy  o
dotaci  a  pak  do  3  měsíců  by  měla  být  stavba
zahájena.
Tak  a  to  je  v  tomto  zpravodaji  ode  mne  vše.
Informace, které jsem vám chtěl podat, jsem podal a
na  následujících  stránkách  vás  čeká  ještě  další
zajímavé čtení. Čtěte pozorně!
Teď  už  zbývá  jen  vám popřát  krásné  a  spokojené
Velikonoce,  které  jsou  nejvýznamnějším
křesťanským svátkem, oslavou zmrtvýchvstání Ježíše
Krista.  Vedle  toho  jsou  obdobím  lidových  tradic
spojených s vítáním jara. Příroda se probouzí, nabízí
nám svou energii. Je velmi důležité abychom ani v
těchto těžkých dnech neztráceli víru, pokoru a lásku.
Váš starosta

Otázky a odpovědi
ke kanalizaci  

Napojení  na  stokovou  síť  není  pro
občana  vůbec  jednoduché  a  levné,
proto  se  vynasnažíme  Vám  to  co
nejvíce  usnadnit.  Připravili  jsme  pro
Vás,  několik  informací  týkajících  se
vybudování  vlastní  kanalizační

přípojky. Po připojení se Vám totiž zhodnotí vlastní
nemovitost  a  dojde  k  úspoře  nákladů  spojené  s
likvidací odpadních vod.
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Důležitá  informace  je,  že  do  kanalizační  přípojky
nesmí být svedeny srážkové vody  ze zpevněných i
nezpevněných  ploch,  střech,  drenáží,  přepady  ze
studen a odvodňování sklepních prostor, vypouštěny
vody z  bazénů,  vody z  mytí automobilů  apod.  Při
dešti by totiž došlo k nárazovému zahlcení čističky
velkým množstvím vody, ohrožení bakterií a vyřazení
čističky  z  provozu.  Zrovna  tak  nelze  vypouštět  do
kanalizace  odpad  z  drtičů  odpadů! To  bude  při
budování domovních přípojek kontrolováno a bude
pořizována fotodokumentace.
Každá přípojka  musí  být  ukončena revizní  šachtou
na pozemku vlastníka  přípojky  (do 2m od hranice
pozemku),  která  bude  sloužit  k  čištění  a  pro
případnou kontrolu vypouštěných vod. 

1/ Co stanoví legislativa? 
Každý, kdo produkuje odpadní vody, má povinnost
likvidovat je v souladu s platnými právními Předpisy,
kterými  jsou  zákon  č.  254/2001  Sb.,  o  vodách  a
zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích
pro  veřejnou  potřebu.  Likvidace  odpadní  vody  v
prastarém  septiku  nebo  v  dávno  netěsnící  žumpě
předpisům  rozhodně  neodpovídá.  Výstavbou
kanalizace s čistírnou odpadních vod a napojením se
na  tuto  kanalizaci  bude  problém  každého
producenta odpadních vod vyřešen jednou pro vždy
a to nejlepším možným způsobem.

2/  Může  obec  uložit  povinnost  napojení  na
kanalizaci?
Ano.  Obecní  úřad  může  v  přenesené  působnosti
rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního pozemku
nebo  staveb,  na  kterých  vznikají  nebo  mohou
vznikat  odpadní  vody,  povinnost  připojit  se  na
kanalizaci  v  případech,  kdy  je  to  technicky  a
kapacitně možné. Takovou povinnost může stanovit
i  vlastníkovi  nemovitosti,  který  má  zajištěno
nakládání  s  odpadními  vodami  prostřednictvím
suché  jímky  –  žumpy  nebo  domácí  čistírny
odpadních vod.

3/  Jaké  jsou  zákonné  povinnosti  pro  likvidaci
odpadní vody? 
Tam, kde není doposud vybudována kanalizace pro
veřejnou potřebu, je možno odpadní vody likvidovat
akumulací  v  žumpách  s  následným  vývozem  na
čistírnu odpadních vod. Žumpy se nesmějí opatřovat
odtokem a přelivem a musí být vodotěsné! Všechny
přiváděné a shromážděné odpadní vody musí být ze
žumpy  vybírány  a  hygienicky  nezávadně
zneškodňovány.  Žumpy  musí  být  v  pravidelných

intervalech,  dle jejich kapacity,  vyprazdňovány a o
vyvážení musí být vedena evidence. Odpadní vody
ze žump není dovoleno vypouštět ani ve zředěném
stavu  do  odvodňovacích  příkopů.  Vypouštění
odpadních vod bez povolení je nelegální.  Je nutné
však upozornit,  že  Evropská legislativa se neustále
zpřísňuje  se  zaměřením  na  ochranu  životního
prostředí.  Je  tedy  možné,  že  alternativní  likvidace
odpadních vod v místě dostupné veřejné kanalizační
sítě již nebude do budoucna možná. 

4/  Jaké  jsou  sankce  za  nelegální  vypouštění
odpadních vod? 
Fyzická osoba, která vypouští odpadní vody do vod
povrchových  nebo  podzemních,  popřípadě  do
kanalizace, v rozporu s vodním zákonem se dopouští
přestupku  dle  §  34  zák.  č.  200/1990  Sb.  o
přestupcích. Za takové protiprávní jednání může být
vodoprávním úřadem udělena pokuta až do výše 50
000 Kč. 

5/  Kontroluje  někdo  způsob  likvidace  odpadních
vod? 
Ano.  Státní  dozor  nad  způsobem  likvidace
odpadních vod provádí místně příslušné vodoprávní
a  stavební  úřady.  Na  našem  území  je  to  Městský
úřad  v  Horažďovicích  a  orgány  České  inspekce
životního  prostředí.  Po  dokončení  realizace
kanalizačního  řadu  v  příslušných  lokalitách  obce
budou prováděny těmito odbory kontrolní prohlídky
stavebně  technického  stavu  funkčně  zachovaných
žump  na  vyvážení  u  jednotlivých  nemovitostí,
včetně způsobu likvidace splaškových vod. 

6/ Proč bych měl svou nemovitost připojit na nově
budovanou kanalizaci? 
Mimo  již  výše  uvedených  legislativních  důvodů  a
pozitivního  dopadu  na  životní  prostředí  se  jedná
zejména o tyto důvody:
- Minimální administrativní zátěž a úspora na vydání
povolení k umístění a provedení přípojky
- Zvýšení standardu bydlení a hodnoty nemovitosti.
Kanalizace posune obec do 21. století. V obci   již
nebude cítit zápach
- Snížení provozních nákladů na likvidaci odpadních
vod

7/ Kolik bude stát vybudování kanalizace a ČOV?
Rozpočtové náklady (RN) na vybudování kanalizace
v Pačejově nádraží činí 46 748 tis .Kč a v Pačejově,
Velešicích a Týřovicích činí 51 350 tis. Kč bez DPH.
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Tedy celkem obě akce budou stát 98 milionů a 98
tisíc korun bez DPH.

8/ Jak se bude kanalizace financovat?
Na vybudování kanalizace máme příslib dotace od
Státního  fondu  životního  prostředí  z  Národního
programu  životní  prostředí  ve  výši  63,75  %
uznatelných nákladů, což je dohromady 65 238 tis.
Kč, dále je možno požádat o kofinancování Plzeňský
kraj 2 x 5 milionů a zbytek je úvěr a vlastní zdroje.

9/  Jak  vysoký  bude  úvěr  a  jak  dlouho  se  bude
splácet?
V  současné  době  probíhá  výběrové  řízení  na
poskytnutí  úvěru  a  v  zadávacích  podmínkách  je
požadovaný úvěr ve výši 30 milionů korun. 
Splácení  by  mělo  být  zahájeno  po  dokončení
kanalizace od 1.4.2024 a bude se splácet do konce
roku 2038.

10/ Jaký bude harmonogram výstavby kanalizace?
Orientační harmonogram v tuto chvíli je následující:

únor 2021    ukončení I. kola výběrového řízení 
   na zhotovitele

březen 2021        ukončení II. kola výběrového řízení 
  na zhotovitele

květen 2021           předání podkladů na SFŽP
      

červenec 2021        rozhodnutí a podpis smlouvy o 
      dotaci se SFŽP

září 2021       zahájení stavby

během roku 2023  budování domovních přípojek
prosinec 2023      dokončení stavby

prosinec 2023         uvedení do zkušebního provozu
prosinec 2024       kolaudace

      závěrečné vyhodnocení akce 

Až  bude  znám  vítěz  výběrového  řízení  na
zhotovitele,  tak  předloží  podrobný  harmonogram
výstavby, z něhož bude patrné, jestli bude provádět
obě  akce  najednou  nebo  postupně  a  my  Vás
budeme informovat.

11/ Vyžaduje umístění domovní kanalizační 
přípojky povolení? 
Ano. Kanalizační  přípojky lze umisťovat na základě
územního souhlasu, který vydává příslušný stavební
úřad v Horažďovicích. 

12/  Vyřídí  za  mě  někdo  uvedená  povolení  a
vypracování projektové dokumentace na domovní
přípojku? 
Ano.  Vyřídit  si  příslušná  povolení  je  povinností
vlastníka  nemovitostí  před  zahájením  stavebních
prací. Obec Pačejov toto povolení za vlastníky,  kteří
budou  mít  zájem,  zajistí  prostřednictvím
AQUAŠUMAVA s.r.o., která pro zájemce vypracuje i
příslušný  projekt  domovní  přípojky.  Na  stránkách
obce www.pacejov.cz je příslušný formulář, který je
potřeba  vyplnit  a  předat  do  31.  ledna  2021  na
obecní úřad. 

13/ Kolik bude taková služba stát korun?
Už  víte,  že  kanalizační  přípojka  je  stavbou,  která
podléhá  vydání  územního  souhlasu.  Zajištění
projektu  a  územního  souhlasu  na  kanalizační
přípojku  zajistí  na  základě  plné  moci  od  vlastníků
obec  Pačejov  ve  spolupráci  s  projektantem
AQUAŠUMAVA s.r.o..
Cena  projektu  domovní  přípojky  bude  4  –  6  tisíc
korun a na základě rozhodnutí rady obce bude naše
obec přispívat 1 000,- Kč na každý projekt.
Ten, kdo nevyužije této služby a zajistí si  vše sám,
dostane tento příspěvek také. Pouze je potřeba, aby
koncem  roku  2021  byly  projekty  a  povolení  k
dispozici.

14/  Jaký je obecný postup při přípravě a realizaci
kanalizační přípojky? 
V  rámci  budování  hlavních  řadů  kanalizace  bude
provedena  veřejná  část  domovní   přípojky,  která
bude ukončena a zaslepena na hranici soukromého
pozemku vlastníků nemovitostí.
Vlastník/vlastníci připojované nemovitosti uzavřou s
obcí  „Smlouvu  o  úpravě  vzájemných  vztahů  v
souvislosti  s  napojením  soukromé  kanalizační
přípojky na veřejnou kanalizaci“. Následně proběhne
zaměření situace (místní  šetření) na pozemku, kde
Vám zkušený projektant poradí, jak nejlépe vyřešit
připojení  .  Po  té  dojde  ke  zpracování  projektové
dokumentace  a  vyřízení  územního  souhlasu.  Po
vydání  územního  souhlasu  bude  projekt  na
kanalizační  přípojky  na  soukromých  pozemcích
realizován a objekt napojen.

15/ Kdo nese náklady na  vybudování  kanalizační
přípojky? 
Náklady na vybudování kanalizační přípojky jsou na
vlastníkovi připojované nemovitosti. Přípojku zřizuje
na své náklady vlastník připojované nemovitosti.
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16/ Kdo bude vlastníkem kanalizační přípojky a kdo
zajistí opravy? 
Vlastníkem kanalizační  přípojky  je  ten,  kdo na své
náklady  přípojku  vybudoval  (vlastník).  Opravy  a
údržbu  kanalizačních  přípojek  uložených  v
pozemcích  (veřejná  část  přípojky),  které  tvoří
veřejné prostranství, zajišťuje provozovatel ze svých
provozních nákladů. 

17/  Kolik  mě  bude  stát  vybudování  kanalizační
přípojky?
Cena  za  zhotovení  vlastní  přípojky  je  zcela
individuální  a závisí  na výběru firmy, která jí  bude
realizovat.  V  této  souvislosti  se  budeme  snažit
připravit   pro  občany  průzkum  o  cenách
nejlevnějších firem. 

18/  Jak  budou  řešeny  přípojky,  které  jsou  pod
úrovní kanalizační větve? 
V  případě,  že  tato  situace  nastane,  bude  muset
majitel  nemovitosti  řešit  napojení  na  kanalizaci
přečerpávací stanicí. Při návrhu kanalizační přípojky
se  bude  projektant  snažit  tyto  případy
minimalizovat. 

19/ Kdy mohu připojit objekt na kanalizační řád?
Připojení  objektu  na  kanalizační  řád  může  být
provedeno až  po  uvedení  hlavní  kanalizační  stoky
včetně ČOV do provozu. 

20/ Co když se nechci vůbec na kanalizaci připojit?
Mohu k tomu být nějak nucen?
Pokud  se  někdo  rozhodne,  že  se  na  kanalizaci
nepřipojí, ocitne se v dosti nepříjemném postavení.
Rozhodně však v takovém případě musíte počítat s
kontrolami  ze  strany  stavebního  (žumpy)  nebo
vodoprávního  (domovní  ČOV  )  úřadu.  V  případě
neplnění  zákonných  povinností  vám  může  být
vyměřena pokuta, nebo dokonce budou opakovaně
vyměřovány  dosti  nepříjemné  pokuty.  Napojením
domu  na  kanalizaci  se  takovým  nepříjemnostem
můžete elegantně vyhnout.

21/  Co  pro  mě  znamená  to,  když  nyní  nemám
zájem o vybudování kanalizační přípojky?
Při  dodatečném připojení  na  veřejnou  kanalizaci
mimo termínu realizace stavby (po jejím dokončení)
hradí znečišťovatel při výstavbě kanalizační přípojky
veškeré náklady v plném rozsahu z vlastních zdrojů,
včetně povrchových úprav a asfaltů. Rovněž sám a
na  vlastní  náklady  si  zajistí  projektovou

dokumentaci,  vyjádření  správců  sítí,  souhlas
vlastníka popř.  provozovatele kanalizace a zajistí si
příslušné povolení stavebního úřadu.

22/ Zůstane nějaká část obce bez odkanalizování ?
Ano, zůstane. Při přípravě kanalizace se dělá několik
stupňů  projektové  dokumentace.  První  je  pro
územní  rozhodnutí,  ta  obsahovala  celkové
odkanalizování  4  vesnic  a  územní  rozhodnutí bylo
vydáno  v  prosinci  2018.  Potom  se  dělala
dokumentace pro stavební  povolení,  která sloužila
jako  podklad  pro  žádost  o  dotaci.  Kritéria  pro
přidělení dotace jsou neúprosná  a je jich celkem 15,
každé  se  boduje  a  k  tomu,  aby  byla  dotace
přidělena,  je  potřeba  docílit  určitého  množství
bodů,  čím  více,  tím  lépe.  Kritéria,  která  může
ovlivnit  právě  projektová  dokumentace,  jsou
náklady  na  1  metr  kanalizace a  náklady  na  1
ekvivalent (občan,  trvale  žijící  v  obci).  Z  toho
vyplývá,  že na  rekreační  objekty  a  domy  bez
trvalého obydlení  žádná dotace není. A zde jsme
museli přikročit k rozhodnutí o zkrácení koncových
větví,  abychom snížili  náklady v těchto kritériích a
dotaci jsme vůbec získali. V opačném případě by se
nedělala  kanalizace  vůbec.  To  zkrácení  se  potom
projevilo v dokumentaci pro provedení stavby.

23/ O jaké se jedná zkrácení ?
Museli jsme udělat celkem 12 změn spočívajících ve
zkrácení koncových větví, 8 v Pačejově nádraží a 4 v
Pačejově a Velešicích. Na nádraží je to konkrétně v
ulici  od  Míkovců  ke  školce,  část  u  mostu,  část  u
Faměrů – ty jsou bez dopadu na připojení objektů,
dále od KD do stavebnin, na Prackách, ulice při lese
k bytovkám, ulice ke Kašparům. Dále jsme uvažovali
o zrušení větve nad Buxínem, ale vzhledem k tomu,
že  se  jedná  o  rozvojové  území,  tak  ta  větev  byla
zachována. V Pačejově je zkrácena větev od vsi za
humna, od Vondrů k mostu, do Starých zahrad a ve
Velešicích od Pasek k Indrákům.

24/ O jaké objekty se bude jednat ?
V Pačejově nádraží – č. p. 59, 61, 74, 142, 168*), 
127*), 188*) a e. č. 102*)

V Pačejově č. p. 171 a 166 , ve Velešicích č. p. 37 a 
39*), v Týřovicích č.p. 15*), 17*), , e. č. 25*)

*) objekt bez trvalého pobytu nebo rekreační 

Chápeme,  že  majitelé  těchto  objektů  nebudou
spokojeni, ale vybudování kanalizace pro ně bude v
další  etapě  podle  finančních  možností  obce,  u
některých  je  řešení  v  umístění  domovní  čistírny
odpadních  vod,  na  jejíž  pořízení  by  mohla  obec

Tedy celkem obě akce budou stát 98 milionů a 98
tisíc korun bez DPH.

8/ Jak se bude kanalizace financovat?
Na vybudování kanalizace máme příslib dotace od
Státního  fondu  životního  prostředí  z  Národního
programu  životní  prostředí  ve  výši  63,75  %
uznatelných nákladů, což je dohromady 65 238 tis.
Kč, dále je možno požádat o kofinancování Plzeňský
kraj 2 x 5 milionů a zbytek je úvěr a vlastní zdroje.

9/  Jak  vysoký  bude  úvěr  a  jak  dlouho  se  bude
splácet?
V  současné  době  probíhá  výběrové  řízení  na
poskytnutí  úvěru  a  v  zadávacích  podmínkách  je
požadovaný úvěr ve výši 30 milionů korun. 
Splácení  by  mělo  být  zahájeno  po  dokončení
kanalizace od 1.4.2024 a bude se splácet do konce
roku 2038.

10/ Jaký bude harmonogram výstavby kanalizace?
Orientační harmonogram v tuto chvíli je následující:

únor 2021    ukončení I. kola výběrového řízení 
   na zhotovitele

březen 2021        ukončení II. kola výběrového řízení 
  na zhotovitele

květen 2021           předání podkladů na SFŽP
      

červenec 2021        rozhodnutí a podpis smlouvy o 
      dotaci se SFŽP

září 2021       zahájení stavby

během roku 2023  budování domovních přípojek
prosinec 2023      dokončení stavby

prosinec 2023         uvedení do zkušebního provozu
prosinec 2024       kolaudace

      závěrečné vyhodnocení akce 

Až  bude  znám  vítěz  výběrového  řízení  na
zhotovitele,  tak  předloží  podrobný  harmonogram
výstavby, z něhož bude patrné, jestli bude provádět
obě  akce  najednou  nebo  postupně  a  my  Vás
budeme informovat.

11/ Vyžaduje umístění domovní kanalizační 
přípojky povolení? 
Ano. Kanalizační  přípojky lze umisťovat na základě
územního souhlasu, který vydává příslušný stavební
úřad v Horažďovicích. 

12/  Vyřídí  za  mě  někdo  uvedená  povolení  a
vypracování projektové dokumentace na domovní
přípojku? 
Ano.  Vyřídit  si  příslušná  povolení  je  povinností
vlastníka  nemovitostí  před  zahájením  stavebních
prací. Obec Pačejov toto povolení za vlastníky,  kteří
budou  mít  zájem,  zajistí  prostřednictvím
AQUAŠUMAVA s.r.o., která pro zájemce vypracuje i
příslušný  projekt  domovní  přípojky.  Na  stránkách
obce www.pacejov.cz je příslušný formulář, který je
potřeba  vyplnit  a  předat  do  31.  ledna  2021  na
obecní úřad. 

13/ Kolik bude taková služba stát korun?
Už  víte,  že  kanalizační  přípojka  je  stavbou,  která
podléhá  vydání  územního  souhlasu.  Zajištění
projektu  a  územního  souhlasu  na  kanalizační
přípojku  zajistí  na  základě  plné  moci  od  vlastníků
obec  Pačejov  ve  spolupráci  s  projektantem
AQUAŠUMAVA s.r.o..
Cena  projektu  domovní  přípojky  bude  4  –  6  tisíc
korun a na základě rozhodnutí rady obce bude naše
obec přispívat 1 000,- Kč na každý projekt.
Ten, kdo nevyužije této služby a zajistí si  vše sám,
dostane tento příspěvek také. Pouze je potřeba, aby
koncem  roku  2021  byly  projekty  a  povolení  k
dispozici.

14/  Jaký je obecný postup při přípravě a realizaci
kanalizační přípojky? 
V  rámci  budování  hlavních  řadů  kanalizace  bude
provedena  veřejná  část  domovní   přípojky,  která
bude ukončena a zaslepena na hranici soukromého
pozemku vlastníků nemovitostí.
Vlastník/vlastníci připojované nemovitosti uzavřou s
obcí  „Smlouvu  o  úpravě  vzájemných  vztahů  v
souvislosti  s  napojením  soukromé  kanalizační
přípojky na veřejnou kanalizaci“. Následně proběhne
zaměření situace (místní  šetření) na pozemku, kde
Vám zkušený projektant poradí, jak nejlépe vyřešit
připojení  .  Po  té  dojde  ke  zpracování  projektové
dokumentace  a  vyřízení  územního  souhlasu.  Po
vydání  územního  souhlasu  bude  projekt  na
kanalizační  přípojky  na  soukromých  pozemcích
realizován a objekt napojen.

15/ Kdo nese náklady na  vybudování  kanalizační
přípojky? 
Náklady na vybudování kanalizační přípojky jsou na
vlastníkovi připojované nemovitosti. Přípojku zřizuje
na své náklady vlastník připojované nemovitosti.
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přispět.  V  některých  případech  je  možné  i  jiné
technické řešení.  Např.  v  případě Pracek byla část
kanalizace již  položena, když se dělalo prodloužení
vodovodu a není známo kde začíná a kde končí, tak
tam  bude  určitě  priorita  dokončení,  protože  se
jedná také o rozvojové území. Ty jednotlivé případy
se musí řešit naprosto individuálně. Důležité je, že i
na tyto úseky je stavební povolení a tudíž se můžou
podle  podle  finančních  možností  obce  postupně
dobudovávat.

25/ Kolik se tímto opatřením ušetřilo peněz?
Tímto opatřením se ušetřilo celkem 17 milionů 
korun.

26/ Jak velké finanční prostředky vynaloží obec v 
souvislosti s budováním kanalizace na 1 občana ?
V souvislosti s budováním kanalizace vynaloží obec 
na 1 občana v Pačejově nádraží 155 tisíc korun a na 
1 občana na akci Pačejov, Velešice a Týřovice 208 
tisíc korun.

27/ Musím nechat dělat dokumentaci na přípojku 
kanalizace, když jsem v současné době na 
kanalizaci již napojen?
Tady  je  třeba  rozlišovat.  Ti,  kdo  jsou  napojeni  na
oficiální  zkolaudovanou  kanalizaci  u  bytovek  u
Majerů v Pačejově nádraží (jedná se 4 bytovky a 14
rodinných domů)  nemusí o  nic  žádat  a  kanalizace
bude  automaticky  přepojena  na  nově  budovaný
kanalizační řad.
Všichni  ostatní, kdo  jsou  napojeni  do  nějaké
kanalizace  –  v  Pačejově  nádraží  v  části  ke
Strážovicím,  v  Pačejově  vsi  a  ve  Velešicích,  jsou
napojeni  načerno  do  nezkolaudované  dešťové
kanalizace,  kam se splašky nesmí vůbec pouštět z
přepadu  septiku,  jímky  nebo  na  přímo  a ti  musí
nechat zpracovat dokumentaci a provést připojení
do nové kanalizace. V opačném případě jim hrozí
pokuta od životního prostředí nebo jeho inspekce.

Ještě jednou o radonu 
Slovo odborníka

    Vzhledem k tomu,že problematika
přítomnosti radonu  v domech, bytech
a  obytných  prostorách  je   na
Pačejovsku  poslední  dobou  poměrně
dramaticky  komunikována,  byl  jsem

osloven  starostou  obce  Pačejov,  panem  Ing.
Vavřičkou,  abych  na  stránkách  "obecního
zpravodaje" sdělil svůj názor.
     Problematikou měření radonu, jehož zdrojem je
horninové  podloží  a  měření  obsahu  radonu  ve
vnitřních  prostorách,  kam  může  radon  a  jeho
dceřinné produkty z podloží migrovat se zabývám od
doku  1996.  Téma  tzv.  radonové  problematiky  je
součástí legislativy naší  země,  především se  tímto
tématem zabývá Atomový zákon a další vyhlášky a
doporučené metodiky. Chránit obyvatele před zdroji
radioaktivního - ionizujícího záření v tomto případě z
horninového  podloží  patří  do  legislativy  většiny
civilizovaných  zemí.  Každý,  kdo   se  měřením
radonového indexu pozemku a měřením objemové
aktivity radonu ve vnitřním ovzduší zabývá, musí být
držitelem odborné způsobilosti, musí projít studiem,
složit  zkoušku  a  získat  povolení  k  činnosti.
Problematika ochrany obyvatel naší země ze zdrojů
radioaktivního (ionizujícího) záření má samozřejmě
poměrně širší kontext a  řešení ochrany obyvatel pře
zdroji ionizujícího záření z horninového podloží a ve
vnitřním ovzduší budov je jen malá část. Atomovým
zákonem,   vyhláškami  a  metodikami  jsou  občané
chráněni  např.  také  vy  smyslu  využívání  vodních
zdrojů, používání stavebních materiálů, v lékařství, v
energetice  a  činnost  jednotlivců  a  firem  v  těchto
sférách  je  povolována,  regulována,  usměrňována
státem.  Ve  sféře  legislativy  je  nejen  pro  mě
poměrně  překvapivé,  že  problematika  ochrany
obyvatel  před  zdroji  ionizujícího  záření  z
horninového  podloží  (radonový  index  pozemku)
není  součástí  stavebního  zákona,  což  umožňuje  v
praxi   velmi často rozdílné požadavky úředníků na
stavebních úřadech a rozdílný postup při dokládání
protokolů o stanovení radonového indexu, který by
měl  být  součástí  dokladů  k  vydání  stavebního
povolení.  Na  různých  školeních  a  vzdělávacích
programech jsem jako  držitelé  osvědčení  odborné
způsobilosti  upozorňovali  zástupce  státních  úřadů
jako  SÚJB  a  SÚRO  na  tuto  nesrovnalost.  Tuto
skutečnost a téma legislativy, určitých disproporcí v
ní  rozvíjím  z  jednoho  prostého  důvodu......  je
zarážející,  jaká  mezera   a  z  toho  vyplývající
benevolence  pro  stavební  úřady  je  tvůrci  či  spíše
navrhovateli  tzv.  radonové problematiky na úrovni
výše uvedených institucí v legislativě vytvořena a jak
následně  dokáží  právě  zástupci  těchto  úřadů
dramaticky  popisovat  a  veřejnosti  prezentovat
možný negativní dopad na zdraví obyvatel ! 
       Dovoluji  si připomenout, proč je problematika
radonu  a  jeho  dceřinných  produktů,  k  jejichž
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přispět.  V  některých  případech  je  možné  i  jiné
technické řešení.  Např.  v  případě Pracek byla část
kanalizace již  položena, když se dělalo prodloužení
vodovodu a není známo kde začíná a kde končí, tak
tam  bude  určitě  priorita  dokončení,  protože  se
jedná také o rozvojové území. Ty jednotlivé případy
se musí řešit naprosto individuálně. Důležité je, že i
na tyto úseky je stavební povolení a tudíž se můžou
podle  podle  finančních  možností  obce  postupně
dobudovávat.

25/ Kolik se tímto opatřením ušetřilo peněz?
Tímto opatřením se ušetřilo celkem 17 milionů 
korun.

26/ Jak velké finanční prostředky vynaloží obec v 
souvislosti s budováním kanalizace na 1 občana ?
V souvislosti s budováním kanalizace vynaloží obec 
na 1 občana v Pačejově nádraží 155 tisíc korun a na 
1 občana na akci Pačejov, Velešice a Týřovice 208 
tisíc korun.

27/ Musím nechat dělat dokumentaci na přípojku 
kanalizace, když jsem v současné době na 
kanalizaci již napojen?
Tady  je  třeba  rozlišovat.  Ti,  kdo  jsou  napojeni  na
oficiální  zkolaudovanou  kanalizaci  u  bytovek  u
Majerů v Pačejově nádraží (jedná se 4 bytovky a 14
rodinných domů)  nemusí o  nic  žádat  a  kanalizace
bude  automaticky  přepojena  na  nově  budovaný
kanalizační řad.
Všichni  ostatní, kdo  jsou  napojeni  do  nějaké
kanalizace  –  v  Pačejově  nádraží  v  části  ke
Strážovicím,  v  Pačejově  vsi  a  ve  Velešicích,  jsou
napojeni  načerno  do  nezkolaudované  dešťové
kanalizace,  kam se splašky nesmí vůbec pouštět z
přepadu  septiku,  jímky  nebo  na  přímo  a ti  musí
nechat zpracovat dokumentaci a provést připojení
do nové kanalizace. V opačném případě jim hrozí
pokuta od životního prostředí nebo jeho inspekce.

Ještě jednou o radonu 
Slovo odborníka

    Vzhledem k tomu,že problematika
přítomnosti radonu  v domech, bytech
a  obytných  prostorách  je   na
Pačejovsku  poslední  dobou  poměrně
dramaticky  komunikována,  byl  jsem

osloven  starostou  obce  Pačejov,  panem  Ing.
Vavřičkou,  abych  na  stránkách  "obecního
zpravodaje" sdělil svůj názor.
     Problematikou měření radonu, jehož zdrojem je
horninové  podloží  a  měření  obsahu  radonu  ve
vnitřních  prostorách,  kam  může  radon  a  jeho
dceřinné produkty z podloží migrovat se zabývám od
doku  1996.  Téma  tzv.  radonové  problematiky  je
součástí legislativy naší  země,  především se  tímto
tématem zabývá Atomový zákon a další vyhlášky a
doporučené metodiky. Chránit obyvatele před zdroji
radioaktivního - ionizujícího záření v tomto případě z
horninového  podloží  patří  do  legislativy  většiny
civilizovaných  zemí.  Každý,  kdo   se  měřením
radonového indexu pozemku a měřením objemové
aktivity radonu ve vnitřním ovzduší zabývá, musí být
držitelem odborné způsobilosti, musí projít studiem,
složit  zkoušku  a  získat  povolení  k  činnosti.
Problematika ochrany obyvatel naší země ze zdrojů
radioaktivního (ionizujícího) záření má samozřejmě
poměrně širší kontext a  řešení ochrany obyvatel pře
zdroji ionizujícího záření z horninového podloží a ve
vnitřním ovzduší budov je jen malá část. Atomovým
zákonem,   vyhláškami  a  metodikami  jsou  občané
chráněni  např.  také  vy  smyslu  využívání  vodních
zdrojů, používání stavebních materiálů, v lékařství, v
energetice  a  činnost  jednotlivců  a  firem  v  těchto
sférách  je  povolována,  regulována,  usměrňována
státem.  Ve  sféře  legislativy  je  nejen  pro  mě
poměrně  překvapivé,  že  problematika  ochrany
obyvatel  před  zdroji  ionizujícího  záření  z
horninového  podloží  (radonový  index  pozemku)
není  součástí  stavebního  zákona,  což  umožňuje  v
praxi   velmi často rozdílné požadavky úředníků na
stavebních úřadech a rozdílný postup při dokládání
protokolů o stanovení radonového indexu, který by
měl  být  součástí  dokladů  k  vydání  stavebního
povolení.  Na  různých  školeních  a  vzdělávacích
programech jsem jako  držitelé  osvědčení  odborné
způsobilosti  upozorňovali  zástupce  státních  úřadů
jako  SÚJB  a  SÚRO  na  tuto  nesrovnalost.  Tuto
skutečnost a téma legislativy, určitých disproporcí v
ní  rozvíjím  z  jednoho  prostého  důvodu......  je
zarážející,  jaká  mezera   a  z  toho  vyplývající
benevolence  pro  stavební  úřady  je  tvůrci  či  spíše
navrhovateli  tzv.  radonové problematiky na úrovni
výše uvedených institucí v legislativě vytvořena a jak
následně  dokáží  právě  zástupci  těchto  úřadů
dramaticky  popisovat  a  veřejnosti  prezentovat
možný negativní dopad na zdraví obyvatel ! 
       Dovoluji  si připomenout, proč je problematika
radonu  a  jeho  dceřinných  produktů,  k  jejichž

uvolňování  z  horninového  podloží
směrem  do  staveb  v  kontaktu  s
prostředím  zemin  a  hornin  dochází,
tak  často  diskutována.  Radon  je
přírodní  radioaktivní  plyn,  který  je  v

horninách  zemské  kůry  obsažen  v  množství  velmi
malém (vápence) až hodně vysokém (některé žuly a
syenity).  Jeho  obsah  v  horninách  je  dán  místem
vzniku,  procesy  vzniku  a  chemizmem  prostředí  v
zemské kůže, ve kterém horniny v geologické historii
vznikaly. Radon vzniká postupnou přeměnou atomů
různých  prvků  ,  kdy  se  začátku  rozpadové  řady
nachází  uran  a  posledním  prvkem  před  vznikem
radonu je rádium. Radon sám se přeměňuje na další
radioaktivní  prvky  (izotopy  polonia,  olova  a
bizmutu), ty se při vdechování zachycují v dýchacích
cestách  a  ozařují  je.  Parametr  -  veličina,  která
charakterizuje obsah radonu a  dceřinných produktů
ve  vnitřním  ovzduší  se  nazývá  objemová  aktivita
radonu  OAR  (Bq/m3).  Radon  se  tedy  rozpadá  na
218Po  (α  rozpad,  poločas  rozpadu  3  minuty),  a
protože vzniklý prvek polónia má elektrický náboj,
váže  se  na  prachové  částice,  aerosolové  částice  a
vodní páru v ovzduší staveb. Podobně je tomu při
dalším rozpadu 218Po na radioaktivní 214Pb a poté na
radioaktivní  214Bi  (další  dceřinné produkty  rozpadu
radonu  opět  s  poločasem  rozpadu  v  řádu  min.  a
sekund).  Prach,  aerosol  a  vodní  pára  s  dceřinými
produkty  je  následně  vdechována  do  plicních
sklípků,  kde  proběhne  radioaktivní  rozpad  těchto
dceřinných prvků spojený s uvolnění částic atomu a
také s uvolněním energie. Jak radon, tak i produkty
jeho přeměny polonium 218Po a 214Po emitují při své
radioaktivní  přeměně částice  alfa s  určitou
energetickou  hodnotou.  Uvolněná  energie  z
rozpadu  či  tyto  uvolněné  částice  mohou  díky  své
vysoké ionizační  schopnosti opakovaně působit  na
buňky plicní vystýlky, resp. na jejich genetický kód
způsobit  jeho  porušení  (DNA).  Takto  neustále
částicemi  a   energií  bombardovaný  genetický  kód
buněk plicní vystýlky se může deformovat, buňky se
neobnovují jako původní a  mohou vznikat buňky s
pokřiveným  DNA,  tedy  i  rakovinotvorné  buňky.
Upozorňuji  že  v  souvislosti  s   možným  vznikem
plicních rakovinových nádorů se hovoří o časových
úsecích pobytu místnostech s vysokou OAR v řádu
desítek  roků.  Samozřejmě  míra  účinku  na  lidský
organizmus je stejně jako u jiných negativních vlivů
na  naše  zdraví,  které  nás  životem  provází  velmi
individuální  a  závisí  na  dalších  genetických
dispozicích  jedince,  na  jeho  celkovém  zdravotním
stavu, na dlouholeté životosprávě, na životní stylu,

na  celkové  tělesné  a  duševní  péči  o  své  těla.  V
odborné  literatuře   je  zmiňována  např.  větší  míra
rizika,  např.  pro  jednotlivce,  kteří  žili  včetně
předchozích generací (viz. genetika)  v místech, kde
je  geologické  prostředí  s  nízkými  hodnotami
ionizujícího  záření  v  tom  případě,  že  začnou
následně  žít  v  místech  -  objektech  s  vysokými
hodnotami  ionizujícího  záření,  v  místech  kde  je
několika  násobně  překročena  povolená  hodnota.
Odborníci přirovnávají takovouto změnu k situaci, že
jedinec začne ze dne na den kouřit min. dvě krabičky
cigaret.  Důrazně  připomínám,  že   není  prokázán
žádný jiný negativní vliv  radonu a jeho dceřinných
produktů  na  lidské  zdraví,  na  vznik  dalších  typů
onemocnění natož další typů rakovin, které postihují
lidskou  populaci.  Konstatování,  ve  stylu  .....  máte
zvýšené  obsahy  radonu a   dceřinných  produktů  v
objektu  dostanete,  nebo  počítejte  se  vnikem
rakoviny  plic  považuji  za  nepravdivá,  nepřesná  a
zavádějící.     K problematice radonu, jeho pronikání
do vnitřního ovzduší staveb a ev. realizaci opatření
proti  pronikání  radonu  a   dceřinných  produktů  s
stávajících staveb je vhodné přistupovat  s klidem, s
rozvahou,  po  zvážení  osobních  možností  a  stavu
obývaného  objektu.  V  Pačejově  a  okolí  proběhlo
první měřen objemové aktivity radonu ve vnitřním
ovzduší již v 90. letech minulého století. V domech
byly  rozmístěny  tzv.  stopové  detektory,  byly
instalovány  na  zdi  místností  a  jednalo  se  o  roční
měření,  které  je  považováno  za  nejobjektivnější  a
nejprůkaznější.  Roční  měření  poskytne  objektivní
výsledky  i  vzhledem  k  tomu,  že  jsou  eliminovány
výkyvy  a změny  v obsahu radonu vůči stavu topím
a netopím, zima, léto, větrám více či větrám méně.
Hodnoty  objemové  aktivity,  které  byly  zjištěny  v
mnoha případech vyhovovali požadovaný limitům a
v  mnoha  případech  byly  směrné  hodnoty  OAR
překročeny.  Také  v  domě v  Pačejově  nádraží,  kde
jsem vyrůstal,  kam stále  dojíždím a kde žije  moje
matka  byly  hodnoty  OAR  mírně  překročeny.
Dosahovali max. 500 Becquerel (značka Bq)/m3. Pro
starší obytné domy byla tehdy směrná hodnota OAR
400 Bq/m3. V žádném případě se však nejednalo o
hodnoty, které by vyžadovali okamžitý zásah. Podle
mého názoru nevyžadovali v podstatě žádný zásah.
Nevzpomínám si, že by   hodnoty OAR v některém
měřeném  domě  v  Pačejově  byly  takové  aby  bylo
nutné provést okamžitá stavební opatření vedoucí k
omezení  pronikání  radonu od vnitřního  ovzduší.  Z
vlastních  měření  radonových  indexů  pozemků a  z
měření ve vnitřních prostorách staveb v Pačejově a
okolí  můžu  doložit,  že  se  jedná  o  hodnoty  OAR,
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které  odpovídají  charakteru
horninového  podloží,  nejsou
netradiční,  nejsou mimořádně vysoké
ani zásadně zvýšené....... jsou pro naší
domovinu klasické a odpovídající. Další

části  naší  země  o  obrovských  rozlohách  mají  díky
stejné geologické stavbě a stejnému či podobnému
horninovému podkladu hodnoty 
radonového  indexu  a  hodnoty  OAR  ve  vnitřním
ovzduší stejné a velmi často i vyšší. Přikládám část ze
zákona č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů
(atomový zákon),  v  §  6  odst.5..  Tato část  definuje
základní rámec úvah nad povinností snížit hodnoty
úrovně ozáření z přírodních radionuklidů. I zde text
jasně deklaruje důraz na střízlivý a reálný pohled a
následný  praktický  zásah  do  stavby,  který  by
hodnotu  úrovně  ozáření  z  přírodních  radionuklidů
ve vnitřním ovzduší snížil.

Obecně  prvními  opatřeními,  která  můžou  snížit
hodnotu  ozáření  z  přírodních  radionuklidů  ve
vnitřním  ovzduší  je   změna  ventilačního  režimu
(častější větrání) objektu, zintenzivnění ventilačního
režimu objektu, podpora zintenzivnění ventilačního
režimu.  Další  možnosti  jsou  již  při  opravdu
zvýšených  hodnotách  spojené  s  instalací  větracích
zařízení, pračkami vzduchu, rekuperátory vzduchu a
s  tím  spojené  stavební  úpravy  objektu.  Následují
opatření  spojená  se  náročnějšími  stavebními
opatřeními  v  objektu  spojená  s  výše  uvedenými
opatřeními.  Jedná se  např.  o  oddělení  -  odvětrání
stávajících stávajících  základových prvků stavby od
podloží,  atd.  V  každém  případě  je  vhodné  před
realizací  opatření  znát  přesnou  hodnotu  OAR  ve
vnitřním  ovzduší  stavby,  což  může  být  prvním
krokem, který vás povede k úvaze, jestli  je  nutné
protiradonová opatření provádět a v jakém rozsahu.
Domnívám se, že u každého staršího domu je možné
s  minimálními  náklady  provést  utěsnění  prostupů
topení,  vody  a  odpadu   ze  sklepů  od  obytného
patra. Netěsné prostupy  ze sklepa, garáží, kotelen

jsou  nejčastější  migrační  cestou  pro  radon  do
obytných  místností.  Také  je  nutné  věnovat
pozornost  těsnosti  dveří  vedoucích  do  sklepů  z
obytných pater.
    Před  několika  týdny  jsem  s  panem  starostou
konzultoval hodnoty OAR naměřené v nedávné 
minulosti v budovách ZŠ a MŠ v Pačejově a byl jsem
pozitivně překvapen. Směrné hodnoty OAR nebyly v
řadě  měřených  místností  vůbec  překročeny,  v
některých místnostech byly mírně překročeny. Tuto
skutečnost  uvádím  z  důvodu,  že  je  možné
konstatovat,  že  předcházející  rekonstrukce  starých
objektů  škol  byly  provedeny  s  určitou  kvalitou,
vedení obce  se o 
tuto problematiku  zajímá a podle vyjádření starosty
tomu bude i nadále. Myslím, že rodiče nemusí mít
obavy,  že  by  jejich  děti  docházely  od  školy
"zamořené  radonem".  Naprostá  většina  z  nás  do
této školy  chodila  a  to  v době topení  v  kamnech,

netěsných  dveří,  atd.,  většina  z   nás  vyrůstala  v
domech  v  Pačejově  a  okolí  postavených  bez
jakýchkoliv  opatření  proti  radonu  a  více  či  méně
zvesela  po  zemi  běháme  dál.  Nedoporučuji  z
problematiky radonu dělat středobod svého zdraví,
otázku bytí či nebytí, otázku přestavby domu, otázku
prodeje  rodinného  stříbra  abych  měl  peníze  na
protiradonové  fólie,  otázku  bydlení  či  nebydlení  v
Pačejově a okolních vesnicích.  Začal  bych zdravým
životním  stylem,  optimismem  a  souběžně  je  pak
možné  objektivně  zvážit  s  chladnou  hlavou
případnou reakci na hodnoty objemové aktivity ve
vnitřním ovzduší domů, ve kterých žijeme.

Ing. Petr Kareš
jednatel Radon expres s.r.o.
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které  odpovídají  charakteru
horninového  podloží,  nejsou
netradiční,  nejsou mimořádně vysoké
ani zásadně zvýšené....... jsou pro naší
domovinu klasické a odpovídající. Další

části  naší  země  o  obrovských  rozlohách  mají  díky
stejné geologické stavbě a stejnému či podobnému
horninovému podkladu hodnoty 
radonového  indexu  a  hodnoty  OAR  ve  vnitřním
ovzduší stejné a velmi často i vyšší. Přikládám část ze
zákona č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů
(atomový zákon),  v  §  6  odst.5..  Tato část  definuje
základní rámec úvah nad povinností snížit hodnoty
úrovně ozáření z přírodních radionuklidů. I zde text
jasně deklaruje důraz na střízlivý a reálný pohled a
následný  praktický  zásah  do  stavby,  který  by
hodnotu  úrovně  ozáření  z  přírodních  radionuklidů
ve vnitřním ovzduší snížil.

Obecně  prvními  opatřeními,  která  můžou  snížit
hodnotu  ozáření  z  přírodních  radionuklidů  ve
vnitřním  ovzduší  je   změna  ventilačního  režimu
(častější větrání) objektu, zintenzivnění ventilačního
režimu objektu, podpora zintenzivnění ventilačního
režimu.  Další  možnosti  jsou  již  při  opravdu
zvýšených  hodnotách  spojené  s  instalací  větracích
zařízení, pračkami vzduchu, rekuperátory vzduchu a
s  tím  spojené  stavební  úpravy  objektu.  Následují
opatření  spojená  se  náročnějšími  stavebními
opatřeními  v  objektu  spojená  s  výše  uvedenými
opatřeními.  Jedná se  např.  o  oddělení  -  odvětrání
stávajících stávajících  základových prvků stavby od
podloží,  atd.  V  každém  případě  je  vhodné  před
realizací  opatření  znát  přesnou  hodnotu  OAR  ve
vnitřním  ovzduší  stavby,  což  může  být  prvním
krokem, který vás povede k úvaze, jestli  je  nutné
protiradonová opatření provádět a v jakém rozsahu.
Domnívám se, že u každého staršího domu je možné
s  minimálními  náklady  provést  utěsnění  prostupů
topení,  vody  a  odpadu   ze  sklepů  od  obytného
patra. Netěsné prostupy  ze sklepa, garáží, kotelen

jsou  nejčastější  migrační  cestou  pro  radon  do
obytných  místností.  Také  je  nutné  věnovat
pozornost  těsnosti  dveří  vedoucích  do  sklepů  z
obytných pater.
    Před  několika  týdny  jsem  s  panem  starostou
konzultoval hodnoty OAR naměřené v nedávné 
minulosti v budovách ZŠ a MŠ v Pačejově a byl jsem
pozitivně překvapen. Směrné hodnoty OAR nebyly v
řadě  měřených  místností  vůbec  překročeny,  v
některých místnostech byly mírně překročeny. Tuto
skutečnost  uvádím  z  důvodu,  že  je  možné
konstatovat,  že  předcházející  rekonstrukce  starých
objektů  škol  byly  provedeny  s  určitou  kvalitou,
vedení obce  se o 
tuto problematiku  zajímá a podle vyjádření starosty
tomu bude i nadále. Myslím, že rodiče nemusí mít
obavy,  že  by  jejich  děti  docházely  od  školy
"zamořené  radonem".  Naprostá  většina  z  nás  do
této školy  chodila  a  to  v době topení  v  kamnech,

netěsných  dveří,  atd.,  většina  z   nás  vyrůstala  v
domech  v  Pačejově  a  okolí  postavených  bez
jakýchkoliv  opatření  proti  radonu  a  více  či  méně
zvesela  po  zemi  běháme  dál.  Nedoporučuji  z
problematiky radonu dělat středobod svého zdraví,
otázku bytí či nebytí, otázku přestavby domu, otázku
prodeje  rodinného  stříbra  abych  měl  peníze  na
protiradonové  fólie,  otázku  bydlení  či  nebydlení  v
Pačejově a okolních vesnicích.  Začal  bych zdravým
životním  stylem,  optimismem  a  souběžně  je  pak
možné  objektivně  zvážit  s  chladnou  hlavou
případnou reakci na hodnoty objemové aktivity ve
vnitřním ovzduší domů, ve kterých žijeme.

Ing. Petr Kareš
jednatel Radon expres s.r.o.

 Zprávy ze školy

Od nového roku mohli
do  školy  je  prvňáci  a
druháci.  Pokračovali
jsme v aktivitách Hrdé
školy,  bohužel  většina
žáků jen u monitorů.

Pačejovská škola zářila barvami 
"Barevný týden", tak byl nazván týden od 11. do 15. 
ledna. Žáci 1. a 2. třídy Základní školy v Pačejově 
mohli prožít tento krásný týden přímo ve škole, 
ostatní žáci se akce zúčastnili doma u počítačů. 
Každý den byl věnován jiné barvě. Pondělí bylo ve 
znamení duhové, úterý červené, středa modrá, 
čtvrtek žlutozelený a pátek patřil černé a bílé. Do 
projektu se s nadšením zapojila většina dětí a 
pozadu nezůstali ani jejich učitelé a zaměstnanci 
školy. Velké poděkování patří školní kuchyni, která se
přidala „barevnými jídly“ – v pondělí se například 
podávaly rybí prsty, bramborová kaše a červená 
řepa, v úterý kuře na paprice a kynutý knedlík, ve 
středu si děti pochutnaly na palačinkách s 
borůvkovou marmeládou a ve čtvrtek se na 
jídelníčku objevil zelený špenát, pečená krkovice a

 brambor. Barevný týden si všichni v Pačejově 
náramně užili.
20.2.2021 - Harry Potter den v Pačejově 
Dne 5. února 2021 se na naší škole uskutečnil 
projekt, který se týkal kouzelného světa oblíbeného 
hrdiny Harryho Pottera. Mimo školu se sice nesmí 
čarovat, ale tentokrát byla udělena výjimka. Někteří 
žáci a učitelé čarovali i doma u monitorů při 
distanční výuce. Naši nejmladší si užívali kouzla a 
čáry přímo ve škole. Po škole se pohybovaly postavy 
Harryho Pottera, Hermiony Grangerové, Rona 
Weasleyho, Albuse Brumbála a Minervy 
McGonagallové. Soutěžily mezi sebou čtyři 
bradavické koleje - Nebelvír, Zmijozel, Havrasvár a 
Mrzimor. Koleje plnily různé úkoly z českého jazyka a
matematiky, za odměnu získaly také zlatonku. 
Soutěžily také v neobvyklých dovednostech, jakými 
byl například hod drahokamem nebo příprava 
kouzelného lektvaru. Každý si také vyrobil ježibabu s 
koštětem. Protože nebylo dobré počasí, nemohly 

bohužel koleje soutěžit ve famfrpálu, ale to se snad 
povede příště. Žáci, kteří kouzlili doma, malovali 
obrázky, popisovali fantastická zvířata nebo 
charakterizovali Harryho Pottera a jeho přátele. Žáci 
druhého stupně hledali řešení češtinářských kvízů s 
kouzelnickou tématikou. Deváťáci zažili 
videokonferenci s Albusem Brumbálem a poslali svá 
tři přání do Bradavic. A co si v této době naši žáci 
přejí nejvíce? Přáním číslo jedna je, aby zmizel 
Covid-19 a život se vrátil do normálních kolejí. Za 
druhé si přejí, aby se všichni dostali na své vysněné 
školy a byli úspěšní ve svém budoucím životě. A do 
třetice jsou to hmotné dárky, se kterými by byl život 
snadnější.

Okresní kolo olympiády z českého jazyka 
Letošní okresní kolo olympiády z českého jazyka se 
konalo distanční formou. Za naši školu se účastnily 
žákyně 9. ročníku - Kristýna Větrovcová a Zuzana 
Veselá. V nemalé konkurenci si děvčata vedla 
výborně a obsadila krásné 5. a 6. místo. Za vzornou 
reprezentaci školy patří dívkám velké poděkování a 
pochvala. 
Testy SCIO 
Testy SCIO z českého jazyka, matematiky, obecných
studijních  předpokladů  a  angličtiny  absolvovali
šesťáci o půl roku později než měli, tedy v prosinci.
Každý žák dostal podrobný několikastránkový rozbor
svých znalostí a předpokladů.  Mohl  si  také ověřit,
jak  je  na  tom  v rámci  testovaných  žáků  z celé
republiky.  Výsledky  se  pohybovaly  v pásmu
průměru.  Rodiče  vyplňovali  dotazník  pro  rodiče  a
nás velmi mile potěšily jejich odpovědi, ze kterých
vyplývá  ocenění  přístupu  učitelů  k žákům,  kvality
výuky,  pedagogického  sboru  a  kvalitního  vybavení
školy. Děkujeme.

Distanční výuka
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Distanční  výuka  opět  začala  pro  všechny  žáky,
s koncem bohužel  v nedohlednu.  Od  třetí  třídy  se
žáci  vyučují  prostřednictvím  Google  Classroom,
prvňáci  a  druháci  mají  svůj  dohodnutý  systém.
V lednu jsme posílili  výuku angličtiny na 1. stupni.
Nyní  nasazujeme  nový  rozvrh  s více  výukovými
hodinami  a  také  s pevně  danými  třídnickými
hodinami.  Online  probíhá  i  doučování,  konzultace
z angličtiny a konzultace k volbě povolání. Vidím na
svých  žácích  už  zoufalství  a  otrávenost  z tohoto
způsobu výuky. Několik hodin denně před blikajícím
monitorem může vyvolat neurologická onemocnění
V současnosti ale není jiný způsob, jak výuku zajistit.
Snažíme se najít kompromis mezi hygienou duševní
činnosti  a  nutností  výuky.  Mrzí  mne,  když  občas
slyším zhodnocení naší práce ve smyslu, že už rok
doma  ležíme.  Všichni  kolegové  jistě  potvrdí,  že
distanční výuka je mnohem mnohem náročnější na
přípravy a také řešení různých problémů a dotazů je
složitější.  Přesto  se  pačejovští  učitelé  a  asistentky
stále snaží výuku zpestřit nebo vymyslet náměty na
volnočasové  aktivity  a  za  to  jim  patří  velké
poděkování. 
Zápis do 1. ročníku 
Na webu školy www.zspacejov.cz najdete ODKAZ NA
REGISTRAČNÍ  FORMULÁŘ,  žádost  o  přijetí  k
základnímu  vzdělávání,  žádost  o  odklad  školní
docházky,  dotazník,  zápisní  list  a  informační
materiály  k  nástupu  do  školy.  (Registrace  bude
aktivní až od 1.4.!!)
1)  Registrujte  Vaše  dítě.  Po  registraci  Vám  bude
doručen potvrzující e-mail s registračním číslem. 
2)  Nezapomeňte  prosím  vytištěné  a  podepsané
dokumenty spolu s kopií rodného listu Vašeho dítěte
(nemusí být úředně ověřena) doručit do 30.4.2021
do  školy.  Doručit  můžete  osobně  v  uvedený  den,
poštou,  sami  vhodit  do  poštovní  schránky  nebo
datovou  schránkou.  Doručení  e-mailem  není
přípustné. 
Kdo  nemá  možnost  registrace  přes  web,  bude
postupovat podle bodu 2).
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,
v době  od 1.  dubna  do  30.  dubna kalendářního
roku,  v němž  má  dítě  zahájit  povinnou  školní
docházku. Konkrétní  termín  7.  dubna  od   13:00  –
15:00 pro osobní doručení písemností.
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
2021/2022  se  dostaví  děti,  které  dovrší  šestý  rok
věku nejpozději do 31. 8. 2021 tzn. děti narozené od
1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a dále děti, kterým byl při
zápisu v dubnu  2020  povolen  odklad školní
docházky o jeden rok.

RNDr. Hana Aldorfová,
ředitelka školy

Něco z historie AMK Pačejov

            V loňském roce oslavil
Automotoklub Pačejov 60 let  své
existence.  Samotná  oslava  se
bohužel  díky  koronavirové
pandemii  nemohla  uskutečnit.

Členové AMK Pačejov tak toto výročí oslavili první
a  velmi  povedenou  velkou  rally.  Zde  je  něco  z
historie naší organizace.
           Podle informací pamětníků se sdružovali
motoristé v Pačejově již v období 1. republiky a po
II. světové válce jako členové tehdejšího Autoklubu
Republiky Československé.  O místní  organizaci  se
však nedochovaly žádné informace. 
          Na jaře r. 1953 byli tito členové zařazeni pod
právě vzniklou organizaci Svazarmu. Již v r.  1955
byl  první  pokus  o  založení  Automotoklubu  při
Svazarmu.  Tehdejší  OV Svazarmu organizaci  však
nepotvrdil.  Přesto  se  nadále  rozvíjela  motoristická
činnost, zejména motocyklový sport. Ve spolupráci s
autoškolou  začala  i  tradice  řidičských  kursů  a
školení řidičů. 
         Až na jaře 1960 byl oficiálně zaregistrován
Automotoklub  při  ZO  Svazarmu  Pačejov.  Již  v
tomto roce byla zorganizována motocyklová soutěž,
která se pod názvem „Pošumavské šlapačky“ stala
dlouholetou tradicí. Začal vycházet klubový časopis
Hlasatel  AMK Pačejov  a  do  soutěže  „Jezdím bez
nehody“  se  zapojilo  180 řidičů.  Již  od  roku 1966
pomáhali  členové  AMK  na  všech  velkých
motoristických  akcích  v  regionu  včetně  Rallye
Šumava, Rallye Vltava a Wiesbaden. Nezapomínalo
se ani na dopravní výchovu. 
        Vedle motocyklových závodů se od roku 1974
začala  psát  v  Pačejově  nová  historie  v  pořádání
automobilových  soutěží.  První  dva  ročníky  jako
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Distanční  výuka  opět  začala  pro  všechny  žáky,
s koncem bohužel  v nedohlednu.  Od  třetí  třídy  se
žáci  vyučují  prostřednictvím  Google  Classroom,
prvňáci  a  druháci  mají  svůj  dohodnutý  systém.
V lednu jsme posílili  výuku angličtiny na 1. stupni.
Nyní  nasazujeme  nový  rozvrh  s více  výukovými
hodinami  a  také  s pevně  danými  třídnickými
hodinami.  Online  probíhá  i  doučování,  konzultace
z angličtiny a konzultace k volbě povolání. Vidím na
svých  žácích  už  zoufalství  a  otrávenost  z tohoto
způsobu výuky. Několik hodin denně před blikajícím
monitorem může vyvolat neurologická onemocnění
V současnosti ale není jiný způsob, jak výuku zajistit.
Snažíme se najít kompromis mezi hygienou duševní
činnosti  a  nutností  výuky.  Mrzí  mne,  když  občas
slyším zhodnocení naší práce ve smyslu, že už rok
doma  ležíme.  Všichni  kolegové  jistě  potvrdí,  že
distanční výuka je mnohem mnohem náročnější na
přípravy a také řešení různých problémů a dotazů je
složitější.  Přesto  se  pačejovští  učitelé  a  asistentky
stále snaží výuku zpestřit nebo vymyslet náměty na
volnočasové  aktivity  a  za  to  jim  patří  velké
poděkování. 
Zápis do 1. ročníku 
Na webu školy www.zspacejov.cz najdete ODKAZ NA
REGISTRAČNÍ  FORMULÁŘ,  žádost  o  přijetí  k
základnímu  vzdělávání,  žádost  o  odklad  školní
docházky,  dotazník,  zápisní  list  a  informační
materiály  k  nástupu  do  školy.  (Registrace  bude
aktivní až od 1.4.!!)
1)  Registrujte  Vaše  dítě.  Po  registraci  Vám  bude
doručen potvrzující e-mail s registračním číslem. 
2)  Nezapomeňte  prosím  vytištěné  a  podepsané
dokumenty spolu s kopií rodného listu Vašeho dítěte
(nemusí být úředně ověřena) doručit do 30.4.2021
do  školy.  Doručit  můžete  osobně  v  uvedený  den,
poštou,  sami  vhodit  do  poštovní  schránky  nebo
datovou  schránkou.  Doručení  e-mailem  není
přípustné. 
Kdo  nemá  možnost  registrace  přes  web,  bude
postupovat podle bodu 2).
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,
v době  od 1.  dubna  do  30.  dubna kalendářního
roku,  v němž  má  dítě  zahájit  povinnou  školní
docházku. Konkrétní  termín  7.  dubna  od   13:00  –
15:00 pro osobní doručení písemností.
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
2021/2022  se  dostaví  děti,  které  dovrší  šestý  rok
věku nejpozději do 31. 8. 2021 tzn. děti narozené od
1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a dále děti, kterým byl při
zápisu v dubnu  2020  povolen  odklad školní
docházky o jeden rok.

RNDr. Hana Aldorfová,
ředitelka školy

Něco z historie AMK Pačejov

            V loňském roce oslavil
Automotoklub Pačejov 60 let  své
existence.  Samotná  oslava  se
bohužel  díky  koronavirové
pandemii  nemohla  uskutečnit.

Členové AMK Pačejov tak toto výročí oslavili první
a  velmi  povedenou  velkou  rally.  Zde  je  něco  z
historie naší organizace.
           Podle informací pamětníků se sdružovali
motoristé v Pačejově již v období 1. republiky a po
II. světové válce jako členové tehdejšího Autoklubu
Republiky Československé.  O místní  organizaci  se
však nedochovaly žádné informace. 
          Na jaře r. 1953 byli tito členové zařazeni pod
právě vzniklou organizaci Svazarmu. Již v r.  1955
byl  první  pokus  o  založení  Automotoklubu  při
Svazarmu.  Tehdejší  OV Svazarmu organizaci  však
nepotvrdil.  Přesto  se  nadále  rozvíjela  motoristická
činnost, zejména motocyklový sport. Ve spolupráci s
autoškolou  začala  i  tradice  řidičských  kursů  a
školení řidičů. 
         Až na jaře 1960 byl oficiálně zaregistrován
Automotoklub  při  ZO  Svazarmu  Pačejov.  Již  v
tomto roce byla zorganizována motocyklová soutěž,
která se pod názvem „Pošumavské šlapačky“ stala
dlouholetou tradicí. Začal vycházet klubový časopis
Hlasatel  AMK Pačejov  a  do  soutěže  „Jezdím bez
nehody“  se  zapojilo  180 řidičů.  Již  od  roku 1966
pomáhali  členové  AMK  na  všech  velkých
motoristických  akcích  v  regionu  včetně  Rallye
Šumava, Rallye Vltava a Wiesbaden. Nezapomínalo
se ani na dopravní výchovu. 
        Vedle motocyklových závodů se od roku 1974
začala  psát  v  Pačejově  nová  historie  v  pořádání
automobilových  soutěží.  První  dva  ročníky  jako

mototuristické a od třetího ročníku jako „opravdová“
rally zařazená do Oblastního přeboru ČSR. V roce
1984 stáli naši členové mezi prvními u zrodu tehdy
nového  sportu  cyklotrial.  I  v  této  disciplíně  byl
AMK  Pačejov  dlouholetým  pořadatelem  soutěží.
Členové  klubu  reprezentovali  Pačejov  nejen  v
motocyklovém  sportu  a  cyklotrialu,  ale  i  v
motokárovém  sportu  a  zejména  automobilových
rally a automobilových orientačních soutěžích. Vedle
pořadatelské  pomoci  na  většině  motoristických
akcích  v  regionu  stáli  pačejovští  i  u  „zrodu“
Podbrdské  rally  v  Sedlišti  a  Rally  Úslava  v
Blovicích. V roce 2000 byli pořadatelé z Pačejova
průkopníky  další  disciplíny   -  sprintrally,  když
uspořádali úplně první podnik v ČR. Jako sprintrally
se pačejovská soutěž konala až do roku 2019. V roce
2020  vstoupili  pořadatelé  z  AMK  Pačejov  mezi
velké  rally  a  hned  se  stali  nejlépe  hodnocenými
pořadateli  ze  všech  uspořádaných  rally.  AMK
Pačejov  je  také  jedinou  vesnickou  organizací  v
České republice,  a možná i  na světě,  která pořádá
motoristickou akci tak velkého významu. 
          V čele organizace byl od jejího založení do r.
1961 pan Chasa. Od tohoto roku až do r. 1971 byl
předsedou Václav Žitník starší.  Po jeho boku byli
pánové Benda a Panuška. V letech 1971 až 1978 byl
zvolen  předsedou  pan  Polák  ,  1978-1980  pan
Svoboda. Od r. 1980 do r.1990 byl v čele organizace
Miroslav Žitník 
           V r. 1990 se pačejovští aktivně zapojili do
obnovení činnosti  samostatné organizace motoristů
Československý  autoklub  jako  historický  nástupce
Autoklubu  Republiky  Československé.  Byli
účastníky  zakládající  valné  hromady  v  Praze.
Předsedou Automotoklubu Pačejov byl  zvolen pan
Josef  Čada.,  jednatel  Miroslav  Žitník  a  hospodář
Květuše Víšková.  Od r.  1997 do  2017 stál  v  čele
Automotoklubu Pačejov v AČR Miroslav Žitník. V
současné době funkci předsedy vykonává Miroslav
Žitník mladší. 
         Členové AMK Pačejov v AČR se podílí na
přípravě všech rally ve svém okolí. Pořádají besedy
o  bezpečnosti  silničního  provozu.  Více  než
desetiletou  tradici  má  v  Pačejově  pořádání
automobilových  slalomů.  Velkým  unikátem  je
pačejovská  skupina  dispečerů,  kteří  zajišťují
dispečink  na  všech  rally  v  České  republice.
Automotoklub  Pačejov v  AČR nyní  i  reprezentuje
celá řada posádek v MČR v rally a v automobilovém
slalomu. 

Členové  AMK  Pačejov  se  připravují  na
novou sezonu

              Navzdory koronavirové pandemii jsou
přípravy  na  42.  INVELT  Rally  Pačejov  v  plném
proudu.  Přestože  dnes  nikdo  neví,  jak  se  bude
situace  kolem  pandemie  vyvíjet,  věříme,  že  naše
hlavní sportovní podniky budeme moci bez omezení
uspořádat.  Situace  kolem  koronaviru  pozastavila
přípravu  kalendáře  Pošumavského  poháru  v
automobilovém  slalomu,  kde  zatím  není  možné
podniky pro amatéry pořádat. Pačejovský AMK opět
obdržel pověření k pořádání dvou vrcholných akcí v
letošním roce.  Prvním podnikem bude  Mistrovství
ČR v automobilovém slalomu, které se připravuje na
29. května. Druhou velkou akcí našeho AMK bude
již 42.  INVELT Rally Pačejov.  Ta proběhne 1.  -3.
října opět jako součást  Mistrovství  ČR v rally a v
rally historických automobilů. Přípravy na tuto akci
běží  na  plné  obrátky.  V  současné  době  se
pořadatelům  schází  první  povolení  k  průjezdu
rychlostních zkoušek. Probíhají i intenzivní jednání
o nových úsecích, které však stejně jako v loňském
roce komplikuje omezení pohybu osob. V přípravě
jsou dvě nové rychlostní zkoušky a mnoho změn na
těch  tradičních.  Doufejme,  že  se  i  během
koronavirových  opatření  podaří  všechny  jednání
dovést do úspěšného konce. Současně probíhá práce
na finančním zajištění akce, které je díky současné
krizi také velmi složité. Technická skupina si zatím
krátí  čas  přípravou  materiálu  a  technického
zabezpečení  trati,  abychom  byli  na  první  říjnový
víkend včas a dobře připraveni. 

Miroslav Žitník ml.
předseda AMK

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

/ 13 /březen * číslo 1 / 2021



Jaké  kulturní  a  sportovní

akce nás čekají ?

Bohužel nouzový stav a pandemická situace stále již
několikátý  měsíc  znemožňují  pořádání  jakýchkoliv
společenských,  kulturních  a sportovních akcí. Sice
jsme zpracovali kalendář těchto akcí pro letošní rok,
ale zatím v podstatě rušíme jednu akci za druhou.
Přišli  jsme  o  tradiční  masopustní  průvod  ve
Velešicích,  spolkový  ples  v  kulturním  domě,  je
ochromena činnost zájmových spolků, nekonala se
žádná  výroční  schůze  či  valná  hromada.  Smutné
období! A tak doufejme, že s nadcházejícím jarem a
později létem se situace zlepší a budeme moci něco
uspořádat a potkat se třeba při májovém posezení
na  pačejovské  návsi  nebo  ve  Strážovicích.
Každopádně  připravujeme  o  pouti  7.  a  8.  srpna
oslavy  150.  výročí  výročí  kostela  Panny  Marie
Sněžné. V sobotu by měl být velký koncert v kostele
a  v  neděli  slavnostní  poutní  mše svatá,  kterou by
měl  celebrovat  otec  biskup mons.  Vlastimil  Kročil,
neboť   osobně  přislíbil  účast  na  těchto  oslavách.
Samozřejmě se připravují  i  další  doprovodné akce.
Sledujte webové stránky obce a vývěsky.

Z  ČERNÉ  KRONIKY

OBCE….

Malé zamyšlení…
Tímto  zamyšlením  se  ještě  vracíme  do  období
Adventu a vánočních svátků ….

Škodit,  škodit,  škodit.  To  je  zřejmě  životní  krédo
člověka,  který  mezi  námi   žije  a  ani  jsme  o  tom
nevěděli, než …
Začal  Advent  a  v  našich  vesnicích  na  veřejných
prostranstvích  i  přes  složitou  situaci,  se  rozsvítily
vánoční stromy. Bezpochyby krásný zvyk, který jsme
jezdili obdivovat po revoluci směrem na západ.
Rozsvítit  takový  strom  dá  práci  a  stojí  to  i  dost
peněz.  Na  druhé  straně  to  udělá  radost  mnoha
lidem  a  hlavně  dětem  a  přispěje  to  ke  krásné
adventní a vánoční atmosféře.
A  mezi  námi  žije  člověk,  který  zřejmě  s  velkou
radostí a spokojeností nám tu radost kazí, chce nás

naštvat, škodit. Krásně osvětlený strom na nádraží u
zdravotního  střediska  mu  zřejmě  vadil.  A  tak
několikrát  v  týdnu  ono  osvětlení  poškodil  tím
způsobem, že přeřídil nastavený časový spínač, aby
strom svítil ve dne nebo nesvítil vůbec a k tomu ještě
ten spínač poškodil. Opakuji, i několikrát v týdnu!
Co  je  to  za  člověka?  Vylézt  z  tepla  domova  po
půlnoci, dávat pozor,  aby ho někdo neviděl, vzít  si
nějaký  žebříček,  vylézt  tam  a  škodit...A  není  to
člověk  jen  takový  obyčejný.  Musí  k  tomu  mít
technické  předpoklady  a  charakterové  vlastnosti.
Musí to být také zřejmě člověk mentálně uchýlený,
když mu taková věc dělá dobře. Jestli díky tomu měl
pěkné Vánoce, tak mu to přejme. Ale ono se mu to
vrátí. To je jisté.

Věřte, že bychom byli rádi, kdyby tato rubrika mohla
zůstat prázdná. (Redakce)

Chválíme 

* Klatovský deník, který zavedl novou rubriku „Deník
na návštěvě“ a zahájil tento seriál v Pačejově, který
je již třetí rok Vesnicí roku Plzeňského kraje. Po celý
týden, v šesti vydáních od pondělí do soboty, mohli
čtenáři  získat  zajímavé  informace  o  naší  obci  a
činnosti zájmových spolků.

POPLATKY
Dovolujeme si upozornit, že
do 31. března t.r. měly být
zaplaceny  poplatky  za
odpady a ze psa a v termínu
do  30.  dubna  t.r. mají  být
zaplaceny  poplatky  za
vodné a stočné.

ZPRAVODAJ obce Pačejov / 14 /
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člověk  jen  takový  obyčejný.  Musí  k  tomu  mít
technické  předpoklady  a  charakterové  vlastnosti.
Musí to být také zřejmě člověk mentálně uchýlený,
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zůstat prázdná. (Redakce)
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* Klatovský deník, který zavedl novou rubriku „Deník
na návštěvě“ a zahájil tento seriál v Pačejově, který
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POPLATKY
Dovolujeme si upozornit, že
do 31. března t.r. měly být
zaplaceny  poplatky  za
odpady a ze psa a v termínu
do  30.  dubna  t.r. mají  být
zaplaceny  poplatky  za
vodné a stočné.

Zaplatit můžete bez návštěvy úřadu i  přes počítač,
když si zavoláte nebo napíšete o variabilní symbol,
abychom dokázali Vaši platbu přiřadit.

   376 595 153
 e mail: obec@pacejov.cz

ROZDĚLÁVÁNÍ OHŇŮ
Protože  je  tady  jaro  a  s  ním začnou
práce na zahradách, dovolujeme si vás
upozornit  na  ohleduplnost  k  vašim
sousedům  při  jarních  pracích  a
rozdělávání ohňů. Občanský zákoník v
§ 1013 říká:  „Vlastník se zdrží všeho,
co  působí,  že  odpad,  voda,  kouř,

prach,  plyn,  pach,  světlo,  stín,  hluk,  otřesy  a  jiné
podobné účinky  (imise)  vnikají  na  pozemek jiného
vlastníka  (souseda)  v  míře  nepřiměřené  místním
poměrům  a  podstatně  omezují  obvyklé  užívání
pozemku;  to  platí  i  o  vnikání  zvířat.  Zakazuje  se
přímo přivádět  imise  na pozemek jiného vlastníka
bez  ohledu  na  míru  takových  vlivů  a  na  stupeň
obtěžování  souseda,  ledaže  se  to  opírá  o  zvláštní
právní důvod.“
Problematika je také obecně upravena v předpisech
regulujících  podmínky  požární  ochrany,  a  to
především  v  zákoně  č.  133/1985  Sb.,  o  požární
ochraně,  ve  znění  pozdějších  předpisů.  Účelem
tohoto  zákona  je  vytvořit  podmínky  pro  účinnou
ochranu  života  a  zdraví  občanů  a  majetku  před
požáry.  
Obce  jsou  oprávněny  prostřednictvím  obecně
závazných vyhlášek zakázat rozdělávání a udržování
otevřených ohňů na určitých místech, popř. zakázat
spalování určitých materiálů. 

Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021

Podle  zákona  č.  332/2020  Sb.,
bude  na  celém  území  České
republiky přistoupeno ke sčítání
lidu,  domů  a  bytů.  Rozhodným
okamžikem  sčítání  je  půlnoc  z
pátku 26. března na sobotu 27.

března  2021.  Fyzická  osoba  podléhající  sčítání  je
povinna  poskytnout  zákonem  požadované  údaje.
Sčítání je navrženo bez nutnosti kontaktu z dalšími
osobami, tzn. online.

Sčítání  podléhá  každá  fyzická  osoba,  která  má  na
území ČR trvalý pobyt, která je v rozhodný okamžik v
ČR přítomna a dále každý dům a každý byt. Za osoby
mladší  18ti  let  a  osoby  omezené  ve  svéprávnosti
provádí  sečtení  jejich  zákonný  zástupce  nebo
opatrovník.
Povinná  osoba  poskytne  údaje  jejich  zápisem  do
sčítacího  formuláře  v  elektronické  podobě  od  27.
března  do  9.  dubna  2021,  nebo  následně  při
terénním došetření.  Při  terénním došetření  sčítací
komisař předá členu domácnosti sčítací formulář v
listinné  podobě  v  předem  oznámeném  termínu.
Člen  domácnosti  odevzdá  vyplněný  formulář  v
odpovědní  obálce  na  poště  nebo  odešle
prostřednictvím schránek České pošty.  Odeslání  je
zdarma.
Všechny  informace  jsou  na  webových  stránkách
www.scitani.cz.  V  případě  potřeby  lze  využít
informační linku 840 30 40 50.

NOVÝ KŘÍŽ
Na nejvyšším místě správního území naší obce byl
osazen  nový  kříž.   Byl  nalezen  při  rekonstrukci
pačejovského hřbitova a  osazen na vrch Plesník
(605 m n.m.), jako prosba za odvrácení pandemie

koronaviru a ostatních  nemocí a  hrozeb. Stalo  se
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tak   v   pátek 26. února 2021, den před úplňkem.
Renovaci kříže a jeho osazení provedl mistr Roman
Kovář z Jetenovic, kterému tímto děkujeme. A tak
vzniklo  nové  místo,  které  láká  na  vycházky  s
krásným  výhledem  a  možným  zamyšlením.  Na
území naší obce se nachází 34 křížů a křížků a 1
pamětní kámen. Obec připravuje novou publikaci,
ve které budou fotky všech těchto míst s popisem a
chceme ji vydat v letošním roce u příležitosti 150.
výročí  místního  kostela  Panny  Marie  Sněžné  a
pokřtít ji při oslavách tohoto výročí.

Vyznání chalupářky
Pošumaví. Cosi  malebného  se
skrývá v názvu tohoto kraje. Ráda
bych se v pačejovskem Zpravodaji
vyznala  z  obdivu  k  tomuto  koutu
naší malé země.
Narodila jsem se tady a vracím se.
Rodná vesnice Nehodív, školní léta

v  Myslívě,  návštěvy  babičky  a  dědečka  ve
Strážovicích,  tety  a  strýce  v  Týřovicich,  poutě  v
Těchonicích, v Myslívě, v Nehodívě, v Nicově  a na
Václava  v  Pohoří.  Mohla  bych  dále  pokračovat  -
nádraží v Pačejově, OÚNZ v Horažďovicích....
Život  jsem prožila  dál  odtud.  Díky  své  profesi  a  i
profesi  svého  manžela  jsem  poznala  mnohá
významná kulturní  místa  a  osobnosti nejen v  naší
vlasti.  Můj život  byl  obohacen a obzory se rozšířily. 
Teď jsem opět v Týřovicich. Snad mě sem povolala
samotná  kmotra  teta  Anna.  Ještě  do nedávna byl
rybníček na návsi zarostlý jako v mém dětství. Křížek
byl  přemístěn.  Polní  cestou ze  Strážovic  bych sem
snad ještě trefila. 
Z  Nehodíva  jsem  vídala  pošumavské  a  šumavské
kopce.  Nyní  jsem  o  trochu  blíže  Šumavě  a  mohu
porovnávat. Co  bylo v dálce mám teď téměř před
sebou.  Jako  dítě  jsem  obdivovala  ze  svahu
nehodívského  kopce   Štírka  stromořadí  štíhlých
topolů  ze  Smrkovce  do  Hradešic.  Teď  ze  Slavniku
mám  Hradešice  téměř  před  sebou,  ale  již  bez
topolů. Horažďovice vidím až nyní, z Nehodíva vidět
nebyly, zakryl je Plesník u Strážovic. Lom v Hydčicích
svítí  jako  dřív  bílou  barvou  jakoby  se  tam  nic
nezměnilo. 
Kéž  by  se  tato krajina  rovněž  nezměnila  a  zůstala
nadále tak upoutávající jakou je dosud. 

Anna Musilová

  Nová  publikace   „Pačejov  –  Vesnice  roku
Plzeňského kraje 2019“
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