
Úvodem slovo starosty: 
 
Vážení spoluobčané,

     skončilo čtyřleté volební období 2006 – 2010. 
V průběhu tohoto  období  jsme se  snažili  udělat 
pro obec to nejdůležitější, co bylo potřeba a to v 
rámci finančních možností. Vím, že jsme nesplnili 
přání všech občanů.  Ono to totiž ani nejde. Není 
tolik finančních prostředků a jak se říká “nejsou 
lidi”. Občas slýchávám od některých spoluobčanů, 
co  svýma  rukama  pro  obec  postavili  v  Akci  Z, 
počínaje  kulturním  domem  přes  zdravotní 
středisko,  konče  vodovodem  na  nádraží.  Byla 
taková  doba,  kdy  jsme  chodili  budovat   za 
svačinu,    zdarma  či  za  deset  korun  na 
hodinu.Dnes  už  nelze  provádět  velké  akce 
svépomocí  a na malé věci nejsou lidi.  A tak se 
musíme smířit  s  tím,  že  si   počkáme,  až  budou 
peníze na větší opravy místních komunikací a na 
vybudování kanalizace. Také musíme uvažovat o 
vylepšení  vodovodů  a  počítat  s  opravami 
vodovodního  potrubí,  přeci  jen  je  v  zemi  už 
mnoho let.
     Také nás čeká vylepšení topení v mateřské a 
základní  škole  a  zateplení  těchto  objektů.  Také 
bytový  dům  na  nádraží  zaslouží  zateplit  a 
rekonstruovat koupelny bez ohledu na to, kdo tam 
bydlí. Zdravotní středisko potřebuje nová okna a 
střechu.  A  tak  bych  mohl  vypočítávat  další 
„majetek obce“, do něhož by bylo dobré nějakou 
korunu investovat. 
     V příštích letech bude do obecní  pokladny 
přicházet  méně  peněz   nejen  od  státu,  ale  i  z 
našich lesů. V minulých letech se hodně těžilo, ale 
bylo  to  vynuceno  kalamitami  -  větrem  a 
kůrovcem. Kdo tomu nechce věřit, nemusí. Stejně 
byly postiženy i soukromé lesy. V dalších letech 
se bude těžit  minimálně,  jen co bude z hlediska 
hospodaření v lese nezbytné. 
     Mnohým z Vás se  určitě  nelíbí,  za  co vše 
musíte  platit.  Namátkou.  Domovní  daň  přichází 
celá  do  obecní  pokladny,  byť  prostřednictvím 
finančního  úřadu.  Vězte,  že  v  Pačejově  platíte 
minimální čásku danou zákonem, obec zatím daň 
o  své  vůli  nezvýšila,   i  kdyby  mohla.  Nebo  ji 
máme  zdvojnásobit,  aby  do  pokladny  přišlo 
dalších  několik  set  tisíc?  Za  odpady platíte  450 
korun  za  osobu.  Maximum  dle  zákona  je  500 
korun. Obec na likvidaci odpadů doplácí dalších 
400 korun na osobu. Neumím si vysvětlit, kde se v 
našich domácnostech  bere tolik odpadu, zvláště 

odpadu  objemného  a  nebezpečného,  který  v 
kontejnerech  odvážíme  2x  do  roka.  Svědčí  to  o 
tom,  že  se  asi  nemáme  tak  špatně,  když  jsme 
schopni tolik odpadu vyprodukovat. Zamysleme se 
nad naší spotřebou. Kupujme si méně, ale kvalitní 
věci,  které  déle  vydrží.  Možná  nám  zbude  více 
peněz  na  kulturu  a  další  aktivity.  Tady  se  sluší 
poděkovat za to, že z valné většiny třídíte odpady 
jako  jsou  PET  lahve,  sklo,  papír.  Většinou  je 
problém s vyvážením zvonů,  ale to je závislé na 
možnostech  firmy, kterou samozřejmě operativně 
urgujeme. Mám však prosbu, jsou-li kontejnery již 
plné,  ponechte  si  lahve  a  papír  chvíli  doma  a 
vhazujte  je  do  kontejnérů až  tehdy,  je-li  v  nich 
místo.  Rád  bych  poprosil  těch  několik  občanů, 
kteří  neumí  dát  papír  či  plasty  do  zvonů:  velké 
kusy obalů nařežte na pruhy, protože do “malé díry 
větší  kus  nestrčíte.”   Pohazovat   velké  kusy 
různých  odpadů   u  zvonů  svědčí  o  lhostejnosti, 
zlomyslnosti a …..
      Zbývá mi  zde  poděkovat  všem složkám - 
hasičům,  sokolům,  junákům,  automotoklubu, 
včelařům,  myslivcům  a  dalším  za  dobrou 
prezentaci naší obce (tím myslím nejen Pačejova, 
ale  i  Strážovic  a  Velešic  s  Týřovicemi).  Děkuji 
hlavně  těm,  kteří  jsou  členy  několika  těchto 
organizací a podílejí  se  aktivně na jejich činnosti.

     Přeji  Vám všem do  roku  2011  především 
zdraví, pohodu a těm, kteří ji zatím nemají a chtějí 
pracovat, dobrou práci. 

 
/Ing.Vladimír Smolík, starosta./
                
                                   ***
Pár slov k jadernému odpadu

     Zúčastnil jsem se 25. listopadu 2010 ustavující 
schůze pracovní  skupiny pro dialog o hlubinném 
úložišti.  Spolu  se  mnou  se  této  akce  zúčastnil  i 
starosta obce Maňovice pan Miroslav Panuška a za 
sdružení  „Jaderný  odpad,  děkujeme  nechceme“ 
pan František Kába.. 
Jednalo se o schůzku, jejímž účelem bylo založit 
pracovní  skupinu   pro  komunikaci  mezi  obcemi 
ohroženými ukládáním jaderného odpadu a státem, 
zastoupeným  SÚRAEM  (Správou  úložišť 
jaderného  odpadu).  Schůzka  byla  svolána 
SÚRAEM, neboť stát a  vláda, potřebují s obcemi 
komunikovat.  Na  druhou  stranu  by  asi  nebylo 
dobře,  kdyby  obce  absolutně  odmítaly  jakýkoli 
dialog. Není možné, aby se jednalo o nás bez nás. 

             Zpravodaj Obecního úřadu Pačejov 
             Ročník 4.                     Pačejov  30.12.2010            Číslo 4/2010



Pracovní  skupina  bude  mít  29  členů  v  tomto 
zastoupení:

6  lokalit,  jež  jsou  vybrány  jako  potenciální 
úložiště  (každá  po  3  zástupcích) 
= celkem 18 zástupců.
Za  lokalitu  Březový  potok  (dříve  Pačejov)   - 
Panuška,  Smolík,  Kába  (další  lokality  Čihadlo, 
Čertovka, Magdalena, Hrádek, Horka).
Za sdružení CALLA ing.  Edvard  Seqens,   za 
Senát  Mgr.Pavel  Eybert,   za  PS   PČR  Cyril 
Zapletal  ,  za  Ministerstvo  životního  prostředí 
RNDr.  Martin  Hol,  za  Ministerstvo  obchodu  a 
průmyslu  RNDr.  Pavel 
Novotný                             , za Státní ústav jaderné 
bezpečnosti  ing.  Martin  Březina  ,  za  SÚRAO 
Ivana  Škvorová  a  ing.Věra  Šumberová,  za  ÚJV 
Řež  ing. Vokál  Antonín a ing. Jana Vojtěchová , 
za    Sociologický  ústav     Akademie  věd  ČR 
PHDr.  Zdeňka  Vajdová  (předsedkyně  pracovní 
skupiny). 
     Cílem zástupců jednotlivých lokalit bude (mělo 
by být) zajistit, aby jednání pokračovala tak, aby 
ta která  lokalita byla  vyloučena.  Cílem by měly 
být také  úpravy legislativy (zákonů) ve prospěch 
lokalit.  Cílem  druhé  strany  bude  přemluvit 
některou  z  lokalit  k  souhlasu.  Určitě  bude  i 
licitace, co za to. Více bude samozřejmě jasné po 
dalších  jednáních.  Prvé  jednání  bude  14.  února 
2011 na půdě Sociologického ústavu AV ČR.
/ Ing. Vladimír Smolík/

***

A jak běží život ve školce?

     Podzim  nám  utekl  jako  voda  v mnoha 
prožitcích.  .  Děti  se  učí  stříhat,  třídit,  malovat, 
navlékat,  vnímat  všemi  smysly,  tvořit, 
experimentovat. Poznávají, co je pro jejich zdraví 
prospěšné a co naopak škodí. Malovaly na plátno, 
otiskovaly,  kouzlily  obrázky  z  listů,  pouštěly 
draky.  Letos  se  jim  dařilo  a  jejich  výrobky  se 
pyšně  vznášely nad loukou. Děti nám pomohly s 
úklidem listí na zahradě,  jsou šikovné.    
     Hravou,  zábavnou  formou  nám  proběhla 
jazyková  německá  animace  plná  překvapení  a 
zábavy, všichni si písničku prozpěvují a rozumějí 
jí.  Také se učíme vařit – mimo jiné i čaje z darů 
naší  přírody  kolem  nás.  Děti  se  shodly  na 
nejlepším  pro  ně  -  vyhrál  čaj  šípkový.  Dále  si 
připravovaly zeleninový a ovocný salát, nazdobily 
ovocné talířky. Samy vyráběly jablečné šátečky – 
balily do těsta a po upečení cukrovaly a mlsaly. 
     Každá  třída  celkem  3x  navštívila  solnou 
jeskyni.  Posvícenský týden se povedl,  vystaveny 
byly  krásné  modelínové  hnětýnky  zdobené 
semeny a plody, papírové klovatinou a barvami, a 

ty opravdové pak čokoládou a pravými ozdobami. 
A o tom, jak chutnaly, svědčí úsměvné fotografie. 
Vydařila se nám i krásná  dýňová výzdoba. 
     Navštívili  jsme  rovněž  dvě  divadelní 
představení  -   Příhody včelích  medvídků  a   Tři 
kouzelné vánoční pohádky.  Povedly se a dětem se 
líbily. 
     Díky  nastupující  zimě  se  nám  zahrada 
proměnila v bílou peřinu, bohatě užíváme jízdy na 
sněhových lopatách a vůbec se na této pokrývce do 
sytosti  vyřádíme.  Poctivě  jsme  se  nachystali  na 
mikulášskou besídku pro rodiče i obyvatele našeho 
penzionu  pro  seniory,  vyrobili  jsme  mnoho 
dárečků. Mikulášská nadílka z pekla splnila dětská 
očekávání, strachu i radosti bylo bohatě. Adventní 
věnec ve třídě nám zase přiblížil předvánoční čas, 
všichni se moc těšíme na svátky.  Třídy se zdobí, 
posloucháme  a  zpíváme  koledy,  vyrábíme  různé 
parádičky. 
     Všichni  zaměstnanci naší  školky přejí  svým 
spoluobčanům  příjemnou  vánoční  pohodu  a 
šťastné vykročení do nového roku. 
 /Věra Chlanová, ředitelka MŠ/
                                       ***

Informace Základní školy Pačejov

 V současné době naši  základní  školu navštěvuje 
122 žáků,  kteří  jsou  v osmi  třídách.  Na  1.stupni 
jsou žáci ve čtyřech třídách (2. a 3.ročník spojen), 
na  druhém stupni  je  58 žáků ve čtyřech třídách. 
Škola má od zřizovatele povolenu výjimku z počtu 
žáků pro tento školní rok.
Změny ve sboru:
Na 2.st. ZŠ  byl přijat Mgr. St. Jůda z Horažďovic, 
na  malý  rozsah  byla  ještě  zaměstnána  paní  uč. 
J.Beranová, na první stupeň byla na dobu určitou 
přijata Bc. Markéta Knetlová z Hradešic.  Protože 
máme i  u  nás  žáky s poruchami  učení  a zvláštní 
školy se ruší a počty  pedagogických asistentů se 
zvyšují, povolil i nám krajský úřad  PA. A tím se 
zatím na jeden rok stala paní Vladimíra Hadrabová 
z Malého Boru. 

Jaké  akce  proběhly,  co  škola  s     žáky  realizovala   
kromě klasické výuky:
-  4.  a  5.roč.  absolvoval  teorii  i  praxi  v dopravní 
výchově
-  8.  a  9.roč.  byl  na  mediální  akci  k dopravní 
výchově dokonce v Klatovech
-  1.-4.roč.  navštívil  divadelní  pořad  Šípková 
Růženka  v HD –  úroveň  nebyla  nejlepší,  nebyla 
ani průměrná, byla …
-  celý  2.stupeň  byl  autobusem  vyvezen  do 
Těchonic na Tajemný hrad v Karpatech
-  začátkem  října  proběhl  rozbor  profi  testů 
/pracovnice PPP + rodiče, žáci 9.roč./
-  školu  navštívili  2  černoši:  vyprávěli  a  s žáky 



besedovali o Africe
-  žáci  celé  školy  byli  nadvakrát  autobusem 
dopraveni  do  HD  na  multimediální  pořad 
JUPIÁDA, začátkem listopadu navštívili žáci 2.st. 
centrum likvidace odpadů v Černošíně, 
- 4.roč. se tentýž den kochal krásami Prahy.

Dále   proběhly  testy   SCIO  pro  9.ročník  – 
výsledky  obdrží  žáci  i  škola,  třídní  schůzky, 
schůzky rodičů vycházejících žáků se zástupci SŠ, 
předvánoční prodejní akce – Jarmark.

Žáci, učitelé i rodiče také přispěli na charitativní 
sbírky různých sdružení: 
- „Píšťalka“ – prodali jsme 50 ks záložek á 25,-Kč 
pro děti s handicapem
- „CHRPA“ – prodávali jsme samolepky „Dětské 
tetování„ -  hipoterapie (36 ks po 20,-Kč)
- „Sidus“ – různé předměty (50 ks po 35,-Kč) na 
vybavení dětských nemocnic.

Co nás ještě v posledních dnech roku 2010 čeká?
Se školou i rokem 2010 se rozloučíme společnou 
akcí  žáků  9.ročníku  a  besídkami  u  vánočních 
stromečků a pak hurá na vánoční prázdniny. Zpět 
do lavic se opět vrátíme v pondělí 3.ledna 2011.

Končí další rok.
Musím  poděkovat  učitelům  i  provozním 
zaměstnancům za odvedenou práci  i  rodičům za 
spolupráci  a  pochopení  při  řešení  mnohdy 
nelehkých záležitostí spojených se vzděláváním.
Přeji všem radostné a příjemné vánoční svátky a 
do  nového  roku  pevné  zdraví  a  splnění  všech 
přání.
/ Josef Hromádka, ředitel ZŠ Pačejov/ 

*** 

Vánoční koncert v Pačejově

     Vánoční  koncert  dětského pěveckého sboru 
pačejovské  základní  školy  a  dvojice  známých 
písničkářů – místního rodáka Pavla Půty a Andyho 
Seidla  /bývalého  spoluhráče  legendárního  Petra 
Nováka/ - byl po loňském úspěchu v letošním roce 
opakován.  Bohužel  patrně  naposled!  Protože  po 
ostudném chování některých dětí „s požehnáním“ 
jejich  rodičovského  doprovodu  už  asi  nikdo 
nebude  mít  chuť  ani  zájem  v této  tradici 
v Pačejově  pokračovat.  Škoda!   Dobrý  úmysl  – 
nastolit tu pravou atmosféru Vánoc, zpříjemnit si 
předvánoční  spěch  a  shon  hodinkou  pohodové 
hudby – se tentokrát  totiž zcela  minul  účinkem. 
Nad rušivým chováním několika jedinců,  za něž 
samozřejmě  nesli  v pátek  večer  plnou 
odpovědnost  jejich  rodiče,  zůstává  stát  rozum. 
Zřejmě  si  spletli  návštěvu  koncertu  s návštěvou 

jakéhosi  restauračního  zařízení  a  nerespektovali 
základní  principy   kulturního  chování.  Proč  na 
koncert chodí lidé, které hudba vůbec nezajímá? Je 
normální,  když  sami  rodiče  donášejí  během 
koncertu  do  sálu  svým  ratolestem  brambůrky  a 
limonády?  To  by  to  tu  hodinku  nevydrželi? 
Dovolili  by  si  toto  během  návštěvy  klasického 
divadla nebo koncertní  síně?  A to nemluvíme o 
vzájemných  hlasitých  rozhovorech  nebo   o 
neustálém  odbíhání  na  WC  v průběhu  večera. 
Roztrpčeni  byli  bezprostředně  po  skončení 
koncertu  nejen  jeho  samotní  protagonisté,  ale  i 
drtivá  většina  diváků.  Prostě  jsme  si  v Pačejově 
v pátek večer uřízli pěknou ostudu!

/ učitelé ZŠ Pačejov/
     *** 

Výlet do Prahy

     Na  začátku  listopadu jsme  se  vydali  s naší 
třídou na výlet do Prahy. Jeli jsme vlakem do Plzně 
,  kde  jsme  přestoupili  na  další  vlak.  Když  jsme 
dojeli  do  Prahy,  pokračovali  jsme  metrem až  na 
Malostranské náměstí.  Odtud  jsme  šli  do  Muzea 
hraček,  kde  jsme  viděli  spoustu  různých  hraček. 
Některé  byly pohyblivé  a  daly se  i  spustit.  Jiné 
byly zase velice staré. Mohli jsme si tam i koupit 
pohledy.  V druhém  patře  byly  samé  panenky 
Barbie.
     Z Muzea hraček jsme šli na Pražský hrad, kde 
jsme  viděli  střídání  stráží.  Také  jsme  navštívili 
katedrálu svatého Víta. Byly tam nádherné kresby 
na  oknech.  Bohužel  jsme  viděli  jen  vstup  do 
chrámu.   Z katedrály  svatého  Víta  jsme  šli  na 
Karlův  most.  Prohlédli  jsme  si  všechny  sochy, 
které  tam  byly.  Paní  učitelka  Hlůžková  a  paní 
učitelka  Zajícová  nám  k tomu  vždy  něco 
zajímavého povídaly.  A konečně jsme dorazili  na 
Staroměstské  náměstí,  kde  jsme  se  podívali  na 
orloj.  Byl  krásný.  Naší  předposlední  zastávkou 
bylo  Václavské  náměstí  a  odtud  pak  pěšky  ma 
Hlavní nádraží.
     Z celého  výletu  se  mi  nejvíce  líbil  orloj. 
V Praze je to sice hezké, ale doma je doma.
/ Nikolka Hlaváčová, 4. třída/

***

Informace TJ Sokol Pačejov 

  Sokolové po náročné sezóně odpočívají,  léčí si 
rány utržené v podzimních bojích  a nabírají síly a 
ve vánočním čase bohužel i kila na novou sezónu. 
Včas  jsme  zazimovali  naše  hřiště  ještě  předtím, 
než  přišly  přívaly sněhu.  Konec  roku  je  pak  ve 
znamení  klasického  „papírování“.  Provedli  jsme 
pravidelnou  inventarizaci  majetku,  revizi  členské 
základny, připravujeme lednovou valnou hromadu, 



která  bude po dvou letech opět  volební.  Co nás 
samozřejmě  trápí  je  neustálý  koloběh  shánění 
sponzorů, protože náklady neustále rostou. Sazka 
a.s. – hlavní sponzor tělovýchovy a sportu v naší 
zemi totiž již  řadu let  neplní  své závazky,  a tak 
jsou tělovýchovné jednoty odkázány na pomoc a 
pochopení ze strany obecních či městských úřadů 
nebo sponzorů.  Finanční zajištění naší činnosti je 
tak úkol rok od roku náročnější a dík patří všem 
subjektům,  které  nám  v tomto  směru  dle  svých 
možností  pomáhají.  Nemilým  překvapením  pro 
nás  byl  nárůst  spotřeby  elektrické  energie. 
Provedli  jsme  odbornou  kontrolu  veškerých 
elektrických  spotřebičů  v areálu  hřiště  a  přijali 
vnitřní  soubor  opatření,  kterými  bychom  měli 
v příštím  roce  výrazně  ušetřit  na  platbách  za 
elektrickou energii. Jedním z nich je i přechod na 
jiný  výhodnější  tarif,  který  jsme  dosud nemohli 
využívat  z důvodu  nutnosti  ohřevu  vody  mezi 
dvěma  zápasy  hranými  v jednom dnu  /dorost  a 
muži/.   V příštím roce bychom chtěli  zrealizovat 
vybudování  hlubinného  vrtu  na  našem  hřišti. 
Používaná  voda  ze  stávající  studně  je  nepitná, 
zapáchá a je zakalená,  což má negativní  vliv na 
životnost  drahých  ohřívačů  vody.  Jeden  z nich 
jsme  letos  museli  vyměnit.  Dále  bychom chtěli 
zrekonstruovat  část  ochranných  sítí  za  jednou 
brankou /ty drátěné vyměnit za polypropylenové/. 
Ochranné  sítě  jsme  už  zakoupili  z vlastních 
prostředků  u  firmy  Sítě  Pokorný  –  Brloh  u 
Českého  Krumlova.  Vyrobíme  i  nové  přenosné 
brankové konstrukce pro mládežnická družstva a 
zakoupili  jsme  do  nich  nové  sítě.  Fanoušci  se 
konečně  dočkají  i  nového  kvalitního  nazvučení 
areálu hřiště. Za tím účelem jsme zakoupili nové 
technické  vybavení.  Někdy  v měsíci  březnu 
bychom  chtěli  stejně  jako  v předchozích  letech 
uskutečnit brigádu v obecních lesích. 
     Tradičně se sejdeme o Silvestru na oblíbeném 
fotbálku.  Naše  muže  čeká  v lednu  2.ročník 
zimního turnaje „O pohár starosty města Sušice“, 
hraného na umělé trávě v Sušici.  Čekají  nás zde 
velice  silní  soupeři  hrající  1.A nebo  1.B  třídu. 
Podrobnosti   jsou vyvěšeny na našich webových 
stránkách.  Muži  i  žáci  budou  během  zimních 
měsíců jezdit i do haly, mladší žáky pod vedením 
Zdeňka  Kříže  čeká  výborně  obsazený  halový 
turnaj v Nepomuku.

/Tomáš Cihlář, předseda TJ Sokol Pačejov/

***

V Pačejově rozsvítili vánoční stromek

     Vánoční strom byl ozdobený a připravený také 
na  návsi  v Pačejově.  Už  jen  netrpělivě  čekal  na 
sobotu 4. prosince  až bude slavnostně rozsvícen. 

Program  odstartoval  v 16.30  hodin.  To  už  byla 
shromážděna na návsi téměř stovka lidí. Také děti 
byly  natěšeny  a  plné  očekávání.  Po  zahájení 
zazpívaly a zahrály všem vánoční písně a koledy 
sestry  Zdena  a  Kateřina  Lávičkovi.  Další 
překvapení  měl  připravené  Tomáš  Jílek  se  svým 
koněm „Lafíkem“ ze Břežan. Předvedl westernové 
ukázky, které se líbily dětem i dospělým. Tomáše i 
jeho koně odměňovali údivem a potleskem.

     Děti  pak  dostaly  dárky,  dozdobily  strom 
drobnými  ozdobičkami,  zapálily  prskavky  a 
slavnostní atmosféru dokreslovaly vánoční koledy, 
které na trubku zahrál pan Vonášek z Horažďovic. 
Bylo příjemné až dojemné, že se sešlo tolik lidí a 
dětí.  Měli  příležitost  se  pozdravit,  vzájemně  si 
popovídat,  sblížit  se.  Určitě  si  odnášeli  všichni 
příjemné zážitky. 

     Poděkování patří sponzorům, bez kterých by  se 
slavnostní rozsvícení vánočního stromku nemohlo 
uskutečnit.

/Za  Občanské  sdružení  pro  obnovu  památek  
předků v krajině pod Slavníkem Božena Behenská/

          *** 
  

                      Silvestr  2010
       
                           TJ Sokol Pačejov 
                             ORCHIDEA
        KD Pačejov začátek ve 20 hod, 
                    klub v suterénu otevřen

          ***
  

 AMK, Junák, TJ Sokol Pačejov vás zvou  na 
    X. SPOLEČENSKÝPLES

          26.2.2011 do KD Pačejov  
            zahájení ve  20.oo hod
                 hraje SKALANKA
předprodej od 10.2.2011 Stavebniny Smolík
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15.3.2011.
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Informace pro občany

Placení místních poplatků 

Místní poplatek za komunální odpad za rok 2011 
se bude vybírat od 7.února 2011 a je splatný do 
31.3.2011. 

Místní poplatek za psa za rok 2011 
Poplatek je splatný do 31.3.2011. Poplatek se bude 
vybírat od 7.února 2011. 

Placení za vodné a stočné
Platba  dle schválené Obecně závazné vyhlášky je 
jako v loňském roce uplatňována ve dvousložkové 
formě:
- pevná složka platby za vodoměr – 250,- Kč/rok 
+ DPH
- pohyblivá složka platby za odebrané a vypuštěné 
množství vody – 18,- Kč/m3 + DPH

Placení  vodného a stočného bude po odečtech v 
termínu od 7.února 2011 do 31.5.2011

Všechny platby lze  provést   v hotovosti  na  OÚ 
Pačejov  (  úřední  hodiny,  jsou  každé  pondělí  a 
středu od 08.00 do 17.00 a vždy 1.sobotu v měsíci 
na OÚ Pačejov od 8.00 do 12.00 hod) nebo přímo 
na  účet  OÚ Pačejov  :  3723351/0100,  variabilní 
symbol  bude  přidělen  po  předchozí  domluvě. 
Poukázky  na  uhrazení  místních  poplatků  budou 
zasílány pouze na žádost poplatníka. 

***

Volby do zastupitelstva obce Pačejov

Volby do zastupitelstva obce Pačejov se konaly 
15. a 16. 10. 2010. Ve čtyřech volebních okrscích 
obce Pačejov se voleb zúčastnilo 282 voličů z 
celkového počtu 660 voličů, tj. 42,73 %. 
Odevzdáno bylo 1 286 platných hlasů. Ve volbách 
kandidovalo 14 kandidátů ve Sdružení nezávislých 
kandidátů obce Pačejov II. 

Volební okrsek č. 1 Pačejov-nádraží
celkový počet 368 voličů 
zúčastnilo se 157 voličů, tj. 42,66%
odevzdáno 835 platných hlasů

Volební okrsek č. 2 Pačejov
celkový počet 130 voličů
zúčastnilo se 71 voličů, tj. 54,62%
odevzdáno 150 platných hlasů

Volební okrsek č. 3 Strážovice
celkový počet  77 voličů
zúčastnilo se 25 voličů, tj. 32,48%
odevzdáno 98 platných hlasů

Volební okrsek č. 4 Velešice a Týřovice
celkový počet 85 voličů
zúčastnilo se 29 voličů, tj. 34,12%
odevzdáno 203 platných hlasů

     ***
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