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ZPRAVODAJ obce Pačejov
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Velký problém jsou lesy a to v celé republice. Sucho a
kůrovec řádí a nikdo neví, co s tím. U nás v obci díky
nuceným těžbám máme za polovinu plánovacího
období splněnou těžbu na celé období 10 let. Příští rok
se bude muset zřejmě žádat o navýšení. S tím jsou
spojena mimořádná opatřen, která se musí splnit. Letos
už je vytěženo okolo 2000 m3 proti plánovaným 800
m3. Prakticky celá Kotěžice, více než 1000 m 3 na
Plesníku (ten je skoro holý), přes 300 m 3 v Luhu, něco
málo v Dašínu. Cena kulatiny stále klesá, odběratelé
přestávají odebírat a vrásky na čele nám přibývají. Asi
víte, že s tímto problémem se zabývá i vláda a
Ministerstvo zemědělství. Z toho důvodu navyšujeme i
fond obnovy majetku obce z 1 milionu na dva miliony,
abychom mohli do budoucna případně pokrývat ztráty
z hospodaření v lesích, neboť se určitě výrazně omezí
těžba a tím příjmy, ale pěstební činnost, sázení a
oplocenky, ožínání, postřiky musí ve zvětšené míře
pokračovat. No, uvidíme.
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Co dělají jejich rodiče? Ví , kde se jejich mazánkové
pohybují a co právě dělají? Asi těžko. Již to řešíme ve
spolupráci s Policií ČR, se školou a budeme postupovat
velice tvrdě. Nelze jinak.
V minulém čísle Zpravodaje jsem vás informoval o
tom , že sousední obce nechtějí hradit náklady spojené s
pobytem dětí v mateřské škole. Proběhlo několik
jednání se starosty a musím říci, že situace je snad
vyřešena, faktury uhrazeny a že do budoucna tyto
problémy nebudou. Objevil se ale jiný problém a to je
pošta.

Opravená cesta ke kostelu

Takto se chovají někteří naši spoluobčané
Kam s ním? To není jen slavný Nerudův fejeton o
starém slamníku, ale každodenní otázka nás všech v
souvislosti se všemi druhy odpadu. Normální je odpad
třídit a dávat do určených nádob. To většina občanů
samozřejmě dělá, ale pár jedinců se zřejmě vyžívá v
tom dělat nepořádek kolem kontejnerů a myslí si, že to
po nich bude někdo uklízet. Nic jiného nám
samozřejmě nezbývá, ale je to ubohost. Proč to hází
kolem kontejnerů, proč do kontejnerů na bioodpad
někdo vyhodí plechovky od piva, ale celý pytel, proč
velké kartony opřou o kontejner a někdo to po nich
musí rozřezat a uklidit ….. Tak bych mohl pokračovat.
Tato místa již monitorujeme fotopastmi a brzy budeme
mít první výsledky a znát hříšníky. Bohužel, jinak
nemůžeme. Za toto volební období jsme již 7krát dělali
sběr objemného a nebezpečného odpadu a do konce
roku bude ještě jednou. Jsem rád, že to lidé odvezou na
svozná místa, než aby to vozili po lesích a příkopech. I
když jsem byl při posledním srpnovém svozu
překvapen, jaké množství tohoto odpadu se na
určených místech objevilo. Bylo toho úplně nejvíc a
stojí to desetitisíce. Pokaždé je toho okolo 20 tun. Také
se nám množí případy vandalismu a ničení majetku
některými výrostky. Vytrhané branky na školním hřišti,
rozšlapané lavičky na farské zahradě, nepořádek v
čekárnách, vajgly, flašky. Na hřišti u kulturního domu
poškrabané stoly na ping pong a stopy od bot na nich a
pak si jdou zakouřit za trať. Přibývá rušení nočního
klidu. Většinou se jedná o 4-5 stejných mladíků a dětí,
kteří s cigárem v puse jezdí na kolech sem a tam…….

Navštívila mne krajská ředitelka České pošty s
oblastním manažerem a oznámili mně, že v nejbližší
době hodlají ukončit provoz pobočky České pošty na
nádraží a nabídli obci, aby pobočku provozovala sama
jako součást projektu Pošta Partner. Co všechno
nebudou chtít na obcích zajišťovat? To znamená
přijmout a vyškolit pracovníka, ještě jednoho na zástup
po dobu dovolené či nemoci a obec to bude stát dalších
cca 200 tisíc korun. A je tu ten problém, že poštu
využívá asi polovina lidé z okolních obcí a to vše má
hradit obec Pačejov? Informoval jsem starosty okolních
obcí a požádal je, zda budou ochotni hradit poměrnou
část nákladů. Až to projednají ve svých zastupitelstvech,
tak dají vědět. Další možnost je, že pobočku pošty
budou provozovat v prodejně Jednoty. No, to podle
mého názoru není úplně dobré řešení. Budeme jednat a
o dalším vývoji vás budu informovat.
Pojďme k něčemu radostnějšímu. Obec Pačejov získala
ve významné soutěži Vesnice roku prestižní Modrou
stuhu za společenský
život v obci. Jedná se bezesporu o velký úspěch, který je
korunován dotací ve výši 600 tisíc korun od
Ministerstva pro místní rozvoj a příslibem dotace v
Programu stabilizace a obnova venkova Plzeňského
kraje. Ta může dosáhnout i 400 tisíc korun podle toho,
o kolik a na co budeme žádat. Nejde však jen o ten
milion, za který zase něco v obci zvelebíme, ale jde o
ten úspěch v prestižní soutěži. Pačejov je dnes v „první
lize“ mezi vesnicemi a vrátil se tam, kam patří.
Samozřejmě, jak jinak, jsem v této souvislosti
zaznamenal i opačné názory od některých pašáků,
protože úspěch se u nás prostě neodpouští. Ale on
nepřišel sám od sebe. Pro to se muselo hodně udělat,
hlavně při prezentaci obce před hodnotící komisí. To
musel někdo vymyslet a realizovat. Proto mně dovolte,
abych ještě jednou poděkoval členkám tanečního a
pěveckého souboru Šikbaby, kapele Švitorka, hasičům
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ve Strážovicích, Pačejově a Velešicích. Také manželům
Františku a Petře Veselých, kulturní komisi, Sboru pro
občanské záležitosti a zájmovým spolkům. Prezentovali
jsme Pačejov v tom nejlepším světle a získali krásné
ocenění. Vyplatilo se to. A zároveň je to taková
„třešnička na dortu“ na závěr volebního období.
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zase podpořit. Děkujeme.
Co říci na závěr? Ještě jednou Vám všem děkuji a přeji
krásný podzimní čas. Uvidíme se při oslavách stého
výročí republiky a při dalších akcích. A pak už bude
Advent.

Váš starosta

Zprávy ze školy

Ano, blíží se nové volby a tím pádem i konec toho
současného volebního období. Tady se přesně vidí, jak
ten čas letí. Čtyři roky utekly ani jsme se nenadáli. Ty
volby minulé byly v Pačejově hektické, soupeřily čtyři
kandidátky a Vy, občané a voliči, jste rozhodli.

Na začátku byly nějaké sliby nebo spíš záměry a tak
jsme se rozhodli složit vám účty. Proto jste minulý
týden dostali do svých schránek mimořádné číslo
obecního Zpravodaje, který více obrazem než slovem,
rekapituluje z větší části to, co se za uplynulé volební
období udělalo. Nevešlo se tam zdaleka vše z důvodů
omezeného místa a tak bych chtěl jen upřesnit, že jsme
za 3,5 roku investovali přes 22 milionů korun, z toho
více než polovina byla z dotací. Dal se dohromady
všechen obecní majetek, budovy, cesty, postupně se
dělají rybníky. U budovy obecního úřadu a „učitelské
bytovky“ máme projekty na zateplení a čekáme jen na
vhodnou dotaci. Těm, co mají krátkou paměť, chci jen
připomenout, že jsem celé volební období pracoval pro
naši obec, pro vás občany za poloviční odměnu, než
jsem měl nárok a ten rozdíl šel do obecní pokladny.
Udělalo by se za to třeba rybník v Týřovicích nebo
cesta do Pasek ve Velešicích a nebo tepelné čerpadlo v
mateřské škole. No nic, to bylo moje rozhodnutí a
mnozí ho stejně neocení. Chtěl bych při této příležitosti
poděkovat hlavně členům rady za odvedenou práci a
také většině zastupitelů a vám občanům, kteří jste nás
podporovali. Mrzí mě, že do nových voleb byla
postavena jen jedna kandidátka. Kde jsou ti věční
kritici, proč nejdou s kůží na trh a neukáží, co umí ?
Škoda. Nicméně první říjnový víkend se konají volby a
tak pokud jste byli s naší prací spokojeni, přijďte nás

Prázdniny se v horkém létě vypařily a jsme zase ve
škole. Ovšem v mnohem krásnější škole, protože během
prázdnin se díky zřizovateli zcela zrekonstruovalo
sociální zařízení, pan školník vyrobil nové skříně pod
schody a dokončila se inovace osvětlení společných
prostor. Také jsme mohli zapracovat na vytoužené
cvičné kuchyňce, a to díky dárcům, kterými jsou
SRPDŠ 50 000 Kč, Obec Kvášňovice 10 000 Kč a Obec
Břežany 5 000 Kč. Děkujeme. Za peníze jsme pořídili
nové rozvody vody a odpadů, elektroinstalaci, dlažbu a
obklady.
Do školy nastoupilo 124 žáků, z toho 11 prvňáčků.
Čtvrťáci a páťáci již stačili absolvovat kurz dopravní
výchovy. Pro šesťáky, sedmáky a osmáky bychom rádi
v říjnu zorganizovali exkurzi do pražské ZOO. 1.11.
oslavíme sté narozeniny naší republiky projektovým
dnem. 13.11. navštíví celá škola divadelní představení a
28.11. žáci druhého stupně pojedou do Horažďovic na
zeměpisný pořad Planeta Země. Na 6.12. je
naplánovaný tradiční vánoční jarmark a 17.12. tradiční
vánoční charitativní koncert Nesem vám noviny aneb
Děti dětem. Budeme pokračovat ve spolupráci se SŠ
v Oselcích a SŠ v Horažďovicích na projektu „Podpora
odborného vzdělávání v Plzeňském kraji“. Naši žáci
budou opět navštěvovat kroužky na jmenovaných
středních školách.
Přeji učitelům i žákům v novém školním roce hodně
úspěchů a zdraví a zvlášť prvňáčkům, aby je neopustilo
nadšení, se kterým do školy přišli první den. Aktuální
informace budou nadále zveřejňovány na našich
stránkách www.zspacejov.cz.
/RNDr. Hana Aldorfová, ředitelka školy/

***

Co nového u Motýlků a Broučků?
Prázdniny nám utekly jako voda a je tady opět čas
podělit se s vámi o to, co se v naší školce dělo a bude se
dít.
Zimní olympiáda v létě:

září * číslo 3 / 2018

Velká společná akce pro rodiče s dětmi proběhla v naší
škole koncem června. Byla naplánovaná, že proběhne
na školní zahradě, ale bohužel nám nepřálo počasí, a
tak se musely všechny soutěžní disciplíny přesunout do
prostor naší školky. Rodiče se svými dětmi obcházeli
stanoviště a na každém plnili různé disciplíny
(krasobruslení, slalom na lyžích a sáňkách, hokej, jízda
na lopatách..). Bylo zajímavé pozorovat děti a jejich
rodiče s jakou vervou se pustili do soutěžení a někdy to
opravdu neměli lehké. Takový slalom na lyžích na
sucho a s tmavými brýlemi dá opravdu pořádně zabrat.
Vyvrcholením našich olympijských her bylo hledání
olympijského pokladu a zde opět zabodovali rodiče, na
kterých bylo vidět, jak by chtěli mermomocí poklad
objevit a také se jim to nakonec podařilo. Na závěr
jsme si společně opekli vuřty, snědli dobroty, které
připravily maminky a zazpívali si při kytaře s paní
Naďou Polenovou. Všichni jsme byli příjemně unaveni,
ale plni zážitků, které jsme společně ten den zažili.
Už jsem veliký a přespím v noci ve školce:
V ten samý den, kdy proběhla v naší škole olympiáda,
mohly děti, které se na to cítily a chtěly, v naší škole
přespat. Pro některé to byl opravdu velký krok do
života a zvládly to moc dobře. Před spaním si všichni
odvážlivci pohráli, poslechli si pohádku, kterou
přečetla
jedna
maminka,
samozřejmě
bylo
„šuškáníčko“ a malé „zlobeníčko“, které ale nikomu
nevadilo. Ráno po 5 hodině některé děti nemohly
dospat, a tak nám dospělým udělaly budíček. Šla se
společně připravit snídaně, ještě si chvilenku pohrát a
už tady byli rodiče.
Hrátky v pěně a prohlídka Matěje:
Poslední školní den jsme si pro naše děti připravili
velké překvapení. Pan Radek Junger nachystal pro děti
dopolední program s hasičskou tématikou. Děti měly
možnost prohlédnout si nové hasičské auto ,,Matěje“,
vyzkoušely si, jak se stříká se stříkačkami, mohly si
obléknout hasičské oblečení a to nejlepší je teprve
čekalo. S úžasem pozorovaly, jak pan Junger vyrábí
pěnu, a když jí byl dostatek, vrhly se do ní a užívaly si.
Nadšení bylo tak veliké, že ani my dospěláci jsme
neodolali a nechali jsme se k hrátkám strhnout a
společně s dětmi si tyto okamžiky vychutnali.
Ach to loučení!
Loučení je u nás ve školce opravdu těžké, jak pro nás
tak pro děti, které odcházejí do školy. Někdy máme
všichni i slzy na krajíčku, když si uvědomíme, kolik
zážitků jsme s dotyčnými dětmi zažili, byli jsme
svědky jejich pokroku, chlácholili je, když jim bylo
smutno, a oni najednou vyrostou a opustí nás. Takový
je život, je třeba jim popřát do dalšího života hodně
zdaru a úspěchů a jenom doufat, že na nás
nezapomenou a přijdou se na nás někdy podívat.
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rozlučkovou párty, uvařili jsme si společně na ohni
ovocný čaj, opekli si jablíčka a pochutnali si na
dobrotách, které nám upekly k této příležitosti
maminky.
Začínáme:
Dne 3. září jsme odstartovali nový školní rok s počtem
39 dětí. Do oddělení starších dětí ,,Motýlků“ nastoupilo
22 dětí a do oddělení mladších dětí ,,Broučků“
nastoupilo 17 dětí. 37 dětí bude ve školce celodenně, to
je opravdu velký počet. A tak nám nezbývá než
přikoupit lehátka a obrnit se trpělivostí a ostražitostí. Do
školky bylo přijato celkem 14 nových dětí, z toho 11
dětí ve věku 2-3 let. Začínáme pomalu, pro nové děti je
důležitá adaptace na nové prostředí, lidi a kamarády. O
všechny děti se s láskou starají 3 učitelky na celý
úvazek, jedna učitelka na částečný úvazek. Dobroty
připravuje paní kuchařka na celý úvazek, jedna
pomocná síla v kuchyni na částečný úvazek a vedoucí
ŠJ též na částečný úvazek. O čistotu se nám stará paní
uklízečka, opět na částečný úvazek. Jsme tady samé
ženy a schází nám tady nastálo šikovný muž, který by
se staral o opravy a úpravu zahrady. Tak snad do
budoucna se nám podaří někoho šikovného sehnat.
Co plánujeme:
Měsíc září necháváme děti zvykat si na vše nové a od
října startujeme. Rádi bychom zavedli v naší školce
čtení pro děti před spaním, a tak doufáme, že si na nás
udělají čas třeba babičky, dědečkové a opět i pan
starosta. V říjnu nás čeká návštěva paní Peškové s jejími
pejsky-canisterapie, výchovný program zaměřený na
první pomoc, velká společná akce s rodiči ,,Podzimní
putování se skřítky po naší MŠ“, chtěli bychom, také v
naší školce u příležitosti 100 let vzniku ČR zasázet nové
stromy a samozřejmě nezapomeneme na posvícení a
upečeme si s dětmi hnětynky. V listopadu k nám do
školky zavítá divadlo Letadlo s pohádkou ,,Průzkumníci
v Austrálii“, výukový program zaměřený na dravce,
výukový program pořádaný Policií ČR zaměřený na
bezpečnost dětí a opět bychom se rádi zapojili do
gastronomické soutěže pořádané naší obcí.
Poděkování:
Již tradičně za dobré skutky náleží velké poděkování. A
tak mi dovolte poděkovat firmě, která nám zakoupila na
naší školní zahradu herní prvek skluzavku
s domečkem za částku bezmála 36 000,-Kč. Bohužel
tato firma si nepřeje být jmenovaná, tak neuvádím, ale
za tento sponzorský dar jsme všichni moc rádi a je
ozdobou naší zahrady. Další poděkování bude náležet
panu Jiřímu Studničkovi ml. respektive firmě OD
,,Slavník“ za sponzorský dar 15 000,-Kč, který
použijeme na nákup herních prvků do interiéru MŠ.
Poděkování patří všem občanům, kteří pro nás sbírají
hliník a víčka pro Terezku.
/Vladislava Chalušová, ředitelka mateřské školy/

Prázdninový provoz:
O prázdninách byl provoz v naší škole pouze dopolední
z důvodu malého počtu přihlášených dětí. To však
neznamenalo, že bychom odpočívali. Pro děti byl
samozřejmě připravený program na každý den.
Poslední den před prázdninami jsme si s dětmi udělaly

***
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/Vladislava Chalušová, ředitelka mateřské školy/

***

ZPRAVODAJ obce Pačejov
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Odborný posudek včetně fotodokumentace mám
v archívu a jsou jistě archivovány i na obecním úřadě.
Tak to by myslím na vysvětlenou případu okolo lip
kolem pačejovského kostela mohlo stačit. Pokud to
někomu nestačí, tak mi může přijít vynadat osobně a
ne, jak se říká, nadávat po obci.
A tak raději přejdu k tomu radostnějšímu, ba přímo
radostnému, a to k překvapením milým. Překvapen a
velice potěšen jsem byl, když jsem četl dopis, ve
kterém mě pan starosta žádal o souhlas s instalováním
zařízení umělého osvětlení kostela na pozemku, který
je ve vlastnictví farnosti. Odepsal jsem v tom smyslu,
aby můj souhlas byl chápán spíše jako poděkování
obci, že něco takového pačejovský kostel bude mít. A
už o loňských Vánocích byla ta krása, ba nádhera
k vidění. Takže ještě jednou chválím a děkuji všem o to
zasloužilým.
A hned v souvislosti s tím děkuji Obci Pačejov za
příspěvek na opravu a nabílení fasády věže kostela a
přilehlých štítů. Obnovená běloba aspoň části fasády a i
to „nešťastné bezstromoví“ kolem kostela dalo o to
více vyniknout nočnímu venkovnímu nasvícení kostela.
A abych hned vyvrátil případné podezření
podezřívavých: Když se řešila otázka lip kolem kostela,
tak jsem o novém venkovním osvětlení kostela nic
nevěděl. Takže v žádném případě nešlo o nějakou akci
účelovou, nějakým záměrem vyvolanou. A také děkuji
všem, kteří finančně přispěli na dosavadní obnovu
fasády kostela. Doufám, že se podaří finančně zajistit i
obnovu zbývající části fasády, aby se pačejovský kostel
skvěl ve své plné kráse ve dne i v noci.
A další milé překvapení ? Po skácených lípách a
vyřezaných tújích zbyly v zemi pařezy a pařízky.
Mluvilo se o jejich vyfrézování. Mluvil jsem s různými
lidmi o tom, kdo by to mohl udělat a za kolik – jen se
mluvilo a nic se nedělo. Až tu hle, když jsem první
květnovou neděli přijel do Pačejova na nedělní mši
svatou, co nevidím, pařezy a pařízky jsou vyfrézovány.
Pan starosta zařídil. Jenže zbyly tam kupy toho
vyfrézovaného, kdo to uklidí? Mluvil jsem o tom i
s hasiči při slavnostním žehnání obnovené stříkačky, že
se s panem starostou domluvím a když tak že bych je o
úklid požádal. S panem starostou jsem tam nemluvil,
poněvadž jsem musel narychlo odjet na mši svatou do
Kvášňovic. To bylo v sobotu 19. května. U kostela jsem
ten den nebyl. A když jsem přijel v neděli, u kostela
kontejner a vše je krásně uklizeno. Říkal jsem si
v duchu sobě i lidem kolem: „Pochvala a díky, pane
starosto!“
A ještě do třetice všeho dobrého. Jsem nejen
odběratelem, ale i čtenářem - lépe řečeno dostávám
poštou pačejovský Zpravodaj – a nejen že jej dostávám,
ale také je opravdu čtu – a hle, tam jsem se dočetl, že je
v plánu oprava příjezdové cesty ke kostelu. A pak jsem
tam na té cestě – odborně řečeno příjezdové
komunikaci viděl už nějaké oranžové značky – a pak
jsem se doslechl, že to má být dokonce do pouti
hotovo. A když jsem tam přijel v neděli 15. července,
tak jsem viděl, že už se na tom pracuje, že to, odborně
řečeno, přešlo ze stádia plánování a vyměřování do
stádia realizace. Tak ať se podaří ke spokojenosti všech.

/7/

A zase všem o to zasloužilým vyslovuji poděkování a
chválu.
A tak z překvapení, z pochval a děkování nevycházím.
Vím, že něco může starosta rozhodnout a zařídit sám,
k něčemu potřebuje souhlas zastupitelstva, něco může
navrhnout zastupitelstvo, či osobně nějaký zastupitel,
ale zastupitelstvo bez starosty nemůže asi nic
rozhodnout. Takže velkou pochvalu a nemenší
poděkování panu starostovi Ing. Janu Vavřičkovi,
zastupitelům obce a vůbec Obci Pačejov za dosavadní
dobrou spolupráci. A věřím, že bude pokračovat i nadále
k dobru pačejovské farnosti i Obce Pačejov. Jistěže
dobrý vnější vzhled pačejovského kostela a jeho okolí je
naším společným zájmem. A tak v dobré spolupráci za
Pačejov stále krásnější, aby se nám všem společně
v něm krásně, ba stále krásněji a lépe žilo.
/P.Stanislav Bušta, duchovní správce farnosti/

(redakčně zkráceno se souhlasem autora)

***

Putování za zmizelou Šumavou
Zmizelá Šumava – pro někoho dvě obyčejná slova,
pro někoho celoživotní trauma a pro někoho snaha
poznat a nezapomenout. A proto jsme se vydaly, my členky oddílu SPV při Sokole Pačejov, na víkendové
putování po místech zmizelé, nikoli však zapomenuté
Šumavy. Průvodcem nám byly filmové ukázky
natočené šumavským znalcem Emilem Kinzlem, který o
zdejších ztracených lokalitách ví téměř vše.
A tak jsme v sobotu 8.září prošly Přední, Střední a
Zadní Paště s jejich obnovenými kapličkami, které
zachránily ruce šumavských nadšenců. Na mapách jsme
viděly místa, kde stávaly jednotlivé domy a hledaly
jsme alespoň zbytky kamenných sutí, co po nich
zůstaly. Posvačily jsme na rozvalinách bývalé hospody
na Středních Paštích a ty odvážnější vlezly i do
zachovaného sklepa.

Před chatou na Vogelsangu

ZPRAVODAJ obce Pačejov

Další zastávkou byl Vogelsang - Svobodná země, kde
nám svérázný rančer Roman Halbhuber, vyprávěl o
nelehkém životě na Šumavě v době minulé, avšak i v
době současné. Jeho stádo bizonů budilo i z dálky
velký respekt.
Nedělní ráno patřilo návštěvě „vlčince“ na Srní, a
protože jsme si přivstaly, byly jsme zde první.
Nádherné slunečné ráno s ostrým horským vzduchem
vylákalo vlčí smečku z doupat a my mohly pozorovat,
jak se vyhřívají na kamenech. Věděli o nás, ale
neutekli. A závěrečné defilé, kdy osmičlenná smečka
pochodovala výběhem, bylo fantastické.
Ze Srní vedly naše kroky na Starou Hůrku na Kapli sv.
Kříže, kde nám byl průvodcem pan Vláďa Černý ze
Sušice, který se podílí na opravě a údržbě kaple, která
není běžně přístupná návštěvníkům. Rekonstrukce
kaple si vyžádala nemalé finanční prostředky a
bezpočet odpracovaných hodin. Byla zde osazena
skleněná socha Kristova, kterou vytvořila ze zeleného
skla
architektka Vladimíra Tesařová , autorka
skleněného oltáře v kostele na Dobré Vodě. Naše cesta
pak pokračovala na půvabné jezero Laka, které je
nejmenším ze šumavských jezer. Zde jsme si
odpočinuly, pořídily fotografie a vrátily se na
parkoviště na Hůrce.
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Počasí bylo fantastické, a tak závěrečné hodnocení
sportovně kulturní akce v kavárně na náměstí v Sušici
bylo velmi příjemné.
/Ing. Jana Cihlářová, organizátorka akce/

***
Annonce na akce podzim 2018

Oslavy 100. výročí Československa se budou
konat v neděli 28. října 2018
Bližší informace na plakátech

***

Gastronomická soutěž o nejlepší
roládu a hnětynku
se koná 10. listopadu 2018 v kulturním domě
Přijďte soutěžit i fandit

***
Rozsvícení vánočních stromků
Pačejov 1. prosince 2018
Pačejov nádraží 2. prosince 2018
společně s Mikulášskou

***
U Kaple sv. Kříže na Staré Hůrce
Ve výborné restauraci v Prášilech u p. Škardy jsme se
naobědvaly a pokračovaly v putování. Dalším
zmizelým místem byl Frauenthal, jediná lokalita, kdy
lze jít podél řeky Křemelné a kde byly veliké sklárny
produkující zrcadlová skla, která se vyvážela nejen do
okolních zemí , ale i za moře. V lokalitách, kde žily
stovky lidí, kteří se živili sklářstvím, dřevařskou
výrobou, těžbou v lesích, nezbylo vůbec nic. Ale
malinká torza v terénu, osamělé ovocné stromy a
vzpomínky v lidských myslích budou žít i nadále.
Radešovská chata Yukon, kde jsme byly od pátku
ubytované, je velmi příjemná a prostor kolem ní
dovoluje i sportovní vyžití, což jsme v sobotu navečer
vyzkoušely. Petang, ringo, badminton, házecí síťky,
tak to vše patří do hrátek v přírodě.

Vánoční koncert „Nesem vám
noviny“
se bude konat
17. prosince 2018 v kulturním
domě

***
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