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Dobrý den vážení spoluobčané, tě�š� í�  mě�  , ž�ě
Vá� š mohu opě� t ošlovit á poždrávit. Pr�iná� š� í�mě Vá�m
dálš�í� č�í�šlo náš�ěho oběční�ho žprávodájě. Vlhkě�  lě� to
škonč�ilo á vlá�dy šě ujál podžim. Doufá�m, ž�ě jště v

rá�mči mož�noští� už� ili prá� ždniny
á  dovolěně�  á  náč�ěrpáli  nově�
ší�ly.  Mě�ší�č  žá� r�í�  to  hodně�  ž
hlědišká poč�áší� oprávil á š�n� u! rá
krá� šny�čh  šluněč�ní�čh  dní�  ž
období�  Máriá�nškě�ho  lě� tá  bylá
vělmi  pr�í�jěmná� .  Doufějmě,  ž�ě
jěš�tě�  pr�ijdě  lě� to  bábí�.  Pák  už�
ná� š budě č�ěkát žkráčová�ní� dnu! ,

ktěrě�  již�  žáč�álo,  prá� čě ná žáhrádá�čh á opě� t topění�
v  náš�ičh  doměčh á  bytěčh á  vš�ě  špě� jě  kě  konči
roku.

KULTURNÍ AKCE
Uplynulě�  lětní�  č�tvrtlětí�  šě  ták  tročhu  ož� ivil
špolěč�ěnšky�  á kulturní�  ž� ivot v obči.  Konál šě již�
18.  roč�ní�k  protěštní�ho  počhodu  proti  u� lož� iš�ti
jáděrně�ho odpádu ž ná�dráž� í�  do Mán� ovič á čhtě� l
byčh  podě�kovát  vš�ěm,  ktěr�í�  jěj  podpor�ili  švou
u� č�áští�. Náš�ě lokálitá Br�ěžovy�  potok žu! štálá měži 

Náměstek  hejtmanky  Josef  Bernard  a  starostové
obcí na protestním pochodu

pošlědní�mi  č�tyr�mi  á  jě  potr�ěbá  ná� š�  odpor
žintěnživnit.  Ná  ná�vši  vě  Strá� ž�ovičí�čh  šě  konálo
trádič�ní� pošěžění�  š pí�šnič�kámi Vá�člává Ž* á� kovčě á
Těnišovy�  klub  ošlávil  10.  vy�roč�í�  švě�ho  žálož�ění�.
Automotoklub ušpor�á�dál Mištrovštví�  rěpubliky v
áutomobilově�m  šlálomu.  Kulturní�  komišě  pilně�
pr�iprávoválá  pouťově�  ošlávy,  ktěrě�  byly lětoš vě
žnámění�  150.  vy�roč�í�  šouč�ášně�  podoby

páč�ějovškě�ho  koštělá  Pánny  Máriě  Sně�ž�ně� .  Vš�ě
žáč�álo  již�  v  pá� těk  6.  šrpná,  kdy šě  v  kulturní�m
domě�  konálá  pouťová�  žá�bává,  ná  ní�ž�  šě  v
prěmiě�r�ě  pr�ědštávil  Tomá� š�  Cihlá� r�  š  kápělou
Hármony. S*kodá, ž�ě něpr�iš� lo ví�č lidí�, vš� ičhni jšmě
myšlěli,  ž�ě  po  mě�ší�čí�čh  kulturní�ho  pu! štu  budě
ná�vš�tě�vá vě� tš� í�. V šobotu odpolědně vě tr�i hodiny
šě  konálá   věrnišá� ž�  vy�štávy k  vy�roč�í�  koštělá  vě
š�kolní� jí�dělně� , čělě�  odpolědně ná hr�iš�ti Sokolá šě
hrá� l   fotbál  á  v  podvěč�ěr  šě  v  koštělě  konál
šlávnoštní�  vělky�  končěrt  žá  u� č�ášti  mnohá
pošlučháč�u! .  Koštěl  byl  plny�.  V  nědě� li,  o hlávní�m
pouťově�m  dnu,  pokráč�oválá  vy�štává,  ná  fárškě�
žáhrádě�  byl  jármárk  á  ná  pivovárškě�m  dvor�ě
hrá� lá S*vitorká. Tám bylo tákě�  mož�no šě obč�ěrštvit
dí�ky rodině�  Lěvy�čh.  Po děšá� tě�  hodině�  pr�ijělá  kě
koštělu  ná�vš�tě�vá  vžá� čná�  –  č�ěškobudě� jovičky�
biškup monš. Vláštimil Kroč�il. Po pr�iví�tá�ní� žážně� l
u� vodní� projěv štárošty občě, ná� šlědoválo odhálění�

Uvítání otce biskupa u kostela

pámě�tní�  děšky  doč.  ThDr.  Kárlu  Floššmánnovi,
ktěrě�  pož�ěhnál otěč biškup á pák už�  bylá žáhá� jěná
šlávnoštní�  poutní�  mš�ě  švátá� ,  jí�ž�  otěč  biškup  i
čělěbrovál.  Po  špolěč�ně�m  obě�dě�  probě�hl
šlávnoštní�  ákt  ž�ěhná�ní�  kr�í�ž� i  ná  vrčhu  Plěšní�k  á
kr�ěšt  nově�  publikáčě  „Kr�í�ž�ky  ná  Páč�ějovšku“.
Slávnoštní�  átmošfě�ru  dokrěšlilo  vyštoupění�
pě�věčkě�ho šouboru S* ikbáby, těntokrá� t poší�lěně�ho
 

Šikbaby zpívají na Plesníku

o  tr�i  čhlápi  Smí�tku! .  Pouťovy�  podvěč�ěr  žávrš�ilo
pošěžění�  šě  S*vitorkou  v  pr�ědšá� lí�  kulturní�ho
domu. Pouťově�  ošlávy šě vydár�ily á káž�dy�  ši mohl
nájí�t  ně�čo,  čo  ho  žájí�má� .  Chtě� l  byčh  podě�kovát
vš�ěm,  ktěr�í�  šě  o  jějičh  pr�í�právu  á  pru! bě�h
žášlouž� ili.  Hněd v u� těry�  po pouti šě konálo v náš�í�
obči  vy� jěždní�  žášědá�ní�  Vy�boru  pro  rěgioná� lní�
rožvoj  Plžěn� škě�ho  krájě.  Stároštá  pr�ědštávil
hištorii  á  šouč�ášnošt  občě  á  náští�nil  budoučí�
žá�mě�ry.  V  rá�mči  tě� to  ná�vš�tě�vy  č�lěnově�  vy�boru
návš�tí�vili  vš�ěčhny  mí�štní�  č�á� šti  občě  jáko
koměntovánou prohlí�dku. Bylo konštátová�no,  „že
Zlata stuha v soutěži  Vesnice roku PK nám patří
opravdu  právem.  Obec  se  ukázkově  stará  o  svůj
majetek,  nadstandardně  podporuje  spolky  a  ty
všechny  skvěle  fungují.“ 1.  žá� r�í�  byl  žáhá� jěn  novy�
š�kolní�  rok v náš�í�  žá�kládní�  š�kolě.  Byl  pr�ědštávěn
novy�  r�ěditěl  š�koly  á  pr�iví�tá�ni  prvn� á� č�či,  ktěry�čh
náštoupilo tr�iná� čt.               

Prvňáci se svým učitelem a hosty

V  pu! lčě  žá� r�í�  šě  konálá  běšědá  o  ošvobožění�
žá�pádní�čh  C*ěčh  v  ročě  1945  á  bylá  pokr�tě�ná
publikáčě,  ktěrá�  popišujě,  ják to bylo žá vá� lky v
Páč�ějově� .  Táto  ákčě  bylá  rok  á  pu! l  odlož�ěná  žě
žná�my�čh  du! vodu!  á  jšmě  rá�di,  ž�ě  šě  mohlá
uškutěč�nit álěšpon�  těď.

INVESTICE A OPRAVY
Ž* ivot bě�ž�ěl náplno v minuly�čh tr�ěčh mě�ší�čí�čh i v
oblášti  invěštič  á  opráv.  Pokráč�oválá  oprává  á
odbáhně�ní� rybní�ká ná Pášěká�čh vě Vělěš�ičí�čh, kdě
množí�  obč�áně�  i  čiží�  ná�vš� tě�vní�či  užnálě  hodnotí�
káměničkě�  prá� čě dodávátělškě�  firmy. Prá�čě špě� jí�
kě konči á áž�  budětě č�í�št tyto r�á� dky, ták již�  budě
hotovo. Těrmí�n dokonč�ění� budě žkrá� čěn škoro o 8
mě�ší�ču!  á žhotovitěl odvědl vy�bornou prá�či. Těnto
projěkt štá� l 2,9 milionu korun á ž toho 2 miliony
jě  dotáčě  Miništěrštvá  žěmě�dě� lštví�.  Dálš� í�  ákčí�,
ktěrá�  bylá  v  minulě�m  č�tvrtlětí�  rěáližová�ná  bylá
odborná�  uč�ěbná pr�í�rodní�čh vě�d á  informátiky v
Žá�kládní� š�kolě. Ž* á� či i uč�itělě�   doštáli krá� šny�  dá� rěk
v podobě�  moděrní� uč�ěbny á to i pr�ěšto, ž�ě by�válá�
r�ěditělká á jějí� porádči šě šnáž� ili budová�ní� uč�ěbny

Práce na rybníku ve Velešicích měly spád

 komplikovát  á  há� žěli  kláčky  pod  nohy.  Jějí�
rěáližáčě pr�iš� lá ná 1,7 milionu korun. Ták hlávně� , 

áby dě� ti mohly čhodit do š�koly á uč�ěbnu využ� í�vát.
V  šrpnu  jšěm  tákě�  šplnil  švu! j  šlib,  něboť  ná
nově�m rybní�ku Ná Práčhá� rně�  byly námontová�ny,
dí�ky  počhopění�  rády  občě,  věnkovní�  pošilováčí�
štrojě  á  ták  pr�i  pročhá� žká�čh  mohou  obč�áně�
protá�hnout švá�  tě� lá á těn čí�l vyčhá� žěk šě štál jěš�tě�
átráktivně� jš� í�.  V  tě� to  šouvišlošti  jšěm  rá�d,  ž�ě  šě
mně�  podár�ilo dohodnout rěáližáči oprávy „Stárě�
čěšty“, ktěrá�  jě pr�í�štupovou k tomuto rybní�ku á jě
hodně�  využ� í�vá�ná pr�i  vyčhá� žká� čh náš�ičh obč�ánu! .
Tá nějdu! lěž� itě� jš� í�  invěštič�ní�  ákčě jě  ná špádnutí�.
Pr�ědáli  jšmě  ná  Stá� tní�  fond  ž� ivotní�ho  proštr�ědí�
vš�ěčhny podklády kolěm kánáližáčě k pošoužění� á
šmlouvá  o  dotáči  bylá  po  dvoumě�ší�č�ní�m
žkoumá�ní�  poděpšá� ná,  tákž�ě štomilionová�  ákčě v
Páč�ějově�  bylá  žáhá� jěná,  v  pá� těk  17.  žá� r�í�  bylo
pr�ědá�no  štávěniš�tě�  žhotovitěli.  Podlě
hármonográmu  by  šě  mě� lo  žáč�í�t  obě�má
č�iští�rnámi odpádní�čh vod á mě� ly by šě žáč�í�t kopát
hlávní�  štoky  od  ničh  šmě�rěm  do  vší�.  V  tě�čhto
dněčh  vá� š  tákě�  budou  návš�tě�vovát  projěktánti
domovní�čh  pr�í�pojěk  á  budě  probí�hát  jějičh
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projěktová�ní�. Ták vá� š proší�m o špoluprá� či, áby to
š�lo vš�ěčhno pě�kně�  od ruky. 

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
V  šouvišlošti  š  kánáližáčí�  byčh  šě  čhtě� l  jěš�tě�
žmí�nit  o  č�iští�rně�  odpádní�čh  vod   štá�vájí�čí�  u
bytověk u Májěrá.  Myšlí�m,  ž�ě  dněš�ní�  dobá už�  jě
ták  pokroč�ilá�  á  vš�ěoběčná�  pově�domošt  žná�má� ,
tákž�ě by vš�ičhni mě� li  vě�dě� t,  čo šě do  WC há� žět
mu! ž�ě á čo němá� . Bohuž�ěl. Pr�á� l byčh vá�m vidě�t, čo
vš�ěčhno  šě  v  č�iští�rně�  objěví�  á  čo  muší�  obšluhá
vyndávát á likvidovát. Vlhč�ěně�  ubroušky, dá�mškě�
támpony,  prěžěrvátivy….  Až�  šě  to  učpě,  něbo
poroučhá�  á  budě  jim  to  vytě�kát  v  bytě�  věn,  to
budě povyk! Myšlí�tě, ž�ě to ti obyvátělě� , ktěr�í� jšou
nápojěni  ná  tu  č�iští�rnu,  dě� lájí�  ščhvá� lně�  něbo
dooprávdy  ???  Co  šě  ty�ká�  odpádově�ho
hošpodá� r�štví�, muší�m r�í�či, ž�ě odpádu!  štá� lě pr�iby�vá�
á ná�klády ná jějičh likvidáči štá� lě štoupájí�. Vypádá�
to,  ž�ě  žá lětoš�ní�  rok pr�ěkroč�í�mě milion korun á
ták  buděmě  mušět  opě� t  ždráž�ovát.  Nič  jině�ho
něžby�vá� .  V pru! bě�hu žá� r�í�  jšmě tákě�  vyěxpědováli
tě�m, ktěr�í�  ši jě objědnáli, kompoště�ry k uklá�dá�ní�
bioodpádu ná jějičh žáhrádá�čh. Žájištili jšmě jě ná
dotáči  pr�ěš  Dobrovolny�  švážěk  občí�
Horáž�ďovičko. Muší�m tákě�  nápšát, ž�ě mě�  štráš�ně�
od lidí�,  ktěr�í�  jšou ž věšničě,  žárá� ž� í�  dotážy typu:
„Kám  má�m  dá�vát  trá�vu?“  Jšmě  pr�ěčě  ná  vši  á
káž�dy�  normá� lní�  hošpodá� r�  má�  ně�kdě  v  rohu
žáhrády  kompošt  á  tám  ji  uklá�dá� ,  pr�í�š� tí�  rok
pr�ěhodí�  á  dálš�í�  rok  použ� ijě  žpě� tně�  v  kolobě�hu
pr�í�rody ná žáhrádu. A má�mě tády prěmiánty, ktěr�í�
by   potr�ěbováli  těn  vělkoobjěmovy�  kontějněr
šámi pro šěbě. To pr�ěčě nění� normá� lní� á bylo by
dobrě� , kdyby šě žámyšlěli ….. 

CO PŘIPRAVUJEME V PŘÍŠTÍM ČTVRTLETÍ
Žáč�í�ná�  pošlědní�  č�tvrtlětí�  lětoš�ní�ho  roku.  Tě�ž�ko
r�í�či,  čo  ná� š  ž  hlědišká  ěpiděmiologičkě�  šituáčě
č�ěká�  á čo budě  á něbudě umož�ně�no. Těnto ví�kěnd
šě koná�  42. roč�ní�k INVELT Rálly Páč�ějov, trádič�ní� 

áutomobilová�  šoutě�ž� ,  ktěrou  por�á�dá�  ná� š�
páč�ějovšky�  Automotoklub.  Jě  to  obrovšká�
propágáčě i náš�í� občě á rěgionu á drž�mě pálčě, áť
vš�ě  dobr�ě  dopádně.  Urč�itě�  polož� í�mě  vě�nčě  k
pomní�ku! m  pádly�čh  k  vy�roč�í�  28.  r�í�jná  á  oštátní�
ákčě jšou vě hvě�ždá�čh. Jěštli budě gáštronomičká�
šoutě�ž� ,  šlávnoštní�  žáhá� jění�  Advěntu,  pr�í�pádně�
vá�noč�ní�  končěrt,  uvidí�mě.  Slědujtě   wěbově�
štrá�nky občě, fáčěbook á vy�vě�šky.

 V  oblášti  invěštič
pr�iprávujěmě  vy�bě�rově�  r�í�žění�
ná  žhotovitělě  ná  ákči
„  Pr�ipojění�  vrtu  Vělěš�ičě  ná
vodojěm  Páč�ějov  á  u� právná
vody“. Jě to ákčě žá 3,8 milionu
korun  á  po  dokonč�ění�  by  šě
mě�lo žlěpš�it žá� šobová�ní� vodou

v Páč�ějově�  á Vělěš�ičí�čh, v budoučnu i v Ty�r�ovičí�čh
á  hlávně�  šě  budě jědnát  o žvy�š�ění�  kválity  vody,
něboť budě vybudová�ná  nová�  moděrní�  u� právná
vody.  Stějně�  ták  v  Páč�ějově�  ná�dráž� í�  ž  hlědišká
u� právny vody kvu! li obšáhu uránu jě pož�á�dá�no o
štávěbní�  povolění�  i  o dotáči á buděmě šě šnáž� it
tuto  ákči  rěáližovát  čo nějdr�í�vě.  Táto  ákčě budě
štá� t  4  miliony korun.  Žnáměná�  to,  ž�ě  jěnom do
vodovodu vlož� í�mě v ná� šlědují�čí�čh dvou lětěčh 8
milionu!  korun,  v tě�  šouvišlošti  ná� š  budě č�ěkát i
mí�rně�  ždráž�ová�ní�  poplátku!  žá vodně�  á štoč�ně� .  V
rá�mči  projěktově�  pr�í�právy byčhom čhtě� li  žáhá� jit
projěkt ná odbáhně�ní�  á  oprávu horní�ho rybní�ká
ná Pášěká�čh vě Vělěš�ičí�čh ták, ábyčhom v pr�í�š� tí�m
ročě  mě� li  štávěbní�  povolění�  á  mohli  pož�á�dát  o
dotáči ná provědění� oprávy. A šámi vidí�tě, ž�ě ná� š
toho č�ěká�  moč á moč á doufějmě, ž�ě to vš�ěčhno
žvlá�dněmě.

VOLÍM, VOLÍŠ, VOLÍME
Těď ž jině�ho šoudku. Pr�í�š� tí� ty�děn šě budou konát
volby do Pošláněčkě�  šně�movny Párláměntu C*ěškě�
rěpubliky. Ná kándidá� tčě Pirá� tu!  á Stároštu!  (STAN)
jšěm  ná  něvolitělně�m  13.  mí�ště�  i  já� .  Jšěm  tám
proto,  ábyčh  podpor�il  švě�  kolěgy  štárošty   á
něžá�višlě�  žě  hnutí�  STAN.  Pokud  ná�m  dá� tě  švu! j
hláš (17), budu moč rá�d á dě�kuji Vá�m žá ně� j. Alě
káž�dopá�dně�  Vá� š  čhči  poprošit  –  JDĚTE VOLIT !
Tyto volby jšou jědny ž nějdu! lěž� itě� jš� í�čh od roku
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1989,  protož�ě  po  dvou  tě�ž�ky�čh  pánděmičky�čh
lětěčh  šě  budě  rožhodovát  kdo á  ják  náš�i  žěmi
vyvědě  ž  obrovšky�čh  dluhu! ,  do  budoučnošti
náš�ičh dě� tí� á vnuku! . Dě�kuji Vá�m !

Co  r�í�či  ná  žá�vě�r?  Snáž� il  jšěm  šě  nápšát,  čo  šě
udá� lo á  čo šě pr�iprávujě.  Doufějmě, ž�ě  něbudou
dráštičká�  opátr�ění�  ž  du! vodu!  pánděmiě  á  ž�ě  šě
budě „bly�škát  ná  lěpš�í�  č�ášy“.  Chči  vá�m popr�á� t  š
blí�ž� í�čí�m šě  končěm roku hlávně�  ždráví�.  Snád šě
buděmě  moči  potká�vát  pr�i  ru! žny�čh,  hlávně�
pr�í�jěmny�čh  pr�í�lěž� itoštěčh  á  tou  nějlěpš�í�  budě
období� Advěntu.

Vá� š�  štároštá

Vá� ž�ění� obč�áně� ,
ná  u� vod  právidělně�ho
pr�í�špě�vku žá�kládní�  š�koly
do  oběční�ho  žprávodájě
mi  dovoltě  krá� tkě�
pr�ědštávění�.  Jměnuji  šě
Ján  Vláž�ny�  á  od  šrpná
tohoto roku jšěm novy�m
r�ěditělěm  mí�štní�

žá�kládní�  š�koly.  Do  funkčě  r�ěditělě  jšěm  byl
jměnová�n  rádou  občě  ná  žá�kládě�  vy�šlědku!
vy�bě�rově�ho  r�í�žění�  á  čhtě� l  byčh  vš�ěčhny
ujištit, ž�ě ši plně�  uvě�domuji vš�ěčhny ášpěkty,
ktěrě�  š šěbou  táto  požičě  něšě.  Vy�š�ě
proštr�ědku! ,  ktěrě�  oběč  jáko  žr�ižovátěl
v pošlědní�čh  lětěčh  do  š�koly  invěštoválá,
švě�dč�í�  o  tom,  ž�ě  jě  pro  ni  š�kolštví�  du! lěž� itě� ,
proto  doufá�m  v intěnživní�  á  plodnou
špoluprá� či měži občí� á š�kolou. Náš�í�m hlávní�m
pošlá�ní�m jě ovš�ěm vždě� lá�vá�ní� náš� ičh dě� tí� á já�
jšěm  pr�ěšvě�dč�ěn,  ž�ě  i  v podmí�nká� čh  měnš�í�
věnkovškě�  š�koly  lžě  náš�im  budoučí�m
gěněráčí�m nábí�dnout plnohodnotně�  vždě� lá�ní�
á  ž�ě  jěho  kválitá  nápomu! ž�ě  budoučí�mu
ošobní�mu, obč�ánškě�mu i profěšní�mu rožvoji
náš�ičh ábšolvěntu! .

S*kolní�  rok jšmě žáhá� jili  1.žá� r� í�  š poč�těm 120
ž�á� ku! , ž toho 13 jě novy�čh prvn� á� č�ku! . Tr�í�kolově�
těštová�ní�  něodhálilo  áni  jěděn  požitivní�
pr�í�pád á vš� ičhni  pěvně�  doufá�mě,  ž�ě  šituáčě,
ktěrá�  č�ěškě�  š�kolštví� prová�žělá pošlědní� rok á
pu! l, již�  něnáštáně. Ž* ě vy�uká vě š�kolá� čh budě
nádá� lě  plně�  prěžěnč�ní�  á  buděmě  šě  moči
kromě�  bě�ž�ně�  vy�uky  vě�novát  i  projěktu! m,
ktěry�čh šě š�kolá u� č�áštní�.  Ž* á� či 4. á 5. roč�ní�ku
již�  ábšolvováli těorii i práxi doprávní� vy�čhovy,
v lištopádu  žáč�němě  š vy�ukou  plává�ní�,
žápojí�mě  šě  do  ákčě  „Třídíme  pro
Horažďovicko“,  nádá� lě  pokráč�ujě  špoluprá� čě
šě  štr�ědní�mi  š�kolámi  v Horáž�ďovičí�čh  á
Ošělčí�čh,  kám  ž�á� či  jěždí�  ná  krouž�ky  á
projěktově�  dny.  Opě�t  šě  žu� č�áštní�mě  „Hrdé
školy“ á  v rěáližáči  jě  i  projěkt  „Šablony III“,
kdě  šě  vě�nujěmě  douč�ová�ní�,  projěktovy�m
dnu! m  á  využ� ití�  informáč�ní�čh  á
komunikáč�ní�čh  těčhnologií�  vě  vždě� lá�vá�ní�.
S tí�m šouviší� i pr�ěvžětí� nově�  odborně�  uč�ěbny
pro vy�uku informátiky á  pr�í�rodní�čh vě�d,  ná
ktěrou ží�škálá dotáči oběč á 8. žá� r� í� ji žá�kládní�
š�kolě  pr�ědálá  do  už� í�vá�ní�.  Poštupná�
digitáližáčě  š�koly  jě  mimočhoděm  i  jědnou
ž my�čh  priorit,  proto  šě  v dohlědně�  době�
mu! ž�ětě  tě�š� it  nápr�í�klád ná  pr�ěčhod k  onlině
ž�á�kovšky�m  kní�ž�ká�m,  žr�í�žění�  rodič�ovšky�čh  i
ž�á�kovšky�čh  u� č�tu!  v náš�ěm  ělěktroničkě�m
šyště�mu pro  šnážš�í�  komunikáči  šě  š�kolou á
v něpošlědní�  r�ádě�  žáč�němě  ná  pr�ělomu
kálěndá� r�ní�ho roku plá�novát vytvor�ění� novy�čh
wěbovy�čh  štrá�něk,  ktěrě�  budou  vě  vš�ěčh
ohlěděčh špln� ovát pož�ádávky dněš�ní� doby.
Žá  šěbě  i  čěly�  kolěktiv  práčovní�ku!  žá�kládní�
š�koly mi dovoltě popr�á� t vš�ěm čo nějklidně� jš� í�
š�kolní�  rok  á  běžproblě�movou  špoluprá� či  šě
š�kolou žě štrány občě jáko žr�ižovátělě,  ž�á� ku!
jáko  pr�í�my�čh  u� č�áštní�ku!  vždě� lá�vá�ní�  á
v něpošlědní�  r�ádě�  i  rodič�u!  á  žá�konny�čh
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žá� štupču! ,  ktěr�í�  jšou  v dněš�ní�  době�  táktě�ž�
nědí�lnou  á  du! lěž� itou  šouč�á� ští�  vy�čhovně�
vždě� lá�váčí�ho pročěšu.

Mgr. Jan Vlažný, ředitel školy

ZZáákkllaaddnníí  šškkoollaa  PPaa eejjoovv  mmáá  čč

nnoovvééhhoo  eeddiitteelleeřř

Vžhlěděm k udá� loštěm v žá�kládní� š�kolě, o ktěry�čh
jšmě  vá� š  informováli,  bylo  vypšá�no  vy�bě�rově�
r�í�žění�  ná nově�ho r�ěditělě .  Ná žá�kládě�  vy�šlědku!
tohoto r�í�žění� vy�bě�rová�  komišě doporuč�ilá á rádá
občě,  jáko žr�ižovátěl,  vy�šlědky uvěděně�ho r�í�žění�
potvrdilá.

Novy�m  r�ěditělěm
Žá�kládní�  š�koly  Páč�ějov
byl  š  u� č�innoští�  od  1.
šrpná  2021  jměnová�n
Mgr. Jan Vlažný (foto),
ktěry�  má�  16ti  lětou
uč�itělškou práxi á 10 lět
vykoná�vál  funkči
žá� štupčě  r�ěditělě
žá�kládní�  š�koly  v

Rádomyš�li, ktěrá�  jě vě� tš� í�, něž�  tá náš�ě.
Pr�ějěmě  nově�mu  pánu  r�ěditěli  jěn  to  nějlěpš�í�  á
hodně�  u� špě�čhu!  pr�i r�í�žění� náš�í� š�koly, doufějmě, ž�ě
šě  mu  podár�í�  konšolidovát  uč�itělšky�  kolěktiv  á
nává� žát ná to požitivní�, čo bylo došáž�ěno vě vy�učě
á š�kolu dá� lě rožví�jět.

   Nový ředitel Základní školy se starostou obce při
předávání jmenovacího dekretu

CCoo  ssee  ssttaalloo  vv  ZZáákkllaaddnníí  šškkoollee
--  ppooddrruuhhéé

V minulě�m č�í�šlě žprávodájě jšěm
vá� š informovál o tom, čo šě štálo
v náš�í�  Žá�kládní� š�kolě. Tá vě�č má�
švě�  pokráč�ová�ní�,  něboť  Odbor
š�kolštví�  Krájškě�ho  u� r�ádu
Plžěn� škě�ho  krájě  ná  žá�kládě�
náš�ěho  podně� tu  provědl
kontrolu náklá�dá�ní�  š  finánč�ní�mi

proštr�ědky á plně�  dál žá právdu tomu, čo jšmě od
žáč�á� tku tvrdili . V protokolu jě uvěděno, ž�ě:
 „ organizace se dopustila porušení rozpočtové
kázně podle ustanovení § 22 odst. 2 zákona č.
250/2000  Sb.,  o  rozpočtových  pravidlech
územních  rozpočtů,  ve  znění  pozdějších
předpisů,  neoprávněným  použitím  finančních
prostředků poskytnutých podle § 160 zákona č.
561/2004  Sb.  o  předškolním,  základním,
středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon).“
Závěr  kontroly  zní:  „Částka  bude  vrácena  na
účet Krajského úřadu Plzeňského kraje.“

Vžhlěděm  k  tomu,  ž�ě  vrá� čění�m  finánč�ní�čh
proštr�ědku!  vžniká�  š�kolě  š�kodá,  mušělá  by�válá�
pání�  r�ěditělká  čělou  č�á� štku   něoprá�vně�ně�
vypláčěny�čh odmě�n vrá� tit ná u� č�ět  Žá�kládní� š�koly.

Skonč�ěno.  Hor�ká�  pr�í�čhuť  vš�ák  žu! štá�vá� .  Jě  ná�m
šmutno  ž  jědná�ní�  by�válě�  pání�  r�ěditělky,  jějí�ho
mánáž�ěrškě�ho šělhá�ní�, álě i  ž čhová�ní� ně�ktěry�čh
č�lěnu!  ž  kolěktivu  pědágogičky�čh  práčovní�ku! ,  ž
jějičh jědná�ní�  á  vyštupová�ní�.  Kdyby mě� li  v šobě�
tročhu čti, ták ji budou ná� šlědovát.

     Ing. Jan Vavřička
     starosta obce Pačejov
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42.  INVELT  rally  Pačejov  nabídne  14
rychlostních zkoušek

       42. INVELT rálly Páč�ějov šě budě konát 1. - 3.
r�í�jná  2021.  Po  lon� škě�  prěmiě�r�ě  budě  opě� t
šouč�á� ští�  Sonáx  Mištrovštví�  C*ěškě�  rěpubliky  v
rálly, trádič�ně�  šě v Páč�ějově�  pr�ědštáví�  i u� č�áštní�či
Autoklub  Mištrovštví�  C*R  v  rálly  hištoričky�čh
áutomobilu! .  Dí�ky  špoluprá� či  á  podpor�ě  občě
Páč�ějov  jě  r�ěditělštví�  rálly  šituová�no  opě� t  do
proštor  mí�štní�ho  kulturní�ho  domu.  Tám

probě�hně  prěžěntáčě  pošá�děk  á  pr�ědá�ní�
itiněrá� r�u! .   Po  čělě�  žá�vodní�  tr�i  dny  odtud  budě
motorištičky�  podnik  r�í�žěn.  Por�ádátělě�  pr�iprávili
č�trná� čt ryčhloštní�čh žkouš�ěk ná šědmi u� šěčí�čh. V
šobotní�  ětápě�  byl  žáčhová�n  divá�čky  vdě�č�ny�
formá� t šě dvě�má šěrvišní�mi žáštá�vkámi. Budě ták
mož�ně�  šhlě�dnout  čělě�  štártovní�  polě  ná  tr�ěčh
u� šěčí�čh.  Pá� těč�ní�  prográm  obštárá�  těštováčí�  RŽ
šhákědown ná žná�mě�m u� šěku u Málě�ho Boru. Pro
divá� ky  budě  doštupně�  oštrě�  odboč�ění�  v  Málě�m
Boru  á  novy�  u� šěk  š  ně�koliká  odboč�ění�mi  tě�šně�
pr�ěd  čí�lěm.  Věč�ěr  budě  ná� šlědovát  trádič�ní�
pr�ědštártovní�  š�ou  ná  ná�mě�ští�  v  Horáž�ďovičí�čh.
Pro  dě� ti  budě  pr�iprávěno  dě� tškě�  odpolědně  šě
špouštou  átrákčí�.  Po  21.  hodině�  něbudě  čhybě� t
trádič�ní� šlávnoštní� ohn� oštroj.
         Žá�vodit šě žáč�ně v šobotu 2. r�í�jná ná tráti
oblí�běně�  i proklí�náně�  RŽ Munič�á� k. Táto ryčhloštní�
žkouš�ká  nábí�dně  vš�ě,  čo  má�  šprá�vná�  rálly  mí�t.
Žá�vě�r  ryčhloštní�  žkouš�ky  jě  novy�  á  nábí�dně
nětrádič�ní�  podobu divá�čkě�ho mí�štá ná vy� jěždu ž
Munič�á� ku. Pr�í�štup pro divá�ky budě mož�ny�  použě
od občě Komuš�í�n.  Od Horáž�ďovič  budě povolěn
vjěžd jěn ožnáč�ěny�m vožidlu! m. Druhá�  ryčhloštní�
žkouš�ká  budě  mí�t  v  tě� to  podobě�  prěmiě�ru.
Divá�ku! m  nábí�dně  novy�  átráktivní�  pru! jěžd  občí�
Tr�ěbohoštičě, kdě něbudě noužě o š� irokě�  šmyky.
Druhy�m divá�čky�m mí�štěm budě oštrě�  odboč�ění� u
káplič�ky v Chrá� š�ťovičí�čh, ktěrě�  šě vráčí�  po roč�ní�
páužě.  Po  ná�vš�tě�vě�  šěrvišu  ná  lětiš�ti  v  Poli  šě
pošá�dky vydájí� ná dvá ryčhlějš� í� u� šěky žá�pádně�  od

Páč�ějová.  Ná  RŽ  Myšlí�v  –  Krámolí�n  budě
těntokrá� tě  pro  divá�ky  žáká� žány�  vjěžd  do
Krámolí�ná  ž  du! vodu  koná�ní�  motočyklovy�čh
žá�vodu! .  Do  žná�mě�  vráčěč�ky  budě  lětoš  pr�í�štup
použě pě�š�ky. Žu! štá�vá�  divá� čkě�  mí�što v Mán� ovičí�čh
š odboč�ění�m ná š�tě� rku. Nově�  divá� čkě�  mí�što budě
žr�í�žěno v Kožlovičí�čh. Nábí�dně nějprvě pr�ěhlědny�
u� šěk žátá� č�ěk v luká�čh á ná� šlědně�  lěvou vráčěč�ku
v  obči  Kožlovičě.  Pr�í�štup  divá�ku!  budě  mož�ny�
vy�hrádně�  od občě Milěč�. Do občě Kožlovičě budě
divá�ku! m vjěžd žáká� žá�n. Jáky�koli vjěžd ná pr�ilěhlě�
louky á  polě  budě  žáká� žá�n  á  pokutová�n  poličií�.
Ná� šlědujě  trádič�ní�  RŽ  Něhodí�v  –  Strá� ž�ovičě.
Atráktivní� polookruh v Něhodí�vě�  budě pr�í�štupny�
pě�š�ky  od  občě  Myšlí�v.  Kultovní�  pru! jěžd
Strá� ž�ovičěmi  jě  trádič�ně�  pr�í�štupny�  od  Páč�ějová
Ná�dráž� í�.  Ná� šlědují�  druhě�  pru! jěždy  ryčhloštní�čh
žkouš�ěk á věč�ěrní� šěrviš v Poli.
         Nědě� lní�  ětápá  nábí�dně  vě� tš� í�  porči
šoutě�ž�ní�čh  kilomětru! .  Hněd  ná  u� vod  pošá�dky
prově�r�í�  č�ěč�ělovičká�  ryčhloštní�  žkouš�ká,  ktěrá�  šě
vráčí�  do  švě�ho  pu! vodní�ho  šmě�ru.  Dobr�ě
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ryčhloštní�  žkouš�ká  Novošědly  –  Práčějovičě.  Po
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ná  pošá�dky  druhě�  kolo  ryčhloštní�čh  žkouš�ěk  á
potom čí�lová�  rámpá ná horáž�ďovičkě�m ná�mě�ští�.
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AMK Páč�ějov v lon� škě�m ročě dovrš�il  60 lět  švě�
ěxištěnčě.  Toto  jubilěum  jšmě  ošlávili  vštupěm

žá� štupču! ,  ktěr�í�  jšou  v dněš�ní�  době�  táktě�ž�
nědí�lnou  á  du! lěž� itou  šouč�á� ští�  vy�čhovně�
vždě� lá�váčí�ho pročěšu.

Mgr. Jan Vlažný, ředitel školy

ZZáákkllaaddnníí  šškkoollaa  PPaa eejjoovv  mmáá  čč

nnoovvééhhoo  eeddiitteelleeřř

Vžhlěděm k udá� loštěm v žá�kládní� š�kolě, o ktěry�čh
jšmě  vá� š  informováli,  bylo  vypšá�no  vy�bě�rově�
r�í�žění�  ná nově�ho r�ěditělě .  Ná žá�kládě�  vy�šlědku!
tohoto r�í�žění� vy�bě�rová�  komišě doporuč�ilá á rádá
občě,  jáko žr�ižovátěl,  vy�šlědky uvěděně�ho r�í�žění�
potvrdilá.

Novy�m  r�ěditělěm
Žá�kládní�  š�koly  Páč�ějov
byl  š  u� č�innoští�  od  1.
šrpná  2021  jměnová�n
Mgr. Jan Vlažný (foto),
ktěry�  má�  16ti  lětou
uč�itělškou práxi á 10 lět
vykoná�vál  funkči
žá� štupčě  r�ěditělě
žá�kládní�  š�koly  v

Rádomyš�li, ktěrá�  jě vě� tš� í�, něž�  tá náš�ě.
Pr�ějěmě  nově�mu  pánu  r�ěditěli  jěn  to  nějlěpš�í�  á
hodně�  u� špě�čhu!  pr�i r�í�žění� náš�í� š�koly, doufějmě, ž�ě
šě  mu  podár�í�  konšolidovát  uč�itělšky�  kolěktiv  á
nává� žát ná to požitivní�, čo bylo došáž�ěno vě vy�učě
á š�kolu dá� lě rožví�jět.

   Nový ředitel Základní školy se starostou obce při
předávání jmenovacího dekretu

CCoo  ssee  ssttaalloo  vv  ZZáákkllaaddnníí  šškkoollee
--  ppooddrruuhhéé

V minulě�m č�í�šlě žprávodájě jšěm
vá� š informovál o tom, čo šě štálo
v náš�í�  Žá�kládní� š�kolě. Tá vě�č má�
švě�  pokráč�ová�ní�,  něboť  Odbor
š�kolštví�  Krájškě�ho  u� r�ádu
Plžěn� škě�ho  krájě  ná  žá�kládě�
náš�ěho  podně� tu  provědl
kontrolu náklá�dá�ní�  š  finánč�ní�mi

proštr�ědky á plně�  dál žá právdu tomu, čo jšmě od
žáč�á� tku tvrdili . V protokolu jě uvěděno, ž�ě:
 „ organizace se dopustila porušení rozpočtové
kázně podle ustanovení § 22 odst. 2 zákona č.
250/2000  Sb.,  o  rozpočtových  pravidlech
územních  rozpočtů,  ve  znění  pozdějších
předpisů,  neoprávněným  použitím  finančních
prostředků poskytnutých podle § 160 zákona č.
561/2004  Sb.  o  předškolním,  základním,
středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon).“
Závěr  kontroly  zní:  „Částka  bude  vrácena  na
účet Krajského úřadu Plzeňského kraje.“

Vžhlěděm  k  tomu,  ž�ě  vrá� čění�m  finánč�ní�čh
proštr�ědku!  vžniká�  š�kolě  š�kodá,  mušělá  by�válá�
pání�  r�ěditělká  čělou  č�á� štku   něoprá�vně�ně�
vypláčěny�čh odmě�n vrá� tit ná u� č�ět  Žá�kládní� š�koly.

Skonč�ěno.  Hor�ká�  pr�í�čhuť  vš�ák  žu! štá�vá� .  Jě  ná�m
šmutno  ž  jědná�ní�  by�válě�  pání�  r�ěditělky,  jějí�ho
mánáž�ěrškě�ho šělhá�ní�, álě i  ž čhová�ní� ně�ktěry�čh
č�lěnu!  ž  kolěktivu  pědágogičky�čh  práčovní�ku! ,  ž
jějičh jědná�ní�  á  vyštupová�ní�.  Kdyby mě� li  v šobě�
tročhu čti, ták ji budou ná� šlědovát.

     Ing. Jan Vavřička
     starosta obce Pačejov
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měži  ělitu  č�ěškě�  rálly.  Doufějmě,  ž�ě  i  lětoš�ní�
roč�ní�k  probě�hně  běž  vá� ž�ny�čh  problě�mu!  á  AMK
Páč�ějov  švou  rálly  nápomu! ž�ě  k  propágáči
Páč�ějovšká  á  pr�išpě� jě  k  rožvoji  ěkonomiky  v
náš�ěm rěgionu.

Miroslav Žitník ml.
předseda AMK Pačejov

Včelaři schůzovali

V  nědě� li  12.  žá� r� í�  dopolědně  šě
konálá vy�roč�ní�  č�lěnšká�  ščhu! ži
Vč�ělár�škě�ho  špolku,  ktěry�  jě
nějštárš� í�m  špolkěm  v  Páč�ějově� ,
žálož�ěn roku 1903.  Spolěk má�  30
č�lěnu  á  čhová�  224  vč�ělštěv.  V
pošlědní�m  ročě  pr�ibyli  tr� i  noví�  á

hlávně�  mládí�  č�lěnově� .  Vč�ělár�i  žhodnotili  švoji
č�innošt  á  vymě�nili  ši  žkuš�ěnošti  ž  čhovu  vč�ěl.
Stároštá občě podě�kovál  žá špolěč�ěnšky věličě
prošpě�š�nou  á  vy�žnámnou  č�innošt  á  popr�á� l
hodně�  ždráví� vč�ělár�u! m i jějičh vč�ělič�ká�m. 

150. výročí kostela
Panny Marie Sněžné

V  lětoš�ní�m  ročě  ši  pr�ipomí�ná�mě  150.  vy�roč�í�
šouč�ášně�  podoby  ždějš� í�ho  koštělá,  ktěry�  byl
vyšvě�čěn  roku 1871.  Romá�nšky�  koštělí�k  ždě
štá�vál vš�ák  již�  vě dváčá� ty�čh lětěčh 13. štolětí�.  Ž
tě� to doby tákě�  počhá� ží� první� žmí�nká o Páč�ějovu.
Těn byl žbourá�n  v ročě 1685 á ná jěho mí�ště�  byl
poštávěn novy�  koštěl  bárokní�,  žá� šluhou  Vá�člává
Vojtě�čhá žě S* těrnběrká. Do šouč�ášně�  podoby byl
pák  pr�ěštávě�n  v  ročě  1871  v  pšěudogotičkě�m
štylu.
Dovoltě  mi  krá� tčě  šě  žmí�nit  o  žvoněčh ždějš� í�ho
koštělá. Nějštárš�í� dočhováná�  pí�šěmná�  žmí�nká 

ty�kájí�čí�  šě žvonu!  páč�ějovškě�ho koštělá jě ž roku
1843.  Ná  nějštárš�í�m  žvonu  jě  vš�ák  lětopoč�ět
dálěko  štárš�í�  –  1667.  Jědná�  šě  tědy  o  žvon  ž
pu! vodní�ho  koštělá.  Do oprávěně�ho  koštělá byl
por�í�žěny�  i novy�  vělky�  žvon, ktěry�  byl r.  1843 pro
vělkou  puklinu  pr�ělity�  á  opě� tovně�  žávě�š�ěny�  ná
vě�ž� .  V  ročě  1908 byl  por�í�žěny�  štr�ědní�  žvon Ján
Něpomučky�.  V období�  1.  á 2.  švě� tově�  vá� lky byly
ně�ktěrě�  žvony poštupně�  žrěkví�rová�ny pro vá� lěč�ně�
u� č�ěly,  náš�tě�ští�  šě  podár�í�lo  žáčhrá�nit  těn
nějvžá� čně� jš� í�  ž  roku  1667.  V  ročě 1923 byly
por�í�žěny tr�i  nově�  žvony.  V r.  1974 byl  žá� šluhou
Doč.  ThDr.  P.  Kárlá  Floššmánná  ulity�  vě
žbrášlávškě�  dí�lně�  rodiny  Mánouš�kovy�čh  novy�
žvon.  Od  tohoto  roku  jě  ná  vě�ž� i  páč�ějovškě�ho
koštělá  komplětní�  pu! vodní�  šádá  4  žvonu! ,  ná
štoliči jě náví�č mí�što pro jěš�tě�  jěděn žvon. V tomto
šmě�ru  jě  páč�ějovšky�  koštěl  uniká� tní�,  protož�ě
tákovy�m poč�těm žvonu!  šě němohou čhlubit ž�á� dně�

vě� tš� í� ošády á mě�štá v okolí�. 
(rědákčě)
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VVzzppoommíínnkkaa  nnaa  vvýýzznnaammnnoouu
oossoobbnnoosstt  ……..

…..špojěnou  š  Páč�ějověm,  Doč.  ThDr.  Kárlá
Floššmánná, ktěry�  měži ná�mi ž� il v lětěčh 1964 áž�
1991 jáko dučhovní� šprá�včě ždějš� í� fárnošti. 
Kárěl  Floššmánn  šě  národil  13.10.1925 v
Dominiká� lní�čh  Pášěká� čh  nědálěko  Pr�í�brámi.
Vyštudovál  gymná�žium  á  v  ročě  1944 žáč�ál
študovát  bohošloví�  v  č�ěškobudě� jovičkě�m
šěminá� r�i. Vyšvě�čěn ná kně�žě byl biškupěm Monš.
Hloučhěm  26.června  1949 á  švě�  kně�ž� škě�
pu! šobění�  žáhá� jil  jáko  káplán  vě  Strá� ž� i  nád
Něž�á� rkou  á  v  Suš�iči.  Ná� šlědně�  byl  v  ročě  1952
nášážěn do vojěnšky�čh jědnotěk PTP.  Po ná�vrátu
byl  jěho  kně�ž� šky�  ž� ivot   u� žčě  špját  š  fárnoštmi
Mě�č�í�n,  Kběl,  Pr�ědšláv,  od  roku  1964 Vělky�  Bor,
Chánovičě, Páč�ějov, á po ročě  1991 Hrdě� jovičě á
koštěl  šv.  Prokopá  v  C*ěšky�čh  Budě� jovičí�čh  á
vy�pomoč  v  Chy�nově� .  Doká� žál  oprávit
něuvě�r�itělny�čh  ví�čě  20  koštělu! ,  měži  nimi  i  těn
ždějš�í�, podár�ilo šě mu vrá� tit do tr�í� koštělu!  žvony á
v něpošlědní� r�ádě�  ží�škál mnoho novy�čh fární�ku! .
V Páč�ějově�  uč�il mnoho roč�ní�ku!  dě� tí�  ná�bož�ěnštví�,
oddál  mnoho  mánž�ělšky�čh  pá� ru! ,  šlouž� il  štovky
mš�í� á doprová� žěl ná pošlědní� čěště�  mnoho náš�ičh
blí�žky�čh  á  špoluobč�ánu! .  Nikdo  by  nědoká� žál
špoč�í�tát  hodiny  štrá�věně�  v  montě�rká�čh.  Byl
něšmí�rně�  mánuá� lně�  žruč�ny�  á doká� žál šě poštávit
kě  káž�dě�  prá� či.  Spěčiálitou  otčě  Kárlá  byl
něutučhájí�čí�  humor,  pohotovy�  á  vy�štiž�ny�  vtip  v
káž�dě�  šituáči. Pr�itom byl věličě vždě� lány�,  hovor�il
ně�koliká jážyky á něuštá� lě študovál biblištiku.  V
ročě  1970 žáč�ál  špolupráčovát  š  Ekuměničkou
škupinou  pro  Stáry�  žá�kon,  ktěrá�  pr�iprávoválá
vydá� ní� nově�ho Ekuměničkě�ho pr�ěkládu Biblě. Tá
bylá vydá�ná v ročě  1984.  Vědlě toho dokonč�il  v
ročě  1983  študiá  á  ží�škál  doktorá� t  těologiě.
Publikovál á žu� č�áštn� ovál šě ru! žny�čh těologičky�čh
šympo� žií�  v  žá�pádní�  Evropě� ,  kdě  mě� l  rožšá�hlě�
kontákty á štyky.

V  žá� r�í�  roku  1991 ukonč�il  pu! šobění�  vě  ždějš� í�čh
fárnoštěčh, něboť byl jměnová�n první�m dě�káněm
nově�  žr�ižováně�  Těologičkě�  fákulty  Jihoč�ěškě�
univěršity.  V  ročě  1992 hábilitovál   á  štál  šě
dočěntěm bibličkě�  štárožá�konní�  vě�dy. Ná fákultě�

vyuč�ovál do končě ž� ivotá Stáry�  žá�kon, hěbrějš�tinu
á látinu.
Doč.  ThDr.  P.  Kárěl  Floššmánn žěmr�ěl  ná�hlě  22.
prosince  2000.  Jěho  pohr�bu  3.  lědná  2001  v
C*ěšky�čh  Budě� jovičí�čh  á  v  Suš�iči  šě  žu� č�áštnilo
mnoho  čí�rkěvní�čh  ošobnoští�,  špolupráčovní�ku!  á
š� iroká�  věr�ějnošt.
Pr�i ošlává� čh pouti 8. šrpná bylá odhálěná pámě�tní�
děšká u včhodu do koštělá žá u� č�ášti otčě biškupá
Vláštimilá Kroč�ilá.

    CHATAŘI A         
CHALUPÁŘI

Dříve než zazimujete své 
objekty, nahlaste, prosím, stavy 
Vašich vodoměrů na obec:

376 595 153

e mail:    ou@pacejov.jz.cz
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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

Jubilanti III. čtvrtletí

93 let  Ján S*ťáštny�        

89 let  Žěmánová�  Anná   

87 let Kubí�ková�  Máriě       

86 let Hlu! ž�ková�  Máriě

80 let Žájí�čová�  Libuš�ě

75 let S* iměk Milošláv         
Smí�tková�  Anná

70 let Smolí�ková�  Iváná   
Fámě�rá Vá� čláv
Koubá Frántiš�ěk

50 let Vopálěčká�  Irěná
Pr�ibylová�  Jitká
Ví�těk Jošěf
S*káčhová�  Máriě

Zlatá svatba - 50 let
Járošlává á Jošěf Cháluš�ovi
Háná á Ján Krějč�í�

Z ČERNÉ KRONIKY  OBCE….

*  Tak  takhle  naši  mladí  spoluobčané  uklízí
obaly od dobrot u křížku u Blejskoty.  „Von to
někdo uklidí …“  Někdo se snaží dělat to tady
hezké a jiní to kazí.

Vě�r�tě,  ž�ě  byčhom  byli  rá�di,  kdyby  táto  rubriká
mohlá žu! štát prá� ždná� .         (Rědákčě)
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Chválíme …..

* Chtěli bychom poděkovat spolumajiteli jedné
nemovitosti  z  Pačejova  nádraží   bydlícího  v
Praze, který věnoval obci Pačejov finanční dar
ve  výši   50  000,-  korun.  Na otázku „  co  ho k
tomu  vedlo?“  odpověděl,  že  má  k  Pačejovu
dlouholetý  vztah  a  že  si  je  vědom,  že  z
chalupářů obec nic nemá a tak chce podpořit
třeba  vybudování  kanalizace  v  obci.  Moc
děkujeme a velice si tohoto přístupu vážíme.

FOTOREPORTÁŽ Z POUŤOVÝCH OSLAV

z vernisáže pouťové výstavy

slavnostní koncert v kostele

Švitorka v pivovarské zahradě

odhalení desky doc. Flossmannovi

poutní mše svatá
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