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ž� e konflikt břžy skonc� í�, ž� e žví�te� ží� ždřavy� řožum a
diplomacie a př� estanou ř� inc� et žbřane� .

Dobrý den, vážení spoluobčané. Př� ed deseti
dny byl již� přvní� jařní� den a ža tř� i ty� dny budou
sva� tky jařa – Velikonoce. Zima letos nebyla nijak
tuha� , jak ž hlediska mřažu, tak množ� ství� sne� hu, ža
to ale byla hodne� ve� třna� . Snad nebyl ty� den, aby to
nefoukalo. V období� přvní�ho c� tvřtletí� sta� le platila
omežení� kvuli covidu a na� řod byl řožde� len na
oc� kovane� a neoc� kovane� .

Sotva tento neviditelny� nepř� í�tel žac� al ustupovat
do požadí� a bylo mož� no žac� í�t řožvoln� ovat,
objevilo se ope� t ž Vy� chodu jine� nebežpec� í� – řusky�
agřesoř napadl Ukřajinu a použe 300 kilometřu
od na� s žac� ala naplno žuř� it nesmyslna� va� lka, př� i
ní�ž� umí�řají� nevinní� lide� , bohuž� el vc� etne� de� tí�.
Agřesoř je bežohledny� a napada� nejen vojenske�
cí�le, ale i civilisty a dokonce atomove� elektřa� řny,
c� ím
� ž� je ohřož� ena i Evřopa. Na cele� m sve� te� se
vžedmul obřovsky� odpoř přoti te� to agřesi a cely�
demokřaticky� sve� t ji odsoudil. I v nas� í� řepublice
se řožhoř� ela velka�
podpořa hřdinne� ho
ukřajinske� ho lidu a to jak mořa� lní�, tak mateřia� lní�
a financ� ní�. Ukřajina to střas� ne� potř� ebuje!
Přoto i my v Pac� ejove� jsme př� emy� s�leli, jak da� t
tuto podpořu jasne� najevo a minuly� pa� tek jsme
uspoř� a�dali v Kultuřní�m dome� benefic� ní� akci ža
u� c� asti 4 kapel, kteře� se žř� ekly honořa� ř� e a tak jsme
mohli cely� vy� te� ž�ek ž te� to akce poslat na podpořu
Ukřajiny. Obec uhřadila ořganižac� ní� a přovožní�
na� klady spojene� s poř� a�da� ní�m. Přotož� e tato akce
přobe� hla po uža� ve� řce tohoto c� í�sla žpřavodaje,
nemuž� eme ji hodnotit, ale ve� ř�ím
� e, ž� e vs� e dobř� e
dopadne a vy� te� ž�ek bude dustojnou podpořou.
De� kujeme vs� em, kteř� í� tuto akci podpoř� ili!
Vedle toho ma� obec př� ipřaveny přostořy přo
ubytova� ní� ne� kolika upřchlí�ku, svuj objekt přo tyto
u� c� ely nabí�dl i jeden ž řoda� ku. Samožř� ejme� jsme
př� ipřaveni pomoci i jinak, podle potř� eby. Ve� ř�í�me,

KULTURA
Dí�ky leps� í� covidove� situaci v přvní�m c� tvřtletí�
přobí�haly vy� řoc� ní� schuže jednotlivy� ch ža� jmovy� ch
spolku a ve ve� ts� ine� př� í�padu to bylo po dvou
letech. Teď bude potř� eba žase nastařtovat
spolec� ensky� ž� ivot v obci do nořma� lu, aby se lide�
potka� vali na akcí�ch a neužaví�řali se doma. I př� es
uřc� ita� omežení� přobe� hl třadic� ní� Va� noc� ní� konceřt

tř� ík
� řa� lovy� v pac� ejovske� m kostele. Vystoupení�
pe� vecke� ho spolku Přa� chen� byl křa� sny� kultuřní� a
duchovní� ža� ž� itek. Konala se i tř� í�křa� lova� sbí�řka a
vs� em, kdo ve� novali financ� ní� dař de� kujeme. Po
dvou letech pustu se podař� ilo SDH Veles� ice
uspoř� a�dat i 65. řoc� ní�k masopustní�ho přuvodu ve
Veles� icí�ch ža u� c� asti 55 masek. A tak Veles� ice a

Ty� ř�ovice ož� ily masopustní�m veselí�m a mnohy� m ž
te� chto mí�stní�ch c� a�stí� dřuhy� den bolela hlava.
Poslední� bř� ežnovou sobotu se podař� ilo nas� í�
kultuřní�
komisi
žořganižovat
divadelní�
př� edstavení� „Klí�c�e na nede� li“ v poda� ní�
Bř� ež� anske� ho ochotnicke� ho spolku. Jsme žve� davi,
jaka� bude u� c� ast, když� to mají� nas� i obc� ane� „doma“?
Podle toho, kolik jich ježdí� na př� edstavení� do
Hořaž� ďovic nebo do Plžne� , by me� la by� t u� c� ast
slus� na� . Uvidí�me. A tí�m přvní� c� tvřtletí� ž hlediska
kultuřní�ch akcí� konc� í.�
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Na II. c� tvřtletí� dřuhe� je toho př� ipřaveno daleko
ví�ce. Již� 9. dubna se bude konat Den přoti u� lož� is� ti.
Pobe� ž�í� třadic� ní� s� tafeta, kteřa� odstařtuje na hřa� ží�
Kožc� í�nske� ho řybní�ka na dva sme� řy – Kva� s� n�ovice a
Pac� ejov, přotož� e u� žemí� se řožs� í�ř�ilo o dals� í� 4
vesnice, tak abychom pokřyli i je. Cí�lem s
kultuřní�m přogřamem bude tentokřa� t na na� me� stí�
v Hořaž� ďovicí�ch. Př� ijďte podpoř� it boj přoti
tomuto ža� me� řu, moc Va� s přosí�m, je to potř� eba. O
ty� den požde� ji budou Velikonoce a tak jsme přo
va� s př� ipřavili na nede� li 17. dubna v př� edsa� lí�
Kultuřní�ho domu posežení� s hudbou. Hřa� t bude
„Duo hařmony“ ž Plžne� . Dals� í� sobotu ža ty� den
bude stř� edisko Jestř� a�b Juna� ka Pac� ejov poř� a�dat v
Pac� ejove� okřesní� kolo Svojsí�kova ža� vodu a o ty� den
požde� ji snad vyždobí� nas� e vesnice třadic� ní� ma� jky
a řožhoř� í� se ma� jove� ohne� .
I v kve� tnu je na kaž� dy� ty� den př� ipřavena ne� jaka�
akce. Pa� te� ho se budou konat třadic� ní� oslavy
osvobožení� s polož� ení�m ve� nce u desky Zden� ka
Hanus� e, kolonou vojensky� ch vožidel a S? vitořkou
se žakonc� ení�m v př� edsa� lí� Kultuřní�ho domu. Hned
na sobotu 7. kve� tna př� ipřavuje Spolek přo
obnovu pama� tek take� třadic� ní� Ma� jove� posežení�
na pac� ejovske� na� vsi s bohaty� m kultuřní�m
přogřamem. O ty� den požde� ji, 14. kve� tna, se budou
konat oslavy 115. vy� řoc� í� žalož� ení� Sbořu
dobřovolny� ch hasic� u v Pac� ejove� , spojene� s
okřskovou soute� ž�í.� Na 21. kve� tna př� ipřavujeme
slavnostní� př� eda� ní� nove� opřavene� ho řybní�ka Na
Paseka� ch ve Veles� icí�ch s posežení�m s hudbou.
Jednou ž nejve� ts� íc� h akcí�ch v letos� ní�m řoce bude
sřaž řoda� ku, kteřy� se bude konat 28.kve� tna.
Přogřam je uveden na jine� m mí�ste� žpřavodaje.
Požva� ni budou řoda� ci od 55 let ve� ku. V te� chto
dnech se řožna� s� ejí� a řožesí�lají� požva� nky.
No a na c� eřven př� ipřavuje kultuřní� komise oslavy
Dne de� tí� a 25. c� eřvna na� s c� eka� velka� akce – oslavy
200. vy� řoc� í� žalož� ení� Za� kladní� s� koly v Pac� ejove� .
Gařantem te� to akce je s� kola samožř� ejme� ža
podpořy obce. Ve� ř�ím
� , ž� e se s mnohy� mi ž va� s na
te� chto akcí�ch potka� me, přotož� e jsme vs� ichni
uřc� ite� řa� di, ž� e omežení� skonc� ila. A pak už� budou
přa� ždniny.
INVESTICE
Na přvní�m mí�ste� musí�m žmí�nit tu nejve� ts� í� –
kanaližaci. Realižace přobí�ha� na na� dřaž� í� i ve vsi
najednou a množí� ž va� s to uřc� ite� sledují�. Přa� ce
žatí�m přobí�hají� v řychlejs� í�m tempu a to i př� esto,
ž� e na mnoha mí�stech je opřavdu tvřdo, ale to jsme
ve� de� li. Samožř� ejme� tomu přube� hu pomohla i
mí�řna� žima, takž� e fiřma skonc� ila v ty� dnu př� ed
Va� nocemi a žac� ala hned po Nove� m řoce. Na
na� dřaž� í� je stoka A ukonc� ena u Vožku a v dubnu
bude pokřac� ova� no až� k c� istic� ce u bytovek u
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Majeřa. Stoka A3 (žahřady u pařlamentu) je
hotova, stejne� tak stoka C a C1 v Kote� ž�ici a stoka D
od Koubu ke Smolí�kum. V te� chto dnech se přacuje
na stoce E1 (od Petř� í�ku k Fame� řum) a na� sledne�
budou pokřac� ovat přa� ce na stoce B1 (od Střa� ž� ovic
po louka� ch na Přacky, pod třatí�, kolem Opleta� nky
k c� eřpací� stanici). Ve vsi je hotova stoka B1 od
c� istic� ky k ža� mecke� žahřade� a přacuje se na stoce
A od c� istic� ky sme� řem k Lan� um a bude se

pokřac� ovat ža silnicí� př� i potoce sme� řem na
Paseky. Chte� l bych ř� í�ci, ž� e žatí�m jsem se
spolupřací� se žhotovitelem
(PORR, Z? ež� ulka
stavební�) velmi spokojen, jsou ochotní� a vstř� í�cní�.
C? asto jsem dotažova� n na př� í�pojky k řodinny� m
domum. Ty se přojektují� v př� edstihu podle toho,
kteřa� stoka se žřovna de� la� tak, aby byla jasna�
mí�sta napojení� a spa� dy. Nebojte se, vs� echno be� ž�í�,
jak ma� . Tato akce je samožř� ejme� velice financ� ne� a
technicky na� řoc� na� , přotož� e chceme př� ikla� dat do
vy� kopu i př� í�lož� e vodovodní�ho potřubí�, musí�me
využ� í�t, když� je vykopa� no a na nic nežapomenout
(viž ní�ž�e). Samožř� ejme� budou velice nepř� í�jemne�
ty řožkopane� mí�stní� komunikace, na kteřy� ch,
když� bude přs� et, bude bla� to a když� bude sucho,
tak se bude přa� s� it. Ale jejich opřava, a budou se
muset opřavit celoplos� ne� , bude sta� t velke� miliony
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a to bude u� kol přo budoucí�ho stařostu a nove�
žastupitelstvo.
Starosti s pitnou vodou nekončí.
Ne zbytečně se říká: „Voda je život“.
Př� es vs� echna opatř� ení� poslední�ch ví�ce
jak s� esti let a vynalož� eny� ch milio� nu
kořun
do
vodohospoda� ř� ske�
infřastřuktuřy nas� í� obce, je sta� le co
ř� es� it.
Př� iby� vají�
odbe� řatele� .
Me� ní� se a žpř� í�sn� ují� nořmy a pož� adavky na kvalitu.
Nyní�, poslední� řok a pul, je žde přoble� m s
uřanem, kdy se žac� alo sledovat jeho množ� ství� v
pitne� vode� . Př� i me� ř�ení�ch v Pac� ejove� na� dřaž� í� bylo
žjis� te� no vys� s�í� množ� ství� uřanu, než� je povoleno.
Do konce řoku 2023 musí� by� t žajis� te� ny u� přavy na
vodohospoda� ř� ske� m žař� í�žení�. Do te� doby platí�
vydane� opatř� ení� Křajske� hygienicke� stanice Plžen� .
Přo vodovod v Pac� ejove� na� dřaž� í� jsou ždřojem
pitne� vody podžemní� ždřoje (2 vřty) situovane� v
přamenis� tí�ch v ols� ansky� ch luka� ch. Vžhledem k
mí�stní�m geologicky� m podmí�nka� m se podžemní�
voda př� iřožene� obohacuje la� tkami, kteře� je
potř� eba ž vody odstřan� ovat dř� ív� e, než� je voda
doda� na ke spotř� ebe� . K tomuto u� c� elu slouž� í�
u� přavna vody s maxima� lní� kapacitou cca 120
m3/d, kteřa� byla postupne� vybudova� na v období�
osmdesa� ty� ch let a je přima� řne� uřc� ena k eliminaci
nadlimitní�ho obsahu ž� eleža, manganu, ařsenu,
řadioaktivní�ho řadonu a mikřobiologicke� ho
žnec� is� te� ní�. Vedlejs� í�m efektem je i sní�ž�ení�
obsahu dals� íc� h řadionuklidu. Zastoupení� vs� ech
vyjmenovany� ch la� tek je co do koncentřací� ve
využ� ív� any� ch vřtech řužne� a přome� nlive� . A kvalita
vody k u� přave� ža� visí� do žnac� ne� mí�řy na
aktua� lní� dostupnosti vody ž přamenis� ť.
Přavidelny� mi řožbořy se sleduje ve vode� př� es 65
řužny� ch
pařametřu.
V poslední�ch letech se vodovod v Pac� ejove�
na� dřaž� í� poty� ka� se dve� ma hlavní�mi přoble� my:
1. Hydřogeologicka� situace je napjata� , suche�
období� 2014 - 2019 spojene� s intenživne� js� í�
spotř� ebou vody přove� ř�ilo mož� nosti přamenis� ť.
2. S vy� s�e uvedeny� m souvisí� dřuhy� přoble� m, a tí�m
je kvalita vody. Chemicke� slož� ení� vod ž
přamenis� te� je podobne� - s vy� jimkou jednoho
klí�c�ove� ho ukažatele – uřanu. Zatí�mco voda
c� eřpana� ž přvní�ho vřtu obsahuje uřan ve vy� s�i
kolem 48µg/l, voda ž dřuhe� ho vřtu obsahuje uřan
vys� s�í�. Uřan je přo sve� vlastnosti v pitne� vode�
limitova� n hodnotou 15 μg/l, dopořuc� enou
Hlavní�m hygienikem C? R. Sve� tova� ždřavotnicka�
ořganižace
(WHO)
nyní�
dopořuc� uje
„přožatí�mní�“ limit 30 μg/l. Investic� ní� a přovožní�
křoky obce a přovožovatele vedou k odstřane� ní�
uřanu, ale i ostatní�ch la� tek jako ž� eleža, manganu,
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ařsenu,
řadioaktivní�ho
řadonu
a
mikřobiologicke� ho žnec� is� te� ní�. Technologie, kteřa�
bude instalovana� na u� přavne� vody bude splnbe� ní�
tohoto cí�le žařuc� ovat. Dopořuc� ene� limity na uřan
nebyly
poc� a�tkem
minule� ho
desetiletí�
hygienicky� mi ořga� ny stanoveny. Be� ž�na� doda� vka
vody do vodovodu v poslední�ch letech c� iní� kolem
30 m3 vody denne� . Maxima jsou vys� s�í� a jsou
dosahova� na žejme� na v letní�ch me� sí�cí�ch a jsou
mimo jine� i dusledkem vys� s�í� popta� vky po vode� –
baže� ny, řekřeanti, přovožy mí�stní� fiřmy, žale� va� ní�
žahřad, atd. S př� ihle� dnutí�m k ví�ceme� ne�
bežpřoble� move� kvalite� vody ve vs� ech ostatní�ch
ukažatelí�ch kvality vody se požořnost soustř� eďuje

na hodnoty uřanu. Ve sledovane� m období� 2019 2022 se koncentřace uřanu pohybovaly v řožmeží�
70 – 48 μg/l, s přume� řem že žjis� te� ny� ch hodnot 59
μg/l. Zhřuba do poloviny 90. let minule� ho století�
se nebežpec� nost uřanu ve vode� odvožovala použe
od jeho řadioaktivní�ch vlastností�, tehdy WHO
tento př� í�stup vyja� dř� ila stanovení�m limitní�
hodnoty v pitne� vode� 140 μg/l. Vžhledem k
nejednožnac� nosti přukažne� ho ovlivne� ní� ždřaví� a
řoždí�lny� m ža� ve� řum studií� (až� ř� a�dove� řoždí�ly), se
WHO, potaž� mo jednotlive� sta� ty, př� ikla� ne� jí� spí�s�e ke
konžeřvativní�mu hodnocení� dopadu konžumace
vody s uřanem a stanovují� limitní� hodnoty niž� s�í�.
WHO a C? R stanovuje jako bežpec� nou koncentřaci
uřanu v pitne� vode� 30 μg/l řesp. 15 μg/l. Faktem
je skutec� nost, ž� e uřan není� standařdne� žař� ažen do
ukažatelu
vyjmenovany� ch
ve
vyhla� s� ce
Ministeřstva ždřavotnictví� C? R, kteřou se posužuje
kvalita vody pitne� . Z tohoto duvodu je př� echodna�
limitní� hodnota přo konkře� tní� vodovod uřc� ena
samotny� m
hygienikem
na
ža� klade�
autořižovane� ho posoužení� ždřavotní�ch řižik. V
c� eske�
legislative�
je
hodnocení�
u� c� inku
řadioaktivní�ch la� tek v pitne� vode� řožde� leno meži
Sta� tní� u� ř� ad jadeřne� bežpec� nosti (řadioaktivní�
vlastnosti) a Ořga� n ochřany veř� ejne� ho ždřaví� –
KHS (toxicke� vlastnosti). Z pohledu SUJB není�
žvy� s�ena� řadioaktivita ve vode� ža� sadní� přoble� m a
da� le jej neř� es� í,� KHS musí� žohledn� ovat řealitu
př� í�tomnosti uřanu ve svy� ch řožhodnutí�ch a
nař� í�žení�ch. Poslední�m křokem KHS je uřc� ení�
hygienicke� ho
limitu
nejvys� s�í�
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mežní� hodnoty uřanu přo na� s� vodovod 65 μg/l s
c� asovy� m omežení�m do 31.11.2023. Co vyply� va� ž
opatř� ení� KHS, kteřy� m uřc� uje hygienicky� limit přo
uřan? Př� echodne� omežení� konžumace vody přo
vybřane� skupiny obyvatel. Duřaž je kladen na
citlive� skupiny (kojenci, male� de� ti, te� hotne� ž� eny),
u kteřy� ch hřoží� nejve� ts� í� řižiko. Rekapitulace
opatř� ení� Křajske� hygienicke� stanice Plžen� ske� ho
křaje, kteřy� m se uřc� uje hygienicky� limit přo
ukažatel uřan – vodovod přo veř� ejnou potř� ebu
Pac� ejov:
Podmínky:
Hodnota
uřanu
do
65
μg/l.
Přavidelny� monitořing kvality pitne� vody.
Souhřnna� žpřa� va se žhodnocení�m situace – žaslat
na
OOVZ
1
x
ža
řok.
Dospe� le� osoby – konžumace bež omežení�.
De� ti stařs� í� 11 let – konžumace bež omežení�.
Te� hotne� a de� ti do 11 let ve� ku – omežena� spotř� eba
vody k pití� cca na 1 litř ža den.
De� ti do 3 let, př� í�přava kojenecke� střavy –
vylouc� ení�
použ� ív� a� ní�
vody.
Ostatní� u� c� ely spotř� eby pitne� vody – bež omežení�
přo vs� echny ve� kove� skupiny obyvatel. V souc� asne�
dobe� je v př� í�přave� investic� ní� akce na žleps� ení�
vy� tlaku suřove� vody ž přamenis� te� , kteřa� by me� la
př� ispe� t k optimaližaci přovožní�ch podmí�nek přo
ža� sobova� ní�. Cí�lem je př� iva� de� t vodu ž obou vřtu do
u� přavny, kde bude jí�mka na suřovou vodu,
technologicke� c� is� te� ní� a jí�mka na přací� vodu. Tí�m
dosa� hneme mož� nosti le� pe ř� í�dit pome� ř c� eřpane�
vody ve přospe� ch bežpec� ne� koncentřace uřanu a i
dostatku vody. Na stavební� řealižaci jsme ží�skali
dotaci že Sta� tní�ho fondu ž� ivotní�ho přostř� edí� ve
vy� s�i 3 miliony kořun a 2,8 milionu kořun bude
platit ž obecní�ho řožpoc� tu. V souc� asne� dobe� se
př� ipřavuje vy� be� řove� ř� í�žení� na žhotovitele stavby.
Do konce c� eřvna musí� dolož� en souboř
potř� ebny� ch dokladu na SFZ? P. Poc� í�ta� me s
přovedení�m stavby v období� c� eřvenec 2022 až�
c� eřven 2023. Tato situace na� s velice třa� pí� a celou
dobu se snaž� í�me nale� žt ř� es� ení� spolu s odbořní�ky
a hlavne� žajistit financova� ní� te� to akce. Poslední�
řožbořy se pohybují� ve stejny� ch hodnota� ch.
Přavidelne� řožbořy budou žveř� ejn� ova� ny. Je
žají�mave� , ž� e ve Střa� ž� ovicí�ch, Pac� ejove� a Veles� icí�ch
přoble� my s uřanem žatí�m nema� me.
Na tomto mí�ste� je potř� eba žmí�nit, ž� e i v Pac� ejove�
přobí�ha� v te� chto dnech řealižace nove� u� přavny
vody a napojení� na novy� vřt ve Veles� icí�ch ža 3,7
milionu kořun, ž toho dotace c� iní� 2,7 milionu
kořun. V řa� mci vy� stavby kanaližace poc� í�ta� me i s
př� í�lož� í� potřubí� do Ty� ř�ovic, takž� e i tamní� obc� ane�
se doc� kají� snad v dohledne� dobe� veř� ejne� ho
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vodovodu. Př� í�lož� e potřubí� na vodovod ř� es� ím
� eiv
jiny� ch u� secí�ch se ža� me� řem přopojení� ve� tví�,
abychom odstřanili ne� kteře� přoble� my v
doda� vka� ch pitne� vody. Statisí�ce kořun jsme již�
take� vynalož� ili na vy� me� nu s� oupatovy� ch užlu, aby
s� ly užaví�řat jednotlive� sekce v obci a nemusela se
užaví�řat obec cela� . Nyní� ma� me př� ipřavenu
vy� me� nu dals� íc� h tř� í� užlu ža ví�ce než� 600 tisí�c
kořun.
Děkujeme za Vaše pochopení, není to však
vůbec
jednoduché.
ODPADY
Odpady je jedna ž nejvys� s�í�ch polož� ek obecní�ho
řožpoc� tu a stojí� na� s řoc� ne� př� es milion kořun a
necelou polovinu vybeřeme na poplatcí�ch. Přoto
je nas� í� snahou tento na� klad sniž� ovat a hleda� me k
tomu řužne� cesty. Jednou ž nich je odde� leny� sbe� ř
popelovin, přotož� e popel je mož� na� pulka
komuna� lní�ho odpadu a kdyby se jej podař� ilo
odde� lit, tak by na� klady vy� řažne� klesly. V tomto
čísle zpravodaje máte jako přílohu dotazník,
kteřy�, když� ho vyplní�te a odevžda� te na obec, na� m
uka� ž� e, co ma� me ude� lat, aby to me� lo smysl. A tak
va� s přosí�m, kdo jste to neude� lali elektřonicky, o
jeho vyplne� ní� a odevžda� ní� na obec. Je to hlavne� ve
vas� em ža� jmu! De� kujeme.
Loni na podžim, v řa� mci dals� í�ch u� spoř, jsme vřa� tili
ty male� hne� de� kontejneřy na kolec� ka� ch na
bioodpad, přotož� e jsme ž nich platili na� jem 120,Kc� me� sí�c�ne� ža kaž� dy� a bylo jich celkem 22. Na
bioodpad žustali použe ty velkoobjemove� , kteře�
vyva� ž� ím
� e na komposta� řnu. A žase je přoble� m.
Ma� me tady obc� any, kteř� í� neumí� c� í�st a voží� tam
ve� tve, kteře� na komposta� řne� nebeřou. Tito
obc� ane� to take� kaží� te� m ostatní�m, přotož� e tyto
kontejneřy žustanou přoste� nevyvežene� . Tak jim
pode� kujte. Dals� í� nes� vař je, ž� e obc� an př� iveže k
tomuto kontejneřu bioodpad ve velke� m pytli a
pohodí� jej vedle kontejneřu. Nikdo to po ne� m
uklí�žet nebude, takž� e si de� la� me veř� ejne�
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přostřanství� křa� sne� js� í� a nehlede� na to, ž� e žase na
komposta� řne� igelitove� pytle nebeřou. A to je
poř� a�d dokola. Př� ipada� mne� , ž� e je to od te� ch lidí�
hloupost nebo žlomyslnost a obojí� je s� patne� . Jestli
sledujete c� eřnou křoniku obce v tomto
žpřavodaji, tak te� ch př� í�padu lidske� bežohlednosti
př� iby� va� , mí�sto aby uby� valy. Je to i na va� s
ostatní�ch, abyste na ty, kteř� í� to de� lají� upožořnili,
nebo jim ř� ekli, co si myslí�te.
A NA ZÁVĚR
Jak jsme va� s již� infořmovali na střa� nka� ch obce a
u� ř� ední�ch deska� ch, přobí�ha� v nas� í� obci řeviže
katastřu nemovitostí�, kteřou přova� dí� přacovní�ci
Katastřa� lní�ho u� ř� adu ž Klatov. Cí�lem te� to řeviže je
dosaž� ení� co nejve� ts� íh
� o souladu skutec� ne� ho stavu
se stavem evidovany� m v katastřu nemovitostí�.
Př� edme� tem řeviže jsou žejme� na ža� pisy staveb a
požemku, přube� h hřanic požemku a opřa� vne� nost
evidence sousedí�cí�ch pařcel. Přacovní�ci KN
nejpřve
pořovnají�
katastřa� lní�
mapy
s
ořtofotomapou a na� slednou pochužkou v teře� nu
žjis� ťují� skutec� ny� stav, kteřy� pořovna� vají� se
stavem evidovany� m. Na� sledne� přojedna� vají� s
dals� ím
� i ořga� ny veř� ejne� moci mož� ne� žpusoby
odstřane� ní� žjis� te� ny� ch nesouladu. Se žjis� te� ny� mi
nesoulady va� s osobne� sežna� mí� a přojednají� s
va� mi žpusoby jejich odstřane� ní�.
Jes� te� je mojí� povinností� va� s infořmovat, ž� e jsem se
od 18. přosince stal c� lenem žastupitelstva
Plžen� ske� ho křaje a na jeho žaseda� ní� 20. přosince
jsem byl žvolen do funkce př� edsedy Vy� bořu přo
řegiona� lní� řožvoj. Na ža� klade� koalic� ní�ch dohod je
tato funkce uvolne� na� a podle Eticke� ho kodexu
žastupitele mohu vykona� vat použe jednu
uvolne� nou
funkci.
Přoto
jsem
pož� a�dal
žastupitelstvo obce ve lhute� 3 me� sí�cu o schva� lení�
žme� ny ve vy� konu funkce a sice od 1. dubna budu
funkci stařosty vykona� vat jako neuvolne� nou. Po
dobu tř� í� me� sí�cu jsem si vyžkous� el, ž� e to jde
žvla� dnout, a tak do podžimní�ch komuna� lní�ch
voleb chci, budu li ždřa� v, ve funkci žustat a pak se
da� l uvidí�. Tí�m plní�m infořmac� ní� povinnost vuc� i
obc� anum.

Vážení čtenáři,
ve chví�li, kdy pí�s�i tento c� la� nek je již� jasne� , ž� e ve
s� kole s u� c� inností� od 14. bř� ežna konec� ne�
odkla� da� me řous� ky a řespiřa� tořy. Bylo to opřavdu
již� hodne� dlouhe� a u� navne� . Doufejme, ž� e alespon�
v tomto ohledu se sve� t pomalu vřací� do nořma� lu.
Bohuž� el střa� nky novin a obřažovky televiží� c� i
poc� í�tac� ovy� ch monitořu plní� v te� chto dnech dals� í�
katastřofa, v mnoha ohledech dokonce jes� te� hořs� í�.
Vy� tisk, kteřy� dřž� í�te v řuce, ma� ale slouž� it hlavne�
k tomu, abyste byli infořmova� ni o tom, co se
v nas� í� i vas� í� s� kole de� je. Za na� s vs� echny chci jen
ř� í�ci, ž� e bude-li s� kola pož� a�da� na o souc� innost
v souvislosti se souc� asnou situací�, budeme
př� ipřaveni.
Přube� h pla� novany� ch akcí� na žac� a�tku řoku jes� te�
vy� řažne� ovlivnila pandemie Covid-19. Př� esto jsme
v řa� mci přojektu Hřda� s� kola žvla� dli uspoř� a�dat
Tepla� kovy� den a Ty� den netřadic� ní�ch bařev. Tí�m
jsme splnili potř� ebny� poc� et řealižovany� ch aktivit
a jsme ope� t ve slosova� ní� o hodnotne� ceny.

Jsou př� ed na� mi křa� sne� sva� tky jařa – Velikonoce.
Přo ve� ř�í�cí� jsou velice vy� žnamny� mi, přotož� e slaví�
žmřtvy� chvsta� ní� Jež� í�s�e Křista a uřc� ite� jsou tyto
sva� tky velkou vy� žvou i přo ostatní�. A tak va� m
př� eji jejich křa� sne� přož� ití� a hodne� ždřaví�.
Va� s� stařosta

Přobe� hlo s� kolní� kolo řecitac� ní� soute� ž�e, že
kteře� ho postoupilo 14 ž� a�ku do obvodní�ho kla� ní�
v Hořaž� ďovicí�ch. Tam nas� e de� ti žažnamenaly
obřovsky� u� spe� ch, když� hned deve� t ž nich si
vybojovalo postup do okřesní�ho kola v Klatovech.

leden * číslo 1 / 2022

Dvakřa� t odlož� eny� ža� ježd na divadelní� př� edstavení�
do Přahy se podař� ilo řealižovat až� 15.bř� ežna a 18.
bř� ežna přobe� hl ve s� kole Matematicky� klokan.
Zmí�nit žde musí�m i c� innost nas� í� s� kolní� dřuž� iny.
Křome� be� ž�ne� c� innosti to bylo např� ík
� lad
př� edva� noc� ní� pec� ení� peřní�c�ku, aktivita spojena� se
žimní�m křmení�m pta� c� ku, svaty� Valenty� n c� i
dřuž� inovy� mas� kařní� řej. Infořmace o vs� ech akcí�ch,
doplne� ne� o fotogaleřie, najdete na webovy� ch
střa� nka� ch s� koly www.žspacejov.cž
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Na ža� ve� ř bych vs� em řa� d popř� a�l klidne� jařo, vesele�
velikonoce a co nejví�ce dobřy� ch žpřa� v.

Mgr. Jan Vlažný, ředitel školy

Co nového u Motýlků a Broučků

Co na� s v nejbliž� s�í� dobe� c� eka� – v přvní� ř� ade� ža� pis
novy� ch přvn� a� c� ku, na kteře� se vs� ichni moc te� s�ím
� e.
Přobe� hne 13.4.2022 a ve chví�li, kdy c� tete tento
c� la� nek, jsou již� vs� echny infořmace dostupne� na
s� kolní�ch střa� nka� ch. V řa� mci Dne Zeme� pla� nujeme
v dubnu přojektovy� den, přobí�ha� dřuha� vlna
douc� ova� ní� v souvislosti s pandemií� Covid-19 a
v řealižaci je nada� le přojekt S? ablony III, nove� se
žapojí�me do přojektu Second Břand, kteřy� se ty� ka�
udřž� itelne� mo� dy a ekologie. Letos se snad po
dlouhe� dobe� podař� í� žu� c� astnit s de� tmi exkuřží�,
s� kolní�ch vy� letu a vybřany� ch spořtovní�ch akcí�
(McDonald´s Cup, Poha� ř řožhlasu aj). Nova�
poc� í�tac� ova� uc� ebna skve� le funguje ke spokojenosti
vs� ech a přo letos� ní� řok chysta� me ve spolupřa� ci se
žř� ižovatelem dals� í� dotac� ní� akci. Tou bude vy� me� na
osve� tlení� v uc� ebna� ch, te� locvic� ne� , sbořovne� a
ř� editelne� . Z? adatelem o dotaci je obec a v tuto
chví�li již� mohu ř� í�ci, ž� e přojekt byl schva� len a de� ti
se ve tř� í�da� ch doc� kají� nove� ho osve� tlení�, kteře� bude
mnohem le� pe vyhovovat ž hygienicke� ho hlediska
a doufa� m, ž� e dí�ky tomu us� etř� í�me př� i dnes� ní�ch
cena� ch eneřgií� i ne� jake� financ� ní� přostř� edky.
Intenživne� již� přacujeme i na oslava� ch 200. vy� řoc� í�
s� koly, kteře� bude 25.6.2022. Př� estož� e gařantem
cele� akce je nas� e ořganižace, velice ocen� uji pomoc
žejme� na př� i ořganižac� ní�ch ža� lež� itostech, kteře� se
na� m dosta� va� od obce jakož� to žř� ižovatele i dals� í�ch
spř� í�žne� ny� ch lidí�. Doufejme, ž� e na� s nežklame
poc� así� a cela� akce se vydař� í� podle pla� nu.

Novy� řok jsme u na� s v nas� í� s� kole žaha� jili
přojektovy� m dnem hřaženy� m ž S? ablon III.
s na� žvem ,,Cesta c� tyř� křa� lu do Betle� ma, aneb
s� te� stí� si ža pení�že nekoupí�s�“.
Tento přojektovy� den, byl žame� ř�eny� na řožvoj
financ� ní� gřamotnosti podnikavosti, křeativity a
logicke� ho mys� lení� de� tí� a uve� dome� ní� si toho, ž� e
touha po pene� ží�ch v ne� kteřy� ch př� í�padech muž� e
lidi sve� st na scestí�.
De� ti me� ly mož� nost v tento den shle� dnout
divadelní� př� edstavení�, ve kteře� m křa� l Bohumil
cestoval do Betle� ma. Cestou Bohumil navs� tí�vil
Ameřiku, Gřo� nsko, Betle� m. De� ti me� ly mož� nost si
přakticky postavit vs� echny cesty s využ� ití�m
te� locvic� ne� ho na� ř� adí� a pomucek, ždola� vat
př� eka� ž� ky. V tento den přacovali s pene� ži, nauc� ily
se řoždí�ly v jednotlivy� ch mincí�ch, bankovka� ch,
pení�že si vyřobily. Me� ly mož� nost si vyžkous� et,
na� kup v male� m obchode� .
V na� važnosti na tento přojektovy� den jsme
s de� tmi vytvoř� ily přojekt, ve kteře� m jsme
pokřac� ovali cely� me� sí�c. Uspoř� a�dali jsme vy� přavu
k india� num, k eskyma� kum, k piřa� tum, vyřa� be� li
jsme lode� , moř� e, piřa� ty, india� nske� obydlí�, totemy,
uc� ili se india� nskou ř� ec� , stave� li iglu� , vyřa� be� li
žmřžliny, vyřa� be� li s� peřky.
Do tohoto přojektove� ho pla� nu se na� m hodil dals� í�
přojektovy� den, te� ž� hřaženy� že S? ablon III.
s na� žvem ,,Papous� ci a jejich sve� t“, kteřy� byl
žame� ř�eny� na enviřonmenta� lní� vžde� la� va� ní� de� tí�.
De� ti v tento den me� ly mož� nost sežna� mit se
s cižokřajny� mi pta� ky- elaktus auřensis, kakadu
bí�ly�, andulka…
De� ti me� ly mož� nost osobní�ho kontaktu s te� mito
pta� ky, mož� nost křmit. De� ti se dožve� de� ly, kde se
tito pta� ci vyskytují�, jak se řožmnož� ují�, jak o tyto
pta� ky pec� ovat, jak jim vytvoř� it vhodne� bydlení�,
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c� ím
� je křmit, byly sežna� meny s nemoci, kteře� tito
pta� ci mají�, kde vyhledat odbořne� os� etř� ení�, jak se
žachovat, když� na� m ptac� í� kamařa� di ule� tnou. De� ti
me� ly mož� nost si osahat dřuhy křmení�, vyžkous� ely
si, jak se pí�s�e břky. De� ti byli sežna� meni i
s pytla� ctví�m a jak ma� a nema� vypadat ždřavy�
pta� k.
Nejve� ts� ím
� ža� ž� itkem bylo, když� si de� ti mohly pta� ky
pohladit, nakřmit, podřž� et je na sve� řuce a hlavne� ,
když� slys� ely, jak mluví�.
V polovine� u� nořa na� m odstařtoval Masopust letos
již� tř� etí�m přojektovy� m dnem, ope� t hřaženy� že
S? ablon III.
Tento přojektovy� den s na� žvem ,,De� dec� kova dí�lna
byl žame� ř�eny� na polytechnicke� vžde� la� va� ní� de� tí�.
De� ti žde me� ly mož� nost shle� dnout divadelní�
př� edstavení� ,,De� dec� ek a koblí�ž�ek“. Souc� a�stí�
přojektu
bylo
vyžkous� et
si
manipulaci
s jednoduchy� mi na� střoji (kladivo, kles� te� ..).
De� ti me� ly mož� nost si postavit řužne� domy
ž řužny� ch mateřia� lu, využ� í�t stavebnici Vařio XL.
Za� řoven� popřve� me� ly mož� nost vyžkous� et si
žakřeslení� hudební� nahřa� vky a požde� ji žtva� řne� ní�
te� to hudební� nahřa� vky. V na� važnosti na tento
přojektovy� den jsme s de� tmi ža pomoci medví�dka
Pupí�c�ka vyřažili do žeme� Mila� s� kov, kde ž� ijí� same�
masky, sežna� mili se třadicemi te� to žeme� , vyřa� be� li
jsme masky, koblí�ž�ky že solne� ho te� sta, uc� ili se
tanc� it, řejdit a už� ív� at si tuto třadici.
Na� sledne� na to v dals� í�m ty� dnu přobe� hl
Masopustní� řej masek, dopoledne plne� soute� ž�í�
s vyhla� s� ení�m nejleps� í� masky. Kaž� de� dí�te� obdřž� elo
diplom ža svoji masku, sladkou odme� nu.
Po jařní�ch přa� ždnina� ch jsme se řožhodli,
pokřac� ovat v přojektu moje kní�ž�ka, kde ope� t
vyřa� ž� í�me do žeme� Kní�ž�ec� kov. Souc� a�stí� tohoto
přojektu bude vy� řoba papí�řu, knihy, ža� lož� ky ….
Břouc� kove� v u� nořu ž� ili žimní� olympia� dou a na
ža� ve� ř přojektu si kaž� dy� odnesl medaili.
V me� sí�ci bř� ežnu se Břouc� ci budou sežnamovat
s jařem, s jařní�mi kve� tinami, mla� ďaty.
8. 3 jsme nežapomne� li na nas� e babic� ky, maminky,
tety a vyřobili jim kytic� ky.
V me� sí�ci dubnu pla� nujeme cestu na žají�c�kuv
ostřov (Velikonoce). Da� le budeme pokřac� ovat v
enviřonmenta� lní� vy� chove� , žvla� s� te� se chceme
žame� ř�it na tř� í�de� ní� odpadu.
A co na� s c� eka� akce:
 11. 5. ža� pis do MS?
 Divadelní� př� edstavení� v Kořuna� ch střomu
– Jařo
 Přojekt Medve� di neve� dí� – dopřavní�
vy� chova
 Techma� nie – hřaženo že S? ablon III.
 Vy� let na hřad Kas� peřk- ,,Zakleta�
přohlí�dka“- hřaženo že S? ablon III.

/8/




Pasova� ní� s� kola� ku
Přojektovy� den spolec� ne� s řodic� i,, U na� s ve
s� kolce“
Chalušová Vladislava,
ředitelka MŠ

Automotoklub Pačejov na prahu nové
sezony
Jako ř� adu dals� í�ch
ořganižací� i Automotoklub
Pac� ejov žasa� hla dals� í� vlna
epidemie Covid 19. Nas� te� stí� se
podař� ilo
bež
komplikací�
uspoř� a�dat podžimní� akce klubu. Ste� ž�ejní� akcí� byla
42. INVELT Rally Pac� ejov. Ořganižac� ne�
bežchybny� m podnikem jsme o sobe� dali ope� t
ve� de� t v cele� m motořisticke� m sve� te� . Soute� ž�ní�
posa� dky
vyhodnotily
lon� sky�
řoc� ní�k
ža
nejkvalitne� js� í� v cele� histořii, ve� ts� ina ž nich ř� adí�
pac� ejovskou řally meži nejoblí�bene� js� í� v cele� m
s� ampiona� tu řally v C? R. V polovine� ř� í�jna jes� te�
přobe� hlo poslední� kolo Pos� umavske� ho poha� řu v
automobilove� m slalomu na letis� ti v Kadove� . Po
ža� vode� se konal spolec� ensky� vec� eř s hudbou a
vyhla� s� ení�m vy� sledku cele� ho řoku v pac� ejovske� m
kultuřní�m dome� . Pak se bohuž� el žac� aly
spolec� enske� akce ope� t omežovat. Byli jsme nuceni
již� dřuhy� m řokem žřus� it třadic� ní� besedu se
žna� mou posa� dkou. Snad to v letos� ní�m řoce
konec� ne� vyjde.
Celou žimu jsme ve� novali financ� ní�mu
žajis� te� ní� nas� í� řally. Již� existuje ne� kolik na� vřhu
třate� a c� asove� ho hařmonogřamu. Velky� m oř� í�s�kem
bylo take� sestavit kalenda� ř� Pos� umavske� ho poha� řu
v automobilove� m slalomu. Akcí� je žkřa� tka moc a
nas� im c� lenum v sežone� mnoho volny� ch ví�kendu
nežby� va� . I ž tohoto duvodu jsme se přo letos� ní� řok
vždali poř� a�da� ní� Mistřovství� C? eske� řepubliky v
u� nořa
automobilove� m
slalomu.
Be� hem
absolvovali c� lenove� ř� editelství� nas� í� řally vs� echna
potř� ebna� s� kolení� a žkous� ky, nežbytne� k vy� konu
svy� ch funkcí�. Take� nas� e dispec� eřska� skupina
přos� la žkous� kami a bude žajis� tovat na dispec� inku
vs� echna automobilova� řally v C? R ořganižovane�
Autoklubem C? R.
Křome� dispec� inku se da� le budeme
poř� adatelsky podí�let na klatovske� Rallye S? umava
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a Histořic Vltava Rallye, kteřa� je souc� a�stí�
Mistřovství� Evřopy. Da� le budeme žajis� ťovat Rally
Plžen� a Rally Př� í�břam. Podí�lí�me se take� na
ne� mecke� Dřei StaU dte Rallye, kteřa� se pojede v
polovine� ř� í�jna. Take� v letos� ní�m řoce nebude
chybe� t Pos� umavsky� poha� ř v automobilove� m
slalomu. Tento seřia� l ža� vodu již� vychoval ne� kolik
kvalitní�ch ža� vodní�ku, ale hlavne� velke� množ� ství�
kvalitní�ch ř� idic� u. V poslední� dobe� se dař� í� na
ža� vody př� ila� kat i „ža� vodnicky� pote� ř“ na
motoka� řa� ch a bugina� ch. Zac� í�na� me přvní�m
ža� vodem o velikonoc� ní� sobote� v Janovicí�ch nad
UV hlavou.
Nejve� ts� í� akcí� řoku bude třadic� ne� již� 43.
INVELT Rally Pac� ejov. V letos� ní�m řoce nas� e soute� ž�
ope� t figuřuje v kalenda� ř� i Mistřovství� C? eske�
řepubliky v řally i v řally histořicky� ch automobilu.
Třadic� ní� žusta� va� i teřmí�n na př� elomu ža� ř� í� a ř� í�jna.
V souc� asne� dobe� přobí�hají� jedna� ní� o konec� ne�
podobe� třati. Vžhledem k aktua� lní� ekonomicke�
situaci v C? R, i mož� ne� ho kona� ní� komuna� lní�ch
voleb v teřmí�nu řally, přacujeme hned s ne� kolika
vařiantami přogřamu. Be� hem dubna dojde k
řožhodnutí� o konec� ne� podobe� třati a přobe� hne
třadic� ní� schužka se stařosty dotc� eny� ch obcí�.
Př� esto, ž� e př� ipřavujeme třochu u� spořne� js� í�
vařiantu řally, nebude chybe� t ř� ada atřaktivní�ch
novinek a diva� cky� ch la� kadel. Doufejme, ž� e na� s po
dvou letech c� eka� plnohodnotna� motořisticka�
sežona bež covidovy� ch omežení�.

Miroslav Žitník ml.
předseda AMK

Zajímavosti
J.HAHN – Handelsmann PAČIW p.
WOLSCHANaneb Staré papírové pečetě
vyprávějí….
Zjevem př� ipomí�nají� žna� mky nebo na� lepky. R? í�ka�
se jim řužne� – ža� lepky, pec� etky, papí�řove� dopisní�
pec� ete� , suche� pec� ete� apod. Mož� na� třochu
nepřa� vem stojí� na okřaji sbe� řatelske� ho ža� jmu,
nenesou ž� a�dnou nomina� lní� hodnotu a až� na
vy� jimky nejsou žvla� s� ť cene� ne� . Jsou jaky� msi
př� í�lepkem filatelie c� i filumenie. Ve ve� ts� ine�
př� í�padu nesly funkci infořmativní� a potaž� mo i
řeklamní�. Lepily se ve� ts� inou na žadní� střanu
dopisu /u te� ch skla� dany� ch slepovaly př� elož� ene�
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listy k sobe� /, na řužne� listiny, ža� silky, kteře�
adřesa� tum poskytovaly dulež� itou infořmaci o
odesilateli a př� í�padne� o jeho přodukci. Vyda� valy
je řužne� fiřmy, spolky, obecní� a me� stske� u� ř� ady,
s� lechticke� řody, velkostatky a panství�, cí�řkevní�
instituce, s� koly, ž� eležnic� ní� stanice, obchodní�ci,
spoř� itelny, ža� lož� ny a pojis� ťovny, ale i ž� ivnostní�ci,
advoka� ti, nota� ř� i c� i le� kař� i. Jsou tak bežespořu
dulež� ity� m dokladem mapují�cí�m histořii dane� ho
řegionu.
Z te� ch žobřaženy� ch bych řa� d upožořnil na
ne� kteře� ž nich, kteře� žasluhují� požořnost. Je to
např� ík
� lad ža� lepka Obecní�ho u� ř� adu žanikly� ch obcí�
Stodulek (Stadln) a Koží�ho Hř� betu u Kas� peřsky� ch
Hoř (Ziegenruck), sus� icke� siřka� řny Vojte� cha
Scheinosta c� i anní�nske� skla� řny (Annathal).
Peřlou mojí� sbí�řky je pak papí�řova� pec� eť Josef
Rokycky� – kamna� ř� v Sus� ici (Schüttenhofen), kteřy�
je my� m př� í�my� m přapřade� dec� kem ž otcovy střany.
Zemř� el v řoce 1886. Za� lepka se dostala ne� jaky� m
ža� hadny� m žpusobem až� do Lucembuřska, odkud
jsem ji vloni ží�skal. Vřa� tila se tak po ví�ce než� 100
letech žpa� tky do Sus� ice a naví�c do řodiny!
Ve vžtahu k Pac� ejovu stojí� ža žmí�nku stařa�
papí�řova� pec� eť ž� eležnic� ní� stanice Vols� any
ž období� Rakouska – Uheřska a pec� eť
pac� ejovske� ho obchodní�ka J. Hahna, kteřou se
bohuž� el dosud nepodař� ilo blí�ž�eji uřc� it. Lže ji
c� asove� žař� adit do období� cca 1860 – 1880.
Pokud by ne� kdo že c� tena� ř� u pac� ejovske� ho
Zpřavodaje
žnal
jake� koliv
infořmace
o
obchodní�kovi J. Hahnovi, podejte přosí�m žpřa� vu
do ředakce Zpřavodaje. Stejne� tak by bylo jiste�
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žají�mave� , kdyby se podař� ilo lokaližovat objekt,
v ne� mž� svou ž� ivnost přovožoval. Moje pa� třa� ní� po
ařchivní�ch fondech žatí�m u� spe� ch nepř� ineslo.

/ 10 /

75 let

Kopa� c� ek Zdene� k
Gřiesžlova� Dagmař
Havlí�kova� Jařoslava
Be� lochova� Vlasta
Přucha Va� clav

70 let

Voskova� Jiř� ina
Koř� ín
� sky� Miřoslav

60 let

Zeman Vlastimil
Jí�řovec Josef

50 let

Lubeřova� Vladimí�řa
Střaka Lubos�
Nkuah Mařcela
Klec� ka Josef

90 let

Jindř� ich Křa� tky�

Mgr. Tomáš Cihlář

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

Naši jubilanti I. čtvrtletí 2022
90 let

Judova� Anna

87 let

Jindřova� Mařie
Hlava� c� Bohuslav

80 let

Behensky� Fřantis� ek

Diamantová svatba
60 let společného života
Hana a Stanislav Veřingeřovi
Zlatá svatba
50 let společného života
Iřena a Josef Vane� c�kovi
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Z ČERNÉ KRONIKY
OBCE….
* Tak si představte, že mezi
vánočními svátky a Silvestrem
nějaký občan dobrák pustil
vodu, která byla zavřená, do
kohoutků na hřbitově s cílem,
aby mráz tyto kohoutky
roztrhal a poškodil . Zároveň by
vytekl vodojem a bylo by narušeno
zásobování vodou v Pačejově a
Velešicích. Naštěstí jsme to včas
zjistili a zachránili. Takové tady
máme spoluobčany!
* A znovu u křížku u Blejskoty takhle
uklízí zřejmě naši mladí spoluobčané
po provedené konzumaci obaly od
nápojů. Smutný pohled.

* Takhle některý z občanů uklízí
větve i přes zákaz do kontejneru u
Šťastných ve vsi, zřejmě neumí číst a
je buď zlomyslný nebo hloupý. Kazí
to bohužel těm ostatním, protože ten
kontejner nevyvezeme, dokud ty
větve
neodstraní,
protože
na
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kompostárně větve neberou. Tak si
Vy ostatní ohlídejte, kdo Vám to kazí.

* Takhle uklízí některý z občanů
zřejmě bioodpad v igelitovém pytli,
místo aby to vysypal do kontejneru.
On to totiž po něm nikdo uklízet
nebude a igelitové pytle na
kompostárně
neberou.
Takže
musíme „poděkovat“ za zkrášlení
veřejného prostranství.

* Další z případů zlodějny a lidské
bezohlednosti je vidět u fotbalového
hřiště, kdo neznámý pachatel vyřízl
a odcizil makrolonovou desku z
hráčských střídaček.

ZPRAVODAJ obce Pačejov
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Tak to vidíte sami, co se tady děje
během jednoho čtvrtletí. Doufali jsme,
že těchto odstrašujících případů bude
ubývat, až nebude žádný. Zřejmě jsme
moc věřili ve slušnost některých našich
občanů, ale bohužel jsou tady mezi
námi stále ti zlomyslní a bezohlední.
Znovu vás žádáme – pokud uvidíte něco
podobného, upozorněte úřad nebo si to
s dotyčným vyříkejte sami. Děkujeme.
(redakce)

Chválíme …..

* Takhle se zbavil nějaký bezohledný
občan kůže z divočáka a hodil ji u
zdravotního střediska do nádoby,
která slouží pro sběr jedlého oleje,
poničil zámek a zřejmě byl velice
spokojený, že se mu povedlo se kůže
zbavit. Je to borec.

* Zájmové spolky v naší obci za
přípravu a průběh výročních schůzí
a valných hromad
* Zpěvácký spolek Prácheň za krásné
vystoupení na tradičním Vánočním
koncertu tříkrálovém v pačejovském
kostele
* Členky Sboru pro občanské
záležitosti za shánění adres rodáků
a přípravu na jejich sraz v květnu
letošního roku
* Pačejovské hasiče za uspořádání
oslavy MDŽ pro své členky v
pačejovské hasičárně
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FOTOREPORTÁŽ Z OSLAVY MDŽ
V PAČEJOVSKÉ HASIČÁRNĚ
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FOTOREPORTÁŽ Z VÝROČNÍCH
SCHŮZÍ ZÁJMOVÝCH SPOLKŮ

SDH Pačejov
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SDH Strážovice
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Včelaři

Spolek pro obnovu památek

TJ Sokol

Autorem kresby na poslední straně je
Martin Skála. Použito s jeho souhlasem.
Děkujeme.
Zpravodaj obce Pačejov * číslo 1/2022 Čtvrtletník vydávaný
obcí Pačejov. Náklad 350 výtisků. Adresa redakce: Obec
Pačejov, Pačejov Nádraží 199, 341 01, tel. 376595231, e mail:
obec@pacejov.cz. Redakční rada: Ing. Jan Vavřička, Pavla
Šímová, Josef Klečka ml.. Uzávěrka čísla 15. 03. 2022.
Příspěvky jsou vy dávány bez úpravy , redakční rada si
vyhrazuje právo na pravopisné korekce a případné krácení z
důvodu nedostatku místa. Za věcnou správnost odpovídají
autoři jednotlivých příspěvků. Povoleno MK ČR E18269. Tisk
Dragonpress s. r. o. Vyšlo 30. 03. 2022

