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DDobrý�  den, vá� ž�ení� spoluobč�áne� ! 

Ták je žá ná�mi poloviná roku á jes�te�  jsme
áni pomálu neodlož� ili  žimní�  bundý. Járo
býlo  studene�  á  vlhke�  á  topilo  se  velmi
dlouho.  Ná  druhe�  stráne�  se  hodne�
výleps�ilá spodní� hládiná vodý, to je urč�ite�
dobr�e. Doufejme, ž�e v nádčhá� žejí�čí�m le� te�

se álespon�  tročhu ohr�ejeme. Č# tvrt roku uteklo á
dostá�vá� te dáls� í� č�í�slo obeční�ho žprávodáje. Dočelá
me�  pote�s� ilo, kdýž�  jsem od ne�koliká lidí� slýs�el, ž�e
se ná ne� j te�s� í�, ábý se áspon�  ne�čo dove�de� li, protož�e
tá dobá je hrožná� ...

I  ná  jár�e  pokráč�oválá  omežení�  ž
du% vodu  koronáviru  á  ták  kulturní�,
sportovní� ákče á společ�enský�  stýk býl
nádá� le  velmi  omežen,  proto  býlý  ž
objektivní�čh du% vodu%  rus�ený jednotlive�
plá�nováne�  ákče  ž  kulturní�ho

kálendá� r�e.  Stáve�ní�  stároč�eský�čh  má� jí�  býlo  spí�s�e
soukromou  žá� lež� itostí�,  nekonálo  se  má� jove�
posežení�  ná  páč�ejovske�  ná�vsi,  áni  pouťový�
prográm  ve  Strá� ž�ovičí�čh,  žrus�eno  býlo  i
mistrovství�  ve  slálomu,  ktere�  se  tentokrá� t  me� lo
konát v Jánovičí�čh. 
CO SE UDÁLO
Uskuteč�nili jsme málou pietní� oslávu vý�roč�í� konče
II. sve� tove�  vá� lký á 76. vý�roč�í� osvobožení�, kdý jsme
polož� ili ve�neč k páme�tní� desče Zden� ká Hánus�e á
pr�ijelá  i  koloná  vojenský�čh  historičký�čh  vožidel
pr�í�slus�ní�ku%  obrne�ne�  brigá�dý Prá�čhen� sko. Z# enský�
pr�iprávilý pohos�te�ní�  á  já�  jim žá to veliče de�kuji.
Býlá to pe�kná�  komorní� ákče. 

Nás�e  obeč  táke�  býlá  nominová�ná  Plžen� ský�m
krájem do soute�ž�e „Vesniče euroregionu Dunáj -
Vltává.“  Evropský�  region  Dunáj-Vltává  (ERDV)
uspor�á�dál pod vedení�m Jihoč�eske�ho kráje v roče

2020  již�  druhý�  roč�ní�k  soute�ž�e  „Vesniče  ERDV
2020“. Jedná�  se o soute�ž�  Evropský�  region Dunáj –
Vltává.  To  je  práčovní�  triláterá� lní�  společ�enství�
žálož�ene�  roku  2012,  sklá�dájí�čí�  se  že  sedmi
pártnerský�čh regionu%  tr�í� žemí� - Plžen� ske�ho kráje,
Jihoč�eske�ho  kráje,  Kráje  Výsoč�iná,  Horní�  Fálče,
Dolní�ho Bávorská,  Horní�ho á Dolní�ho Rákousko.
Ví�če  informáčí�  o  evropske�m  regionu  se  mu% ž�ete
dožve�de� t  ná  webový�čh  strá�nká�čh
http://www.evropskýregion.čž/.
V rá�mči  soute�ž�e  se pr�edstávují�  nejleps�í�  obče ná
u� žemí� regionu. Plžen� ský�  kráj reprežentoválá obeč
Páč�ejov, která�  v roče 2019 ží�skálá Zlátou stuhu v
soute�ž� i  Vesniče  roku.  Pr�i  ofičiá� lní�m  výhlá� s�ení�
vý�sledku%  jí�  býlá  ude� lená  čená  žá  pestrý�
společ�enský�  á  sočiá� lní�  ž� ivot  s  rožmánitý�mi
áktivitámi á oblí�bený�mi áutomobilový�mi žá�vodý.
Očene�ní� jsem pr�evžál  ná Krájske�m u� r�ádu  ž rukou
č�lenký  Preží�diá  Evropske�ho  regionu  Dunáj  –
Vltává á rádní� Plžen� ske�ho kráje Márčelý Krejsove� .
Do soute�ž�e „Vesniče ERDV 2020“ nominuje káž�dý�
že sedmi č�lenský�čh regionu%  jednu obeč do 3 000
obývátel. Čí�lem soute�ž�e je pr�edevs�í�m pr�edstávení�
u� spe�s�ný�čh  pr�í�kládu%  ž  práxe  v  oblásti  čelkove�ho
rožvoje  občí�  á  ož� ivení�  čenter,  v  oblásti
společ�enske�ho  ž� ivotá  á  mežigeneráč�ní�ho  souž� ití�
nebo  v  oblásti  žájis�te�ní�  kválitní�ho  ž� ivotá  á
bežpeč�nosti pro obývátele. 
Vžhledem k epidemiologičke�  situáči se slávnostní�
pr�edá�ní� čen nemohlo v roče 2020 uskuteč�nit. Ani
v  letos�ní�m  roče  2021  se  situáče  nevýví�jelá
pr�í�žnive�  á  proto  nebýlo  mož�ne�  pu% vodne�
plá�nováne�  osobní� pr�edá�ní� čen že soute�ž�e v rá�mči
vý�roč�ní�  konferenče  ERDV.  Online  slávnostní�
výhlá� s�ení�  ví�te�že  „Vesniče  ERDV 2020“  probe�hlo
27.  dubná  2021  á  ví�te�žem  soute�ž�e  se  stálá
dolnorákouská�  obeč  GroßsčhoJ náu,  jež�  je
drž� itelkou  „Europeán  energý  Awárd“,  svý�m
obývátelu% m nábí�ží� bohátý�  kulturní�, společ�enský�  á
sportovní� ž� ivot.
Pode�ková�ní� pátr�í� vs�em, kter�í� se ná prežentáči 
obče podí�leli. Dí�ký! 
Dáls�í�  soute�ž� ,  ktere�  se nás�e  obeč žu� č�ástnilá býlá
soute�ž�  „O  evropský�  projekt“,  do  ktere�  jsme
pr�ihlá� sili  s�kolní�  dí�lný,  jejičhž�  rekonstrukče  á
výbávení�  býlo  finánčová�no  ž  pene�ž  Evropske�
unie.  Páč�ejov se umí�stil ná skve� le�m 10. mí�ste�  že
49 projektu%  á čhte� l  býčh pode�kovát  vs�em,  kter�í�
ná� s�  projekt v te� to soute�ž� i podpor�ili. Dí�ký.
Zá žmí�nku jes�te�  stojí�,  ž�e Zá�kládní�  s�kolá, áč�  jsem
pož�á�dál,  nežver�ejnilá  ten  projekt  ná  svý�čh
webový�čh  strá�nká�čh,  kde  jej  mohli  podpor�it
uč�itele�  i ž�á� či á vý�sledek mohl bý� t dáleko leps�í�. To
se  bohuž�el  nestálo.  Vžhledem  k  tomu,  ž�e  nás�e
obeč  od  roku  2015  do  roku  2020  do  Zá�kládní�
s�kolý investoválá provožní�, investič�ní�  prostr�edký

á oprávý ve vý�s� i ví�če než�  18 milionu%  korun á je to
u� plne�  nejví�če že vs�ečh kápitol rožpoč�tu, ták je to
smutný�  pr�í�be�h. Mohli jsme mí�t výbudová�no ne�čo
jine�ho jinde, kde bý si toho vá� ž� ili. Zá�ve�r si ude� lejte
sámi,  žvlá� s�te�  č�lenove�  žástupitelstvá  ž  hlediská
dáls�í� podporý.
1. č�ervná, ná Den de� tí�, se konálá ná páč�ejovske�m
ná�dráž� í�  ákče,  pr�i  ktere�  býl  slávnostne�  otevr�en
podčhod  k  ná� stupis�tí�m,  ná  jejičhž�  ste�ná� čh  jsou
použ� itý kresbý, ktere�  návrhlý de� ti  ž nás�ičh obou
s�kol.  Býl  pr�ipráven  prográm  á  očene�ný  ví�te�žne�
ná�vrhý. Bude to urč�ite�  pe�kná�  pámá� tká nejen pro
áutorý  kreseb.  A  to  býlo  ve  II.  č�tvrtletí�  ž
kulturní�čh ákčí� vs�e.

Stříhání pásky u podchodu

JAKÉ AKCE NÁS ČEKAJÍ
Záč�á� tkem č�ervná, kdý pí�s�u týto r�á� dký, to výpádá� ,
ž�e  se  situáče  vý�rážne�  leps�í�  á  dočhá� ží�  k
postupne�mu uvoln� ová�ní� á společ�enský�  ž� ivot bý se
mohl pomálu vráčet k normá� lu. 
Je pr�ed ná�mi le� to á snád situáče umož�ní�  koná�ní�
ákčí�  podle kulturní�ho kálendá� r�e. 10. č�ervenče se
bude konát trádič�ní�  protestní�  ákče proti  u� lož� is�ti
rádioáktivní�ho  odpádu  se  stártem  v  Páč�ejove�
ná�dráž� í�  á čí�lem v Mán� ovičí�čh. Letos bý me� lá bý� t
ve� ts� í� á u� derne� js� í�. Pr�ijďte ná� s prosí�m podpor�it. 17.
č�ervenče  se  budou  konát  oslávý  10.  vý�roč�í�
žálož�ení�  Tenisove�ho  klubu.  Již�  pu% l  roku
pr�iprávujeme poutní� slávnost, která�  bude letos ve
žnámení�  150.  vý�roč�í�  souč�ásne�  podobý  kostelá
Pánný  Márie  Sne�ž�ne� .  V  tomto  dučhu  bude  i
pouťová�  vý�stává  á  sobotní�  velký�  podveč�erní�
končert dučhovní� hudbý. Nebude čhýbe� t pouťová�
kopáná�  á  veseliče  s  hudbou.  UP str�ední�m  bodem
osláv  bude  u� č�ást  č�eskobude� jovičke�ho  biskupá
Mons.  Vlástimilá  Kroč�ilá,  který�  bude  čelebrovát
poutní�  ms�i  svátou,  pr�ed  její�mž�  žáč�á� tkem
odhálí�me ná kostele  páme�tní�  desku Doč.  ThDr.
Kárlu  Flossmánnovi  á  odpoledne  pák  pož�ehná�
nove�mu kr�í�ž� i  ná vrčholu kopče Plesní�k.  Sledujte
prosí�m  vý�ve�ský  á  webove�  strá�nký  obče,  kde
nájdete bliž�s� í� informáče.

VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ A INVESTICE
Ten  divný�  č�ás  siče  neumož�n� ovál  koná�ní�
kulturní�čh  á  sportovní�čh  ákčí�,  ále  mý  jsme  jej
pr�esto výuž� ili k výleps�ení�  ver�ejný�čh prostránství�
v rá�mči obče. Výbudováli jsme fármá� r�skou ohrádu
u rýbní�ká ná Práčhá� rne� , v ne�koliká lokálitá� čh býlá
výsá� žená  nová�  želen�  –  ná  Práčká�čh  okrásne�
jáblone�  á kás�táný, pod Vondru%  okrásne�  jávorý. U

ná�drž�e ná Práčhá� rne�  br�í�žý á kás�táný á u kr�í�ž�ku u
Blejskotý  okrásne�  jáblone� .  Býlá  žáhá� jená
kompletní�  rekonstrukče á odbáhne�ní�  rýbní�ká ve
Veles�ičí�čh ná Páseká� čh žá nečele�  3 milioný korun,
v  žá�kládní�  s�kolá  žápoč�álo  budová�ní�  odborne�
uč�ebný pr�í�rodní�čh ve�d á informátiký. Tá bude stá� t
1,5 milionu korun. Pr�iprávujeme vý�be�rove�  r�í�žení�
ná nápojení�  vrtu S3 ve Veles�ičí�čh ná vodojem žá
kostelem vč�etne�  nove�  u� právný vodý žá 3 milioný
800 tisí�č korun. Podár�ilo se ná�m ží�skát dotáči ná
hr�bitov, probe�hlo vý�be�rove�  r�í�žení�, po prá� ždniná� čh
žáč�nou stávební� prá� če, do pr�í�s� tí�ho č�ervná bý me� lo
bý� t hotovo á hr�bitov bude žáse o hodne�  hežč�í�.
KANALIZACE
Hlávní�  penžum č�ásu ná�m ále žábí�rá�  pr�í�prává ná
reáližáči  kánáližáče v obči. Již�  skonč�ilo vý�be�rove�
r�í�žení� ná žhotovitele á je žná�m ví�te�ž – firmá PORR
á.s. Práhá, která�  žde již�  práčuje ví�č než�  dvá roký
ná  stávbe�  modernižáče  ž�eležniče.  Její�  nábí�dká
býlá nejleps�í� á č�inilá 112 milionu%  850 tisí�č korun.
Pr�edlož� ilá  táke�  č�ásový�  á finánč�ní�  hármonográm,
že ktere�ho výplý�vá� , ž�e žáhá� jí� stávbu obou ákčí� od
r�í�jná  letos�ní�ho  roku  á  žáhá� jeno  bude  stávbou
obou č�istič�ek á hlávní�mi stokámi k nim. Poč�í�tá�  se
s 3 me�sí�č�ní�mi žimní�mi pr�está�vkámi á dokonč�eno
bý me� lo bý� t do konče srpná 2023, čož�  je o č�tvrt
roku dr�í�ve, než�  jsme poč�í�táli. Nýní�  pr�iprávujeme
podkládý  pro  poskýtovátele  dotáče,  který�
provede  jejičh  kontrolu  á  pokud  bude  vs�e  v
por�á�dku,  bude podepsá�ná smlouvá o poskýtnutí�
dotáče á mu% ž�e se žáč�í�t.  Znová upožorn� uji,  ž�e ná
webový�čh  strá�nká� čh obče je sekče kánáližáče á v
ní� mu% ž�ete nájí�t vs�e, čo vá� s žájí�má� . Postupne�  tám
budou informáče dopln� ová�ný á áktuáližová�ný.
Dáls�í�  ná� s�  č�ás ve�nujeme táke�  pr�í�práve�  projektu á
reáližáče  u� právný  vodý  v  Páč�ejove�  ná�dráž� í�  k
odstráne�ní� uránu ž pitne�  vodý á do konče č�ervná
jsme pož�á�dáli  o  dotáči  ná  Stá� tní�  fond ž� ivotní�ho
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že ktere�ho výplý�vá� , ž�e žáhá� jí� stávbu obou ákčí� od
r�í�jná  letos�ní�ho  roku  á  žáhá� jeno  bude  stávbou
obou č�istič�ek á hlávní�mi stokámi k nim. Poč�í�tá�  se
s 3 me�sí�č�ní�mi žimní�mi pr�está�vkámi á dokonč�eno
bý me� lo bý� t do konče srpná 2023, čož�  je o č�tvrt
roku dr�í�ve, než�  jsme poč�í�táli. Nýní�  pr�iprávujeme
podkládý  pro  poskýtovátele  dotáče,  který�
provede  jejičh  kontrolu  á  pokud  bude  vs�e  v
por�á�dku,  bude podepsá�ná smlouvá o poskýtnutí�
dotáče á mu% ž�e se žáč�í�t.  Znová upožorn� uji,  ž�e ná
webový�čh  strá�nká� čh obče je sekče kánáližáče á v
ní� mu% ž�ete nájí�t vs�e, čo vá� s žájí�má� . Postupne�  tám
budou informáče dopln� ová�ný á áktuáližová�ný.
Dáls�í�  ná� s�  č�ás ve�nujeme táke�  pr�í�práve�  projektu á
reáližáče  u� právný  vodý  v  Páč�ejove�  ná�dráž� í�  k
odstráne�ní� uránu ž pitne�  vodý á do konče č�ervná
jsme pož�á�dáli  o  dotáči  ná  Stá� tní�  fond ž� ivotní�ho
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prostr�edí�.  Stejne�  ták  pokráč�uje  pr�í�prává  obýtne�
žo� ný  „Nád  Buxí�nem“.  Sčhvá� lili  jsme  žu� ž�enou
váriántu á nýní� práčujeme ná sme�ne�  požemku%  se
Stá� tní�m  požemkový�m  u� r�ádem.  Vs�ečhný  týto
operáče  jsou  bohuž�el  ná  „dlouhe�  loktý“.  Ale  to
jsou 3 prioritý – kánáližáče, vodá á obýtná�  žo� ná.
KAM S NÍM ?
Ná jár�e jsme s velkou rádostí� rožmí�stili ve vs�ečh
mí�stní�čh  č�á� stečh  nás�í�  obče  velkoobjemove�
kontejnerý,  ktere�  jsou  urč�ený  vý�hrádne�  ná
bioodpád.  Nečháli  jsme výrobit tábule,  ábý býlo
jásne� , čo se do kontejneru%  mu% ž�e á nemu% ž�e dá�vát.
Č#ervene�  je  nápsá� no,  ž�e  se  do  ničh  nesmí�  dá�vát
ve� tve.  A  ják  to  dopádlo?  Be�hem  pá� r  dnu%  u
ždrávotní�ho str�ediská á u čestý do Stárý�čh žáhrád
býlý plne�  ve� tví�. Proste�  vs�ečhno je žbýteč�ne�  á 

vž�dýčký  se  nájde  ne�kdo,  kdo  to  žkáží�.  A  ták  tý
kontejnerý,  ve  který�čh  jsou  ve� tve,  nebudou
vývežený,  není�  kám, protož�e ná kompostá� rne�  to
nevežmou,  ták  to  tám  žu% stáne  čelý�  rok.  A  vý
ostátní�  pode�kujte  te�m  „spor�á�dáný�m  obč�ánu% m“,
kter�í�  vá�m  to  káží�.  Stejne�  ták  je  tomu  pr�i  sbe�ru
nebežpeč�ne�ho  á  velkoobjemove�ho  odpádu.  Je
jásne�  dá�no,  ž�e  odpád  se  má�  pr�ivá� ž�et  v  dáne�m
č�áse,  kdýž�  jsou tám áutá,  která�  ho odvá� ž� í�.  Akče
probe�hlá  poslední�  kve� tnovou  sobotu  á  ják  to
dopádlo?  Sámožr�ejme�  ve  Veles�ičí�čh,  Páč�ejove�  á
Strá� ž�ovičí�čh  býlý  hromá�dký  už�  v  pá� tek
odpoledne,  žá  to  musí�m  počhvá� lit  ná�dráž�ský�,
protož�e  jes�te�  v  sobotu rá�no v sedm tám nebýlo
nič.  Čhá�pu,  ž�e  kdýž�  toho má�  ne�kdo ví�č,  ž�e  musí�
žáč�í�t ježdit dr�í�v, ábý to stihl, ále čo je moč, to je
moč. Pr�i tomto svožu se sebrálo 20 tun odpádu á
obeč žá to žáplátilá 109 tisí�č korun.  Kdýž�  jsme u
odpádu% ,  ták  je  potr�ebá  žnovu  pr�ipomenout,  ž�e
jejičh  likvidáče  je  veliče  dráhá�  á  do  budoučná
bude č�í�m dá� l  tí�m dráž�s� í�.  Zá lon� ský�  rok ná� s stá� lá
likvidáče  odpádu%  991  tisí�č  korun  á  od  obč�ánu%
jsme výbráli použe 353 tisí�č korun, čož�  žnámená� ,
ž�e žá káž�de�ho obč�áná obeč žáplátilá 647,- korun á
to je do budoučná neu� nosne� , žvlá� s�te�  kdýž�  budeme

splá� čet  u� ve�r  ná  kánáližáči.  Čelkove�  hospodár�ení�
obče žá  rok 2020 je žver�ejne�no ná jine�m mí�ste�
žprávodáje.
VODOVOD
První�   č�ervnový�  ví�kend  ná� s  potrá�pilá  vodá  ná
ná�dráž� í�.  V pá� tek podveč�er žáč�ál klesát tlák vodý,
ále  vodá� rná  nič  nehlá� silá.  Zprá�vá  pr�is� lá  v  pu% l
č�tvrte�  nád rá�nem v sobotu á hned od rá�ná jsme
žáč�áli hledát poručhu. To trválo čelý�  ví�kend. Jedná
se objevilá v nede� li v podveč�er á druhá�  v ponde� lí�
rá�no.  Ten  stáv  vodovodu  není�  vu% beč  dobrý�.
Ve� ts� iná s�oupát v ásfáltu je žáásfáltováná�  á nejsou
vide� t.  Te�ž�ko  se  hledájí�  á  diví�m  se  májitelu% m
domu% , ž�e to ták nečhájí�. Kdýbý potr�ebováli žávr�í�t
nutne�  pr�í�vod vodý do bárá�ku, ták májí� smu% lu. Tá
s�oupátá ná hlávní�m r�ádu ják jsou stárá� ,  ták jsou
nefunkč�ní� á budeme muset užlove�  bodý výme�nit,
ábý s� lý  žáví�rát  jednotlive�  č�á� sti  vesniče á  nebýlá
bež  vodý  čelá�  ves.  Bude  to  stá� t  žáse  ne� jáke�
státisí�če,  ále je  to nutnost.  A ták se omlouvá�me
vs�em odbe�rátelu% m žá potí�ž�e, ktere�  vžniklý, ále je
to  bež  nás�eho  žávine�ní�,  tečhniká  proste�  obč�ás
selž�e.  Ve�r�te,  ž�e  se  vž�dý  snáž� í�me,  ábý  dos�lo  čo
nejdr�í�ve  k  ná�práve�  á  ví�č  ude� lát  nemu% ž�eme.
De�kujeme žá počhopení�.
A NA KONEC …
Ták, čo je u ná� s nove�ho á čo ná� s č�eká�  v nejbliž�s� í�
dobe� , jsem nápsál á žbý�vá�  už�  jen pá� r slov ná žá�ve�r.
Svoji  vlá�du  pr�evžálo  le� to,  č�ás  prá� ždnin  á
dovolený�čh.  A  ták  odpoč�í�vejte,  nábí�rejte  sí�lý  á
pr�emý�s� lejte.  To  budoučí�  období�  urč�ite�  nebude
jednodučhe� .  Ják  ž  hlediská  obče,  ták  ž  hlediská
stá� tu. Ná podžim ná� s č�ekájí� volbý do Párlámentu,
u� toký  á  osoč�ová�ní�  se  stupn� ují�.  Toho,  kdo  je
výhráje  á  bude  sestávovát  vlá�du,  neč�eká�
pročhá� žká ru% ž�ový�m sádem…. Stejne�  ták u ná� s  v
obči.  Ná  podžim  žáhá� jí�me  vý�stávbu  kánáližáče,
bude  tádý  hluk,  práčh,  rožbite�  čestý  á  bude  to
trvát  dvá  roký.  Jiná�  čestá  není�,  musí�me  to
reáližovát á strpe� t. A ták vá� s prosí�m o trpe� livost,
toleránči á počhopení�.
Už� ijte si prá� ždniný á hežkou dovolenou!
Vá� s�  stárostá

Jak jsme hospodařili minulý rok?

Hospodár�ení�  Obče Páč�ejov
se  v roče  2020  r�í�dilo  rožpoč�tem,
který�  býl sčhvá� len žástupitelstvem
obče dne 12.12.2019. Čelkem býlo
k 31.12.2020  provedeno  11
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rožpoč�tový�čh  opátr�ení�,  který�mi  se  do  rožpoč�tu
žápojoválý nove� , rožpoč�tem nežáčhýčene�  pr�í�jmý i
vý�dáje nebo dočhá� želo k polož�kový�m pr�esunu% m.

Hospodár�ení�  Obče Páč�ejov v roče 2020 skonč�ilo
ziskem ve výši 3.592.592,89 Kč. 

Zá�kládní�  be�ž�ný�  u� č�et výkážuje ke dni 31.12.2020
žu% státek  979.389,84  Kč�.  Zu% státek  ná  spor�í�čí�m
u� č�tu je 10.123.909,85 Kč�.  Prostr�edký, ktere�  býlý
obči  pouká� žá�ný  že  SUP RAO,  jsou  ulož�ený  ná
žvlá� s�tní�m u� č�tu -  jeho žu% státek č�iní�  2.955.862,13
Kč�.  Fond obnový májetku á  režerv se žvlá� s�tní�m
bánkovní�m  u� č�tem  má�  žá�ve�reč�ný�  stáv
1.948.017,20 Kč�. Čelkový�  stáv ná u� č�tečh ke konči
výkážováne�ho období� je tedý 16.007.179,02 Kč�.
Obeč nepr�ijálá v roče 2020 ž�á�dný�  u� ve�r áni pu% jč�ku,
áni jí� neposkýtlá.
Ná  čelkový�čh  pr�í�jmečh  se  nejve� ts� í�m  objemem
podí�lí�  dán� ove�  pr�í�jmý  ve  vý�s� i  12.648.344,06  Kč�.
V ničh je žáhrnutá i dán�  ž pr�í�jmu pláčená�  občí� ve
vý�s� i  212.610,00 Kč�,  která�  je žá� roven�  žáu� č�tová�ná
ná  stráne�  vý�dáju%  á  do  rožpoč�tu  býlá  žápojená
rožpoč�tový�m  opátr�ení�m.   Dá� le  jsou  v dán� ový�čh
pr�í�jmečh  žáhrnutý  vs�ečhný  mí�stní�  poplátký,
sprá�vní� poplátký á poplátek žá komuná� lní� odpád.
Nedán� ove�  pr�í�jmý  dosá�hlý  čelkove�  vý�s�e
6.929.286,13 Kč�.  Nedán� ove�  pr�í�jmý  jsou  tvor�ený
rožpoč�tový�mi  pr�í�jmý   ž prodeje  dr�evá  ve  vý�s� i
724.370,71  Kč�,  pr�í�spe�vek  od  MZe  ná  stávbu
lesní�ho ná�drž�e Ná Práčhá� rne�  ve vý�s� i  4.009.250,-
Kč�,  dá� le pr�í�jmý ž proná� jmu%  ve vý�s� i  1.029.385,22
Kč�, pr�í�jmý ž vlástní� č�innosti ve vý�s� i 846.376,19 Kč�
(vodne� ,stoč�ne� ,služ�ebnosti) á dáls� í�mi pr�í�jmý.
Kápitá� love�  pr�í�jmý  v čelkove�  vý�s� i  34.150,00  Kč�
jsou  tvor�ený  prodejem  obeční�čh  požemku%  á
výr�ážene�ho inventá� r�e.
Pr�ijáte�  dotáče  ve  vý�s� i  9.460.371,29  Kč�  býlý
poskýtnutý  že  stá� tní�ho  rožpoč�tu  á  ž rožpoč�tu
kráje.  Ministerstvo pro mí�stní�  rožvoj  poskýtlo 3
dotáče,  á  to   ná  rekonstrukči  dí�len  v  Zá�kládní�
s�kole ve vý�s� i 1.898.295,70 Kč�, dá� le 1.000.000,- ná
u� právu  topení�  v  Zá�kládní�  s�kole  á  600.000,-  ná
u� právu  čhodní�ku%  ná  hr�bitove� .  Dáls� í�  dotáče  od
Ministerstvá ž� ivotní�ho prostr�edí�  býlá urč�ená pro
por�í�žení�  dečentrá� lní� vždučhotečhniký v Zá�kládní�
s�kole 311.598,59 Kč�.
Velký�  podí�l  dotáčí�  tvor�í�  dotáče  od  Ministerstvá
žeme�de� lství�  á  Plžen� ske�ho  kráje  ná  lesní�
hospodá� r�ství�  –  čelkem  2.930.608,-  Kč�.  Dotáče
poskýtnutá�  Plžen� ský�m krájem ve vý�s� i 500.000,00
Kč�  býlá urč�ená ná u� právu tečhnologie vodovodu
Páč�ejov  ná�dráž� í�,  dáls� í�   dotáči  obeč  obdrž�elá  od
Plžen� ske�ho  kráje  ná  ví�čeprá� če  pr�i  budová�ní�
ná�drž�e  Ná Práčhá� rne�  ve  vý�s� i  300.000,-  Kč�  á  ná
podporu  pojí�ždne�  prodejný.   Dáls�í�  dotáče  býlá

poskýtnutá  ná  výtvor�ení�  práčovní�čh  pr�í�lež� itostí�
ná  ver�ejne�  prospe�s�ne�  prá� če  od  UP r�ádu  prá� če  v
čelkove�  vý�s� i 186.516,00 Kč� (operáč�ní� prográm EU
á ná� rodní�  dotáče). Dáls� í�  dotáče býlý ná žájis�te�ní�
voleb  do  krájský�čh  žástupitelstev,  ná  žájis�te�ní�
výbávení� knihovný, ná výbávení� hásič�u% , pr�í�spe�vek
okolní�čh občí� ná Máter�skou s�kolu átd.  
Ve  vý�dájove�  č�á� sti  rožpoč�tu  býlo  ná  kápitá� love�
vý�dáje  (investiče)  použ� ito  12.523.662,16  Kč�.
Pokráč�oválo  se  v  již�  žáhá� jený�čh  ákčí�čh:  u� právý
vodovodu%  v  občí�čh  740.918,60  Kč�  (telemetrie,
u� prává  tečhnologie  vodá� rný),  lesní�  rýbní�k  ná
Práčhá� rne�  4.485.742,42  Kč�,  kánáližáče  v  občí�čh
437.413,40  Kč�.  V  budová�čh  Zá�kládní�  s�kolý
Páč�ejov  býlý  reáližová�ný  týto  investič�ní�  ákče:
rekonstrukče dí�len  2.464.403,48 Kč�,  dečentrá� lní�
vždučhotečhniká  433.214,44  Kč�,  rekonstrukče
topení�  á  kotelný  1.931.542,38  Kč�,  projektove�
prá� če  ná  nove�  uč�ebne�  118.500,-  Kč�.  Dáls� í�
vý�žnámnou  ákčí�  býlá  v  roče  2020  u� prává
čhodní�ku%  ná  hr�bitove�  žá  1.683.967,08 Kč�.  Býlo
dokonč�eno  opločení�  pomní�ku  v  Páč�ejove�  vsi,
obnoven  kr�í�ž�ek  u  Blý�skotý,  výbudová�ná  nová�
tenisová�  žeď  u  kurtu.  Pokráč�oválý  pr�í�právne�
projektove�  prá� če  ná  investič�ní�  ákče  –  nápr�.
žáteplová�ní� budov, rýbní�č�ek ve Veles�ičí�čh,  átd.
Meži  nejve� ts� í�  neinvestič�ní�  vý�dáje  pátr�ilý  v
lon� ske�m  roče  vý�dáje  v  lesní�m  hospodá� r�ství�:
dosá�hlý ná čelkovou č�á� stku 1.887.192,12 Kč�. Dáls� í�
ve� ts� í�  polož�kou býlá rekonstrukče soč.  žár�í�žení�  v
sutere�nu Kulturní�ho domu - vý�dáje č�inilý 253.335
Kč�.  Ve  ždrávotní�m  str�edisku  stá� lý  oprávý  soč.
žár�í�žení�  á  ná�kup  nove�ho  žubní�ho  pr�í�stroje
133.210,- Kč�.  Ná odvož odpádu%  býlo výnálož�eno
990.570,88  Kč�.  Ostátní�  be�ž�ne�  vý�dáje  býlý
výnálož�ený  v souládu  s rožpoč�tem  ták,  ábý  býlý
pokrýtý  provožní�  ná�kládý  k žábežpeč�ení�
ves�kere�ho provožu obče.

Stáv fondu obnový májetku á režerv obče Páč�ejov
č�iní� k 31.12.2020 čelkem 1.948.017,20 Kč�. Pr�í�jmý
fondu tvor�í�   pr�evodý k tomu urč�ený�čh vlástní�čh
prostr�edku%  ž roč�ní�ho rožpoč�tu obče á  pr�í�spe�vek
od  Obče  Ols�áný  dle  užávr�ene�  smlouvý.  V  roče
2020 býlo ž fondu č�erpá�no 52.213,92 ná oprávu
vodovodní� pr�í�pojký v č�á� sti obče Ols�áný.

           
Pr�í�spe�vkový�m orgánižáčí�m  obče,  tj.  Zá�kládní�
s�kole  Páč�ejov á  Máter�ske�  s�kole  Páč�ejov býl
ž rožpoč�tu poskýtnut provožní�  pr�í�spe�vek ve vý�s� i
1.930.000,00 Kč�, dá� le pro ZS#  býl urč�en investič�ní�
pr�í�spe�vek  30  tis.  Kč�.   Finánč�ní�  výpor�á�dá�ní�  PO
sčhvá� leno rádou dne 22.4.2021, usnesení�m č�.741.
Roč�ní�  u� č�etní�  žá�ve�rký žr�ižováný�čh pr�í�spe�vkový�čh
orgánižáčí�  á  vs�ečhný  žá�konem  pr�edepsáne�
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vý�kážý  jsou  ulož�ený  ná  Obeční�m  u� r�ádu  v
Páč�ejove� .

Souč�á� stí�  žá�ve�reč�ne�ho  u� č�tu  Obče  Páč�ejov  žá  rok
2020 je  Zprá�vá  o  vý�sledku  pr�ežkoumá�ní�
hospodár�ení�  obče  žá  rok  2020 dle  žá�koná  č�.
420/2004 Sb. Pr�ežkoumá�ní�  hospodár�ení� provedl
Krájský�  u� r�ád Plžen� ske�ho kráje.
Zá�ve�r  žprá�vý:  pr�i  pr�ežkoumá�ní�  hospodár�ení�
u� žemní�ho  čelku  žá  rok  2020  nebyly  zjištěny
chyby a nedostatky. 

Čelkový�  žá�ve�reč�ný�  u� č�et  Obče  Páč�ejov  á  u� č�etní�
žá�ve�rká  vč�etne�  pr�í�loh  jsou  ulož�ený ná  Obeční�m
u� r�ádu  v Páč�ejove�  á  je  k  náhle�dnutí�  v u� r�ední�čh
hodiná� čh. 

Jana Poláková
hospodářka obce

Co se stalo v Základní škole ?

To je  ási  otá� žká,  která�  vá� s  ne�ktere�
nápádálá  končem  žimý á  čele�  járo.
Ve�r�te mi, už�  podruhe�  ve sve�  funkči,
jsem  požnál,  ják  te�ž�ke�  je  bý� t
žr�ižovátelem  pr�í�spe�vkove�
orgánižáče á jes�te�  k tomu s�kolý. 
Nás�e obeč je žr�ižovátelem obou s�kol

á má�  v tomto smýslu vý�žnámnou roli á postávení�
dáne�  s�kolský�m  žá�konem.  Nejenž�e  obeč  s�kolý
žr�ižuje  á  č�á� steč�ne�  finánčuje,  ále  jmenuje  á
odvolá�vá�  r�editele  s�kolý,  stánovuje  mu  plát  á
sčhváluje  odme�ný.  Táke�  výpisuje  á  orgánižuje
vý�be�rove�  r�í�žení�  ná  r�editele  tákove�  orgánižáče.
Funkči žr�ižovátele výkoná�vá�  rádá obče.

Musí�m r�í�či,  ž�e  ne�čo pr�es tr�i  roký vs�e  fungoválo
vý�borne� ,  me� li  jsme  s r�editelkou  ZS#  skve� lou
spoluprá�či, me� lá moji velikou podporu á du% ve�ru.
Až�  do podžimu lon� ske�ho roku. To, čo se pák stálo,
se  stálo  v obou  s�kolá� čh,  ále  s tí�m  roždí�lem,  ž�e
r�editelká  Máter�ske�  s�kolý  počhýbení�  užnálá  á
omluvilá se.

R# editelká  ZS#  pr�is� lá  v r�í�jnu  se  ž�á� dostí�  o  souhlás
s výpláčení�m odme�ný žá me�sí�č r�í�jen s tí�m, ž�e, ž�e
do konče roku urč�ite�  pr�ijde žnovu ták, jáko tomu
býlo i v minulý�čh letečh. Odme�ná žá me�sí�č r�í�jen jí�
býlá sčhvá� lená á pání� r�editelká do konče roku již�
nepr�is� lá. Ták jsem se žeptál žáč�á� tkem ledná proč�?
Dostál  jsem  odpove�ď,  ž�e  si  odme�nu  výplátilá,
protož�e  si  mýslelá,  ž�e  r�í�jnový�  souhlás  plátí�  do
konče roku. Z# á�dná�  táková�  „biánčo sme�nká“ vs�ák

výstávená  nebýlá,  áni  rádá  o  tom  nejednálá.
Pož�á�dál  jsem  o  pí�semne�  ždu% vodne�ní�,  proč�  si
výplátilá  odme�nu  bež  souhlásu  žr�ižovátele  á
kolik. To ždu% vodne�ní� nebýlo dostáteč�ne� , ále žjistil
jsem,  ž�e  odme�nu  si  výplátilá  v listopádu  á
opákováne�  v prosinči  á  to  výsokou.  Ve  srovná�ní�
s r�editeli  velký�čh  klátovský�čh  s�kol  ččá
pe� tiná� sobnou  á  ve  srovná�ní�  s r�editelem  stejne�
velke�  s�kolý jáko je v Páč�ejove�  ččá sedminá� sobnou.
Musel jsem konát! Požvál jsem obe�  r�editelký ná
jedná�ní�  á č�ekál jsem, ž�e vs�e uspokojive�  výsve� tlí�,
užnájí� počhýbení�  á omluví�  se. Opák býl právdou,
pání�  r�editelká  sve�  č�iný  obhájoválá  s tí�m,  ž�e  si
odme�nu žáslouž� í� á náopák jsem č�elil  tláku, ž�e bý
me� lý o svý�čh odme�ná� čh rožhodovát sámý. To býlo
nepr�ijátelne�  á odporoválo žá�konu. R# ekl jsem jim
svoji  verži  –  proste�  výuž� ilý  mojí�  s�pátne�  osobní�
situáče v souvislosti s u� mrtí�m mojí� ž�ený á mýslelý
si,  ž�e  to  nežjistí�m.  Vedle  toho  jes�te�  opákováne�
porus�ilý  Sme�rniči  obče  o  žádá�vá�ní�  ver�ejný�čh
žáká� žek mále�ho rožsáhu pr�i por�ižová�ní� výbávení�
á opráv. Informovál jsem o te�čhto skuteč�nostečh
rádu obče á konžultovál situáči s odborý s�kolství�,
s�kolní�  inspekčí�  á  stárostý,  jejičhž�  me�stá  á  obče
žr�ižují�  s�kolý.  Vs�ude,  opákuji  vs�ude,  jsem  slýs�el
ná� žor, ž�e to je nepr�ijátelne�  á ná odvolá�ní�. Náví�č, ž�e
je to hážárd s du% ve�rou á podporou žr�ižovátele.
R# es� ili jsme to tr�i me�sí�če ná žásedá�ní�čh rádý obče,
mežití�m jes�te�  ná br�ežnove�  žásedá�ní� žástupitelstvá
dorážilá  v č�ele  se  svý�mi  r�editelkámi  ve� ts� iná
žáme�stnánču%  obou  s�kol,  čož�  me� l  bý� t  ná� tlák  ná
č�lený  žástupitelstvá  á  pr�itom  ná  prográmu
jedná�ní�  s�kolý  vu% beč  nebýlý.  V u� vodu  žásedá�ní�
jsem  konstátovál,  ž�e  tr�i  č�tvrtiný  pr�í�tomný�čh
nemájí�  ná  žásedá�ní�  podle  žá�koná  o  občí�čh  čo
de� lát,  ále  nečhte� l  jsem  výhročovát  situáči,  ták
jsem je nevýká� žál. Ten, kdo tuto ná� tlákovou ákči
žorgánižovál,  porus�il  nár�í�žení�  vlá�dý  o  poč�tu
shromáž�ďováný�čh  osob,  ohrožil  č�lený
žástupitelstvá  ždrávotní�m  rižikem  á  ne�kter�í�  že
žáme�stnánču%  s�kol  neme� li  áni  rous�ký.  R# editelká
s�kolý výstoupilá v diskuži, počhvá� lilá svoji prá� či á
konstátovál,  ž�e  si  odme�ný  žáslouž� ilá.  Z její�ho
výstoupení�  výplýnulo,  ž�e  žá vs�e  s�pátne�  mohu já�
jáko stárostá. Ták jsem ná to reágovál ták, ž�e jsem
návrhl  žástupitelstvu,  ábý  mne  odvolálo,  čož�  se
nestálo á pání�  r�editelká dostálá jásne�  nájevo, ž�e
tákhle  ne.  Ná� sledne�  ná  žásedá�ní�  rádý  v  dubnu
jsem  pání� r�editelče výtknul hromádnou u� č�ást ná
žástupitelstvu á oná konstátoválá, ž�e se jednálo o
spontá�nní� u� č�ást, ále to není� právdá, protož�e ví�m,
ž�e se posí�lálý máilý á ví�m, kdo je posí�lál.
Ná  br�ežnove�m  žásedá�ní�  rádý  jsme  hodnotili
situáči, konstátováli jsme, ž�e počhýbení� r�editelek
je nepr�ijátelne�  á žá� sádne�  porus�uje s�kolský�  žá�kon
á  subordináči  á  žá  normá� lní�  situáče  býčhom  je
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odvoláli.  Vžhledem  k tomu,  ž�e  ále  je  pándemie,
probí�há�  on line vý�uká á nečhčeme již�  ták slož� itou
situáči  komplikovát,  rožhodlá  rádá,  ž�e  nečhá�me
r�editelký  podmí�neč�ne�  ve  funkčí�čh  á  v pr�í�páde�
jáke�hokoliv  dáls� í�ho  porus�ení�  je  odvolá�me.  To
jsme jim čhte� li sde� lit ná dubnove�m žásedá�ní�, kde
jsme  projedná�váli  hospodár�ení�  s�kol.  Záč�á� tkem
dubná vs�ák r�editelká s�kolý,  podle me�ho ná� žoru,
sprá�vne�  výhodnotilá situáči á podálá ábdikáči ná
funkči  ke  konči  č�ervenče.  Proto  býlo  výhlá� s�eno
vý�be�rove�  r�í�žení�  ná  nove�ho  r�editele/ku Zá�kládní�
s�kolý.  Pr�ihlá� s�eni  jsou  4 žá� jemči  o  toto  mí�sto  á
v dobe� , kdý č�tete týto r�á� dký, bude snád už�  žná�m
nový�  r�editel nebo r�editelká.
Jes�te�  k situáči á átmosfe�r�e v pedágogičke�m sboru.
Ják jsem uvedl  v u� vodu,  tuto  situáči  žáž� í�vá�m  ve
funkči podruhe�  á jsem veliče žklámá�n čhová�ní�m á
jedná�ní�m ne�který�čh jeho č�lenu% , žvlá� s�te�  te�čh, kter�í�
sčhválují�   protiprá�vní�  jedná�ní�  pání�  r�editelký  á
porus�ová�ní� s�kolske�ho žá�koná, čož�  bý me� lá pro ne�
bý� t jáká� si „Bible“. A táke�  je to ná pová� ž�enou, kdýž�
se  jedná�  o  lidi,  kter�í�  májí�  výčhová�vát  mládou
generáči.  Prvne�  to  býlo  pr�ed  č�týr�mi  roký,  kdýž�
konč�il  pán  r�editel  Hromá�dká  á  me� lá  pr�ijí�t  pání�
r�editelká  Aldorfová� .  Pr�iprávoválo  se  vý�be�rove�
r�í�žení�  á  ve  s�kole  pánoválá  hýsterie.  Psálý  se
pomluvne�  máilý, pous�te� lý se ven pomluvý, vlá�dlá
nápjátá�  átmosfe�rá, pání� r�editelká býlá tá nejhors�í�,
proste�  hru% žá. A to sáme�  se teď jáko pr�es kopí�rá�k
opákuje.  A  nájednou  ti,  kter�í�  ji  pr�ed  4  letý
pomlouváli  á  nemohli  jí�  pr�ijí�t  ná  jme�no,  ták  ji
obhájují�  á  vývolá�vájí�  hýsterii  ope� t.  Májí�  krá� tkou
páme�ť, já�  ji má�m ále dobrou á nejsem sá�m. Ale to
už�  souvisí�  s čhárákterem te�čhto lidí�.  Pr�ekvápuje
me� ,  ják  ne�kter�í�  uč�itele�  s výsokos�kolský�m
vžde� lá�ní�m  á  pr�edpoklá�dá�m  urč�itý�m  stupne�m
inteligenče,  neužná�vájí�  žá� kon,  postávení�  á  roli
žr�ižovátele.  Vž�dýť  dí�ký  žr�ižováteli  májí�  slus�ne�
pláčenou prá� či, ále to jim žr�ejme�  nedočhá� ží� nebo
nečhče.  Dokonče  od  ne�který�čh  čí�tí�m  urč�itou
nená�vist  k nás�í�  obči  jáko  žr�ižováteli.  A  to  je
s�pátne� .  Tý  tám  jsou  dobý,  kdý  uč�itele�  býli
ž Páč�ejová á me� li k ne�mu vžtáh. Dokonče jsem se
dožve�de� l od jedne�  č�lenký toho sboru, ž�e investiče
do vžde� lá�ní�  jsou tý nejleps�í�.  Pouč�ilá me� . Me� , pro
koho je vžde� lá�ní�  velkou prioritou nejen “hubou“,
ále ve skuteč�nosti. Zá dobu, kdý jsem stárostá, od
roku 2015 do roku 2020 investoválá obeč do s�kol
dí�ký  mý�m  ná�vrhu% m  á  počhopení�  žástupitelstvá
ví�če  než�  27  milionu%  korun  provožní�čh,
investič�ní�čh  prostr�edku%  á  opráv,  ž toho  do
Zá�kládní�  s�kolý ví�če  než�  18 milionu%  korun. To je
bežkonkurenč�ne�  nejví�č že vs�ečh kápitol rožpoč�tu
obče.
Omlouvá�m se,  ž�e č�lá�nek je dlouhý�.  Zdáleká jsem
ále  pr�esto  nemohl  popsát  vs�e.  Sčhvá� lnosti  á

bojkot, ktere�  se de� lý á ktere�  orgánižováli ne�kter�í�
jedinči.  S#kolý  jsou  vý�žnámnou  souč�á� stí�  obče  á
ž� ivotá v ní�.  Proto je nesmí�rne�  du% lež� itá�  vžá� jemná�
podporá,  spoluprá�če  á  du% ve�rá.  Já�  si  nesmí�rne�
vá� ž� í�m prá�če uč�itelu%  á ví�m, ž�e  minule�  dvá s�kolní�
roký nebýlý  jednodučhe� .  Situáče  kládlá  žvý�s�ene�
ná� roký  ná  ne� ,  ž�á� ký,  ále  i  rodič�e.  Prá� či  te�čh
dobrý�čh uč�itelu%  je tr�ebá očenit. Jsem pr�esve�dč�en,
ž�e  vs�e  bude  žáse  v por�á�dku  i  žá  čenu,  ž�e  bude
muset  dojí�t  k ne�který�m  dáls� í�m  á  tr�ebá  i
personá� lní�m  žme�ná�m.  Obeč  jáko  žr�ižovátel  si
urč�ite�  nedá�  svoji roli á postávení� niký�m vží�t. To je
vžkáž pro tý, kter�í� jes�te�  leččos nepočhopili.

Ing. Jan Vavřička
       starosta obce Pačejov

 Zprávy ze školy

Ná jár�e to výpádálo, ž�e 
neskonč�í� žimá áni 
distánč�ní� vý�uká. Pání� 
ásistentká Pr�erostová�  
výmýslelá álespon�  
soute�ž�  o nejkrá� sne� js� í� 
velikonoč�ní� vý�ždobu á 

ž�á� či tvor�ili, fotili á posí�láli. Vs�ečhný vý�robký býlý 
krá� sne�  á ták, ábý to nebýlo nikomu lí�to, býlá pro 
káž�dou dekoráči výmýs�lená žvlá� s�tní� kátegorie. 
V dubnu probe�hl žá�pis s 13 žápsáný�mi prvn� á� č�ký 
á mohli jsme se č�á� steč�ne�  vráčet k preženč�ní� 
vý�uče. Od poloviný kve� tná mu% ž�eme do s�kolý 
koneč�ne�  vs� ičhni. Je mnoho čo dohá�ne� t. Nejen 
dovýsve� tlit á pročvič�it lá� tku, ále táke�  se společ�ne�  
pobávit.
Den šílených účesů
Ve str�edu 19. 5. 2021 probe�hl ná nás�í� s�kole "Den 
s� í�lený�čh u� č�esu% ". Te� to ákče jsme se žu� č�ástnili v 
rá�mči projektu Hrdá�  s�kolá. Kdo se čhte� l žápojit, 
výtvor�il si s� í�lený�  u� č�es á pr�is�el s ní�m ná výuč�ová�ní�. 
Uč�itele�  á de� ti popustili uždu fántážii á výkoužlili 
ná svý�čh hlává�čh oprávdove�  "črážý" u� č�esý. 
Objevilý se bárevne�  páruký, obárvene�  vlásý, 
tr�pýtký, sponký á dáls� í�. Ne�ktere�  de� ti si jes�te�  pr�ed 
výuč�ová�ní�m u� č�es dode� lá�válý, ábý býl skuteč�ne�  
perfektní�. Vs�ičhni si tento den ná� rámne�  už� ili.
Mezinárodní den dětí ve školní družině
V tento svá� teč�ní� den jsme si už� ili nejen společ�ne�  
strá�vený�  č�ás á krá� sne�  poč�ásí�, ále i nádí�lku nový�čh 
hráč�ek. Tájemný�  bálí�k ukrý�vál nove�  společ�enske�  

vý�kážý  jsou  ulož�ený  ná  Obeční�m  u� r�ádu  v
Páč�ejove� .

Souč�á� stí�  žá�ve�reč�ne�ho  u� č�tu  Obče  Páč�ejov  žá  rok
2020 je  Zprá�vá  o  vý�sledku  pr�ežkoumá�ní�
hospodár�ení�  obče  žá  rok  2020 dle  žá�koná  č�.
420/2004 Sb. Pr�ežkoumá�ní�  hospodár�ení� provedl
Krájský�  u� r�ád Plžen� ske�ho kráje.
Zá�ve�r  žprá�vý:  pr�i  pr�ežkoumá�ní�  hospodár�ení�
u� žemní�ho  čelku  žá  rok  2020  nebyly  zjištěny
chyby a nedostatky. 

Čelkový�  žá�ve�reč�ný�  u� č�et  Obče  Páč�ejov  á  u� č�etní�
žá�ve�rká  vč�etne�  pr�í�loh  jsou  ulož�ený ná  Obeční�m
u� r�ádu  v Páč�ejove�  á  je  k  náhle�dnutí�  v u� r�ední�čh
hodiná� čh. 

Jana Poláková
hospodářka obce

Co se stalo v Základní škole ?

To je  ási  otá� žká,  která�  vá� s  ne�ktere�
nápádálá  končem  žimý á  čele�  járo.
Ve�r�te mi, už�  podruhe�  ve sve�  funkči,
jsem  požnál,  ják  te�ž�ke�  je  bý� t
žr�ižovátelem  pr�í�spe�vkove�
orgánižáče á jes�te�  k tomu s�kolý. 
Nás�e obeč je žr�ižovátelem obou s�kol

á má�  v tomto smýslu vý�žnámnou roli á postávení�
dáne�  s�kolský�m  žá�konem.  Nejenž�e  obeč  s�kolý
žr�ižuje  á  č�á� steč�ne�  finánčuje,  ále  jmenuje  á
odvolá�vá�  r�editele  s�kolý,  stánovuje  mu  plát  á
sčhváluje  odme�ný.  Táke�  výpisuje  á  orgánižuje
vý�be�rove�  r�í�žení�  ná  r�editele  tákove�  orgánižáče.
Funkči žr�ižovátele výkoná�vá�  rádá obče.

Musí�m r�í�či,  ž�e  ne�čo pr�es tr�i  roký vs�e  fungoválo
vý�borne� ,  me� li  jsme  s r�editelkou  ZS#  skve� lou
spoluprá�či, me� lá moji velikou podporu á du% ve�ru.
Až�  do podžimu lon� ske�ho roku. To, čo se pák stálo,
se  stálo  v obou  s�kolá� čh,  ále  s tí�m  roždí�lem,  ž�e
r�editelká  Máter�ske�  s�kolý  počhýbení�  užnálá  á
omluvilá se.

R# editelká  ZS#  pr�is� lá  v r�í�jnu  se  ž�á� dostí�  o  souhlás
s výpláčení�m odme�ný žá me�sí�č r�í�jen s tí�m, ž�e, ž�e
do konče roku urč�ite�  pr�ijde žnovu ták, jáko tomu
býlo i v minulý�čh letečh. Odme�ná žá me�sí�č r�í�jen jí�
býlá sčhvá� lená á pání� r�editelká do konče roku již�
nepr�is� lá. Ták jsem se žeptál žáč�á� tkem ledná proč�?
Dostál  jsem  odpove�ď,  ž�e  si  odme�nu  výplátilá,
protož�e  si  mýslelá,  ž�e  r�í�jnový�  souhlás  plátí�  do
konče roku. Z# á�dná�  táková�  „biánčo sme�nká“ vs�ák

výstávená  nebýlá,  áni  rádá  o  tom  nejednálá.
Pož�á�dál  jsem  o  pí�semne�  ždu% vodne�ní�,  proč�  si
výplátilá  odme�nu  bež  souhlásu  žr�ižovátele  á
kolik. To ždu% vodne�ní� nebýlo dostáteč�ne� , ále žjistil
jsem,  ž�e  odme�nu  si  výplátilá  v listopádu  á
opákováne�  v prosinči  á  to  výsokou.  Ve  srovná�ní�
s r�editeli  velký�čh  klátovský�čh  s�kol  ččá
pe� tiná� sobnou  á  ve  srovná�ní�  s r�editelem  stejne�
velke�  s�kolý jáko je v Páč�ejove�  ččá sedminá� sobnou.
Musel jsem konát! Požvál jsem obe�  r�editelký ná
jedná�ní�  á č�ekál jsem, ž�e vs�e uspokojive�  výsve� tlí�,
užnájí� počhýbení�  á omluví�  se. Opák býl právdou,
pání�  r�editelká  sve�  č�iný  obhájoválá  s tí�m,  ž�e  si
odme�nu žáslouž� í� á náopák jsem č�elil  tláku, ž�e bý
me� lý o svý�čh odme�ná� čh rožhodovát sámý. To býlo
nepr�ijátelne�  á odporoválo žá�konu. R# ekl jsem jim
svoji  verži  –  proste�  výuž� ilý  mojí�  s�pátne�  osobní�
situáče v souvislosti s u� mrtí�m mojí� ž�ený á mýslelý
si,  ž�e  to  nežjistí�m.  Vedle  toho  jes�te�  opákováne�
porus�ilý  Sme�rniči  obče  o  žádá�vá�ní�  ver�ejný�čh
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hrý, pánenku, mán� á� ský, áutí�č�ká i s ákrobátičkou 
drá�hou, stávebniče, interáktivní� mápu, mnoho 
bárev plástelí�ný i s tvor�í�tký á velký�  vý�be�r 
sportovní�ho ná� r�ádí�, která�  už� ijeme pr�i hrá� čh ná 
žáhráde� .
Slavnostní otevření podchodu s dětskými 
kresbami
Mnoho ž�á� ku%  obdrž�elo očene�ní� žá sve�  kresbý á 
osmá�či s�ek od firmý Berger Bohemiá ná vý� let do 
Láser áre�ný v Pí�sku.

Projektový den mimo školu - Třeboň
10.6.2021 se druhý�  stupen�  výprávil do Tr�ebone� . 
Právdá, ne vs�ičhni býli nominová�ni. Ti, kter�í� 
žánedbá�váli distánč�ní� vý�uku, se museli ve s�kole 
uč�it. Projektový�  den se uskuteč�nil dí�ký S#ábloná�m 
III.
Projektový den mimo školu – ZOO Plzeň
S#ábloný III žáplátí� táke�  17.6.2021 čestu do ZOO 
Plžen�  čele�mu první�mu stupni.
Rýžování zlata na Otavě
Probe�hne pro osmá�ký á devá� ťá�ký 24.6.2021 
v Horáž�ďovičí�čh, ope� t žá pr�ispe�ní� S#áblon III.

Rok ope� t utekl jáko vodá. Ná podžim jsme 
netus�ili, ž�e ve� ts� inu č�ásu oduč�í�me distánč�ní� 
vý�ukou.  Čhví�li se rotoválo á nákoneč ž�á� či do 
s�kolý nesme� li vu% beč. Uč�ili se domá podle pevne�ho
rožvrhu, který�  jsme se snáž� ili mý pedágogove�  
výbálánčovát ták, ábý lá� tká býlá probrá�ná á de� ti 
nežtrátilý r�á� d dne. De�kujeme rodič�u% m žá 
spoluprá�či. Býl to pro vs�ečhný ná� roč�ný�  rok.
Dáls�í� nepr�í�jemností� býlo br�ežnove�  ožná�mení� 
žr�ižovátele o žkrá�čení� provožní� dotáče o 15%. 
Rožpoč�et 1 100 000 Kč� bude pro s�kolu velmi 
nápjátý�  á nikdo ve s�kole tomuto žkrá�čení� 
nerožumí�, neboť pr�í�spe�vek od stá� tu ná ž�á� ký č�iní� 
pro žr�ižovátele ččá 1 650 000 Kč�.
Jelikož�  se již�  rožbe�hlý prá� če ná odborne�  uč�ebne� , 
je ná poslední� neu� plný�  tý�den výhlá� s�eno  
r�editelske�  volno.
Nežbý�vá�  než�  popr�á� t krá� sne�  prá� ždniný á dovolene� .
Ná ničh ve ždráví� potkát hodne�  á slus�ne�  lidi á 
výhnout se viru% m.

                                   RNDr. Hana Aldorfová, 
                                   ředitelka školy

Poznámka zřizovatele ke krácení dotace

Je žvlá� s�tní�, ž�e „ ve škole tomu nikdo nerozumí“….
Vs�ičhni  uč�itele�  si  výnutili  u� č�ást  ná  žásedá�ní�
žástupitelstvá,  kde  se  projedná�válý  rožpoč�tove�
prioritý, sčhválovál u� ve�r á žástupitelstvo rožhodlo
o  u� sporný�čh  opátr�ení�čh  ž  du% vodu%  vý�stávbý
kánáližáče á splá� čení� u� ve�ru á v tomto smýslu i o
žme�ne�  rožpoč�tu.  To  bohuž�el  žr�ejme�  uč�itele�
neslýs�eli,  neboť  sledováli  jiný�  čí�l.  Obeč  jáko
žr�ižovátel  rožhoduje  sve�prá�vne�  á  žáme�stnánči
s�kolý jí� nebudou urč�ovát, čo má�  á nemá� . S#kolá pod
souč�ásný�m vedení�m jáksi žápomne� lá s�etr�it á má�
použe nátáž�enou ruku. Ná jine�m mí�ste�  pí�s�eme, ž�e
od roku 2015 dostálá s�kolá 18 milionu%  korun, to
je  bežkonkurenč�ne�  nejví�č  že  vs�ečh  kápitol
rožpoč�tu  á  jes�te�  je  to  s�pátne� .  Ude� lejte  si  žá�ve�r
sámi.

Co nového u Motýlků a Broučků- školní 
rok 2020/2021
Podžim  býl  v nás�í�  s�kole  ve  žnámení�  čestová�ní�.
Návs�tí�vili  jsme  pomýslne�  obeč  Lipová� ,  která�
žví�te�žilá  v roče  2019  v soute�ž� i  Vesniče  roku.
Výrá�be� li  jsme  její�  vlájku,  požná�váli  její�  č�á� sti
(Lipovou  álej,  Vlč�í�  potok..).  Poví�dáli  si  o  de�ní�
v te� to vesniči,  stáve� li  jí�.  Por�í�žene�  fotográfie jsme
žásláli obči Lipová� , ktere�  se ná� s�  projekt moč lí�bil.
De� ti  ž odde� lení�  Motý� lku%  návs�tí�vilý  str�ední�
odborne�  uč�ilis�te�  v Sus�iči, kde MAS Pos�umáví� pro
nás�i s�kolu žorgánižoválá projekt, Požnej, čo se dá�
výrobit v dí�lne� . De� ti žde me� lý mož�nost si výrobit
že  dr�evá  ánde� lá,  výžkous�et  si  ru% žne�  ná� r�ádí�
(kládivo,  pilká,  sve�rá�k,  žátlouká�ní�  hr�ebí�ku% ..)  á
mánipuláči  s tí�mto  ná� r�ádí�m.  Čelý�  projekt  býl
žáme�r�ený�  ná  polýtečhničkou  grámotnost  á  býl
profesioná� lne�  pr�iprávený�,  pr�ime�r�ene�  ve�ku á pro
ná� s ždármá vč�etne�  doprávý.
Čovid se sámožr�ejme�  podí�lel  ná de�ní�  v nás�í�  MS# ,
ták ž�e áni ná�m se nevýhnulá povinná�  káránte�ná,
ále musí�m r�í�či,  ž�e  jsme v ní�  býlý ná podžim á v
žimne�  oprávdu  minimá� lne� .  A  čhte� lá  býčh  touto
čestou pode�kovát Hýgieničke�  stániči  v Klátovečh
pr�edevs�í�m pání� Nove� , která�  jednálá s ná�mi rýčhle,
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vstr�í�čne�  i v dobe�  sve�ho osobní�ho volná á žájistilá
pro de� ti testová�ní� pr�í�mo v nás�í� s�kole. 
Pr�ed  vá�noči  ná� s  ánde� lí�č�ek  Str�í�brovlá� sek
pomálinku  prová� žel  vá�noč�ní�mi  trádičemi,
společ�ne�  jsme  hledáli  v okolní�čh  lesí�čh  jeho
požtrá� čene�  ve�či,  koužlilý  jsme  s ní�m,  výrá�be� li
vá�noč�ní�  dá� reč�ký,  pr�á�ní�č�ká,  který�mi  jsme
obdárováli  vs�ečhný,  kter�í�  býdlí�   v dome�  pro
seniorý v Páč�ejove�  ná�dráž� í�. Doufá�me, ž�e jsme jim
tí�mto málý�m dá� reč�kem ude� láli málou rádost.
Nový�  rok  u  ná� s  žáč�ál  ve  žnámení�  projektu  ,,Ve
ždráve�m te� le, ždrávý�  dučh“.
Nás�e s�kolá se prome�nilá v provižorní�  nemočniči,
mý vs�ičhni  ve ždrávotní�ký.  Uč�ilý  jsme se,  ják se
sprá�vne�  poskýtuje  první�  pomoč,  mánipuloválý
jsme  s obvážý  s injekčemi,  tlákome�rem,  stáve� lý
nemočniče  á  žá� čhránná�  žár�í�žení�.  Jedno   čele�
dopoledne  se  de� ti  ž odde� lení�  Motý� lku%   oble�kli
kompletne�  do  ždrávotničke�ho  obleč�ení�,
nesčhá� želý rous�ký, rukáviče, plá� s�te� , očhráná hlávý
i  nohou  á  výrážilý  ná  os�etr�ení�  Brouč�ku%  á
pedágogu% .  Pro de� ti  to  býl  velký�  žá� ž� itek á nás�í�m
žá�me�rem  býlo  to,  ábý  de� ti  ve�de� lý,  ják  to  májí�
v dnes�ní�  čovidove�  dobe�  vs� ičhni  ždrávotní�či
ná� roč�ne� .
V období�  jární�čh  prá� ždnin  býlá  s�kolá  užávr�ená� ,
ále  nelenili  jsme.  V pávilonu  Motý� lku% ,  býlý
kompletne�  výme�ne�ný stá�vájí�čí� krýtý ná topení� žá
nove�  á v odde� lení� Brouč�ku%   se do lož�niče por�í�dilý
krá� sne�  nove�  skr�í�ne� .  Záse  to  má�me  v te�  nás�í�
s�količ�če o ne�čo krá� sne� js� í� á u� tulne� js� í�.
Končem  u� norá  jsme  se  pustilý  do  másopustu,
vs�ičhni jsme býli náte�s�ení� ná másopustní� rejde�ní�,
bohuž�el o to jsme pr�is� li,  ták jáko i o velikonoče.
Podle nár�í�žení� vlá�dý se nás�e s�kolá užávr�elá á mý
pr�es� li  u  de� tí�  s povinnou  pr�eds�kolní�  dočhá� žkou
k distánč�ní�  vý�uče,  která�  trválá  áž�  do  žáč�á� tku
dubná. Býlo to pro ná� s, pro rodič�e i pro de� ti žčelá
nová�  formá vý�uký.  Čhte� lá  býčh pode�kovát  vs�em
rodič�u% m,  kter�í�  sve�domite�  s de� tmi  plnili  u� kolý,
ktere�  jsme si pro ne�  pr�ičhýstálý. Čhodit do prá� če á
pák  se  ve�novát  jes�te�  distánč�ní�mu  vžde� lá�vá�ní�
svý�čh de� tí�, nebýlo  pro ne�  urč�ite�  jednodučhe� , ále
žvlá�dli  to  vs�ičhni  dobr�e  á  podle  odevždáný�čh
máteriá� lu%  á  fotográfii,  musí�m  konstátovát,  ž�e
ne�kter�í� si to oprávdu společ�ne�  už� í�váli.
Ná  jár�e  jsme  se  žáme�r�ilý  ná  tr�í�de�ní�  á
enviromentá� lní� vý�uku. Je tr�ebá de� ti ve�st od málá
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de� tí�, ále výpádá�  to, ž�e ne�kter�í�  rodič�e se rožhodli,
ž�e pr�eči nákoneč žápí�s�ou de� ti do nás�í� s�kolý á ták
to pr�edbe�ž�ne�  výpádá�  ná 12 nový�čh de� tí�.
Do č�eho jsme se žápojilý:
Be�hem  s�kolní�ho  roku  jsme  se  žápojilý  2x  do
sbí�rký fond Sidus, která�  slouž� í� k finánč�ní� podpor�e
nemočný�čh de� ti.
V kve� tnu  do  ákče  ,,Dárujte  srdče  pro  sestrý“.
Výrobilý jsme společ�ne�  s de� tmi bež má� lá skoro 60
srdí�č�ek,  jáko  pode�ková�ní�  žá  jejičh  nelehkou,
obe� távou á vžornou prá� či. Srdí�č�ká jsme výždobilý
krá� tký�m rý�mem, který�  jsme slož� ilý:
Ze srdče dárováne� ,
s lá� skou tvárováne� ,
pro nás�e sestr�ič�ký,
áť sčhovájí� slžič�ký.                                

 Nič�eho se nebojí�,
 s čovidem bojují�.
 De�kujeme, sestr�ič�ký.
 Páč�ejovske�  de� tič�ký.

Mý  á druží�:
V kve� tnu  jsme  uspor�á�dálý  pro  de� ti  ž MS#  Rá�bí�
vý�čhovný�  prográm  s doprávní�  te�mátikou  ná
nás�em  doprávní�m  hr�is�ti.  De� ti  me� lý  mož�nost  si
výžkous�et  jí�ždu  ná  kolobe�ž�ká� čh,  výrobilý  si
doprávní� prostr�edek, doprávní� žnáč�ku, pročvič�ilý
jsme  du% lež� itá�   telefonní�  č�í�slá.  Káž�de�  dí�te�  si
odneslo málý�  dá� rek s nás�í�m r�idič�ský�m pru% kážem
á ti nejleps�í� reflexní� vestu.
Čo plá�nujeme:
 Již�  trádič�ní�  ,,Hrá� tký  v pe�ne� “,  ktere�  pro  ná� s
pr�ipráví�  pán  R.  Junger  žá  sbor  dobrovolný�čh
hásič�u% . I  jemu pátr�í� pode�ková�ní�, žá to ž�e ve sve�m
volne�m č�áse mýslí� ná nás�e de� ti.
Louč�ení�  se  s�kolkou  áneb,  ,,Čestou  nečestou  po
Páč�í�ve� “.  Společ�ná�  ákče s rodič�i,  kdý rodič�e á de� ti
budou plnit u� kolý v okolí� Páč�ejová, hledát poklád,
společ�ne�  ope�kát ná ohni. De� ti mohou v tento den
pr�espát ve s�kolče.
V me�sí�či srpnu bude s�kolá užávr�ená, pro nežá� jem
rodič�u%  á  ták  plá�nujeme,  ž�e  mý pedágogove�  pro
de� ti  opráví�me  mí�stnost  v podkroví�  s�kolý.
Výmálujeme jí�  á  výbudujeme tám,  mále�  dí�lný.  Z
projektu S#ábloný II.  býčhom por�í�dili,  stolý,  mále�
sve�rá�ký,  ná� r�ádí�.  Čhčeme,  ábý  nás�e  de� ti  býli
mánuá� lne�  žruč�ne� , s� ikovne�  á výžkous�elý si mož�ná�  i
to, k č�emu je domá rodič�e nepustí�. 
Ná  žá�ve�r  mi  dovolte,  ábýčh  Vá�m  vs�em  popr�á� lá
krá� sne�  le� to.

Chalušová Vladislava,
 ředitelka MŠ 

Mladí  hasiči  Pačejov  –  závěrečný  sraz  hry
Plamen

V sobotu dne 22. kve� tná 2021 se po
roč�ní�  páuže  á  žá  pr�í�sný�čh
protiepidemiologičký�čh  opátr�ení�čh
konálo Jární� kolo hrý Plámen v Rábí�.
Ná fotbálove�m hr�is�ti se ses�lo čelkem

10  odvá� ž�ný�čh  hásič�ský�čh  druž�stev  ž  okresu
Klátový á bojoválý ve tr�ečh disčiplí�ná� čh:  s�táfete�
4x60  m,  s�táfete�  pož�á� rní�čh  dvojič  á  pož�á� rní�m
u� toku.  Por�ádátel  soute�ž�e  povolil  použe  stárs�í�
kátegorii de� tí�,  tj. od 11 do 15 let. Proto nemohli
soute�ž� it nás�i  nejmens�í�  č�lenove�  krouž�ku,  kter�í�  se
moč te�s� ili.  Ve�r�í�me,  ž�e  ná podžimní�m kole si  vs�e
výnáhrádí�. Ná soute�ž� i jsme si vedli oprávdu velmi
dobr�e á v čelkove�m por�ádí� jsme se umí�stili ná 2.
mí�ste� . Nás�im mládý�m hásič�u% m moč grátulujeme.

Úspěšné družstvo mladých hasičů

Tenisovému klubu Pačejov bude 
v     červenci deset let!  

Zdá�  se  ná�m  to,  jáko  bý  to  býlo
vč�erá, kdýž�  si pártá páč�ejovský�čh
kámárá�du%  uspor�á�dálá  svu% j  první�
tenisový�  turnáj  v nedáleke�
Plá�niči.  V ž� ive�  páme�ti  má�me,  ják
jsme býli tenkrá� t vs�ičhni náds�eni,
ják se turnáj výdár�il, ják jsme pák

s ví�te�ži i poráž�ený�mi vs�ičhni společ�ne�  v hospode�
„U Járus�ký“ vs�e oslávili á žáč�áli si uve�domovát, ž�e
jsme pártá  lidí�,  kde jeden bež druhe�ho nemu% ž�e
bý� t.  To býl žrod společ�enství�,  kám se po prá�či  i
soukromý�čh áktivitá� čh ná� s vs�ečh káž�dý�  rá�d vráčel
á kde mu býlo dobr�e, kde s� lo i pr�í�pádne�  
žápomenout ná káž�dodenní� stárosti i tráble, ktere�
ná�m vs�em obč�ás  ž� ivot  stáví�  do  čestý.  Pr�i  tomto
poturnájove�m več�erní�m posežení� vžnikl mož�ná�  
áž�  ne�kdý k rá�nu ná�pád, žálož� it si svu% j tenisový�  
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klub. Ani se tomu nečhče ve�r�it, ják už�  je to dlouho,
ále býlo to 2. č�ervenče 2011.

Byli  jsme  v té  době  všichni  o  deset  let  mladší  a
mnozí jsme měli tenkrát i o 10 kg méně ;-)

Nežu% stálo  jen  u  ná�pádu  á  19.7.  jsme  odesláli
ž�á� dost  o  registráči  á  27.7.2011  ná�m
ž Ministerstvá  vnitrá  pr�is� lá  informáče,  ž�e
Tenisový�  klub má�  sčhvá� lene�  stánový á má�me IČ#O.
První�  slávnostní� Válná�  hromádá spolku probe�hlá
1.10.,  žvolili  jsme  si  vý�konný�  vý�bor,  ten  žvolil
pr�edsedu  á  mí�stopr�edsedu  klubu,  tájemní�ká,
kontrolní�  komisi,  hospodá� r�e  á  vs�ičhni  jsme býli
pýs�ní�,  ž�e jsme to ždá� rne�  žvlá�dli á ž�e už�  v Páč�í�ve�
mu% ž�eme  r�í�kát,  ž�e  má�me  svu% j  vlástní�  tenisový�
klub.
Tre�nováli  jsme,  ježdili  jsme  hrá� t  ná  kurtý  do
Oseleč, do Plá�niče, do Horáž�ďovič, v žime�  do hálý
do Strákonič, por�á�dáli jsme á por�á�dá�me káž�dý�  rok
dvá trádič�ní� turnáje č�týr�her (letní� á žimní� hálový�),
u� č�ástnili  jsme  se  vž�dý  tenisove�ho  turnáje  jáko
memoriá� lu Slá�vká S# imká á nás�e herní� dovednosti
vs�ečh se žleps�oválý. Mrželo ná� s ále, ž�e v Páč�ejove�
nemá�me  svu% j  kurt  á  musí�me  ž�á�dát  o  termí�ný
mož�ností�  si  žáhrá� t  v okolí�  á  por�á�d  dojí�ž�de� t  do
Oseleč, Plá�niče, Horáž�ďovič nebo Strákonič.
Podnikli  jsme  proto  kroký  k tomu,  oslovit  Obeč
Páč�ejov,  jestli  bý  nepodpor�ilá  nás�i  snáhu,
výbudovát  obeční�  kurt  v Páč�ejove� .  Obeč  po
urč�ite�m  vá�há�ní�  nákoneč  finánč�ní�  podporu
odsouhlásilá  s podmí�nkou, ž�e  č�lenove�  TK budou
hodne�  ná�pomočni  formou  mnohá  svý�čh
brigá�dničký�čh hodin. Splnil se ná�m sen, ž�e má�me
náde� ji  ná  nový�  ántukový�  kurt  á  náds�ene�  jsme
káž�dý�  pr�ispe� li  desí�tkámi  (ne�kter�í�  i  stovkámi)
hodinámi  prá�če  ná  budová�ní�  kurtu.  Kurt
v májetku obče býl 25.7.2015 slávnostne�  otevr�en
žá u� č�ásti stárostý obče á trene�rá reprežentáče pro
Dávis Čup J. Návrá� tilá.
Zá  uplýnulý�čh  deset  let  jsme  uspor�á�dáli  mnoho
turnáju%  v tenise, stolní�m tenise i s�áčhá� čh. Turnáje
v nohejbálu,  volejbálu,  č�love�č�e  nežlob se á dáls� í�.

Mnohokrá� t  jsme  žorgánižováli  žá� ježdý  ná  Dávis
Čup  nebo  Fed  Čup.  Lí�bili  se  ná�m  i  vý� letý  po
viničí�čh morávský�čh kráju%  nebo vý� ježd vlákem ná
S#álándu  do  plžen� ske�ho  pivováru.  O  svý�čh
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budová�ní�  kurtu,  sežnám  č�lenu% ,  žá�pisý  ž válný�čh
hromád,  sčhu% ží�  vý�konne�ho  vý�boru,  info  k
mož�nosti  si  žárežervovát  kurt  pro hrání�  č�lenu%  i
ver�ejnosti, kontáktý ná vedení� TK á mnohe�  dáls� í�.
Zá deset let č�innosti TK se skrý�vájí� stovký hodin
prá� če,  kterou jsme pro bláho klubu ude� láli  jáko
č�lenove�  TK rá�di, mnohdý ná u� kor sve�ho volne�ho
č�ásu á s klidný�m sve�domí�m mu% ž�eme konstátovát,
ž�e  áreá� l  ántukove�ho  kurtu  s novou  pergolou  á
tenisovou  ždí�  je  dí�ký  nás�í�  u� drž�be�  ve  vžorne�m
stávu á mohli bý ná�m ho mnohe�  obče i TK žá�vide� t.
Mož�ná�  jsme se i s ostátní�mi spolký v obči pr�ič�inili
o mnohá�  očene�ní�  obče žá pestrý�  spolkový�  ž� ivot
nebo titul Vesniče roku. Snáž� í�me se spolupráčovát
s občí�,  čhodí�me  ná  brigá�dý  do  lesá,  por�á�dá�me
v ne�který�čh  letečh  pro  obč�áný  pouťove�  žá�bávý,
turnáje  pro  de� ti  i  dospe� le� ,  spolupráčujeme  ná
ákčí�čh  ke  dni  de� tí�,  protestní�čh  ákčí�čh  proti
u� lož� is�ti  jáderne�ho  odpádu,  por�á�dá�me  pro
ver�ejnost  besedý  ž putová�ní�  čestovátelu%  nebo
odborní�ku%  ž historie 2. sve� tove�  vá� lký á žá to ná� s
obeč  ná  oplá� tku  dle  svý�čh  mož�ností�  dotáč�ne�
podporuje  v nás�í�  č�innosti  TK.  Dobrá�  spoluprá� če
s občí�  á  blí�žkou  TJ  Sokol  Páč�ejov  je  pro  ná� s
klí�č�ová� .  Ví�č  ják  poloviná  nás�ičh  č�lenu%  je  i  č�lený
Sokolá á obá spolký si návžá� jem pomá�hájí� á rádují�
se že společ�ný�čh u� spe�čhu%  i mož�ností� se potká�vát,
sportovát i udrž�ovát nás�e sousední� áreá� lý.
Ke konči roku 2021 ná� s č�eká�  ope� t Válná�  hromádá,
kde budeme bilánčovát á mož�ná�  bude potr�ebá i
do vý�konne�ho vý�boru TK pr�ibrát žvolení�m dáls� í�
nove�  č�lený,  jelikož�  ti,  kter�í�  býli  č�lený  á
tžv.“táhouný  klubu“  v uplýnulý�čh  deseti  letečh
nebo  jsou  i  nýní�  (J.  Há�k,  L.  S# te�pá�n,  F.  Ká�bá,  T.
Bendá, F. Váne�k, A. Bohátá� ) jsou mož�ná�  už�  i lehče
unáveni á uví�tájí� urč�itou pomoč á nove�  ná�pádý á
áktivitý  v r�í�žení�  á  čhodu  klubu.  Snád  bý  mohlý
vne�st  do  čhodu  TK  novou  krev  noví�  doplne�ní�
č�lenove�  vý�konne�ho  vý�boru  ž r�ád  generáče
mláds�í�čh  roč�ní�ku% .  Pevne�  ve�r�í�me,  ž�e  se  č�lenove�
ž r�ád  TK  kolem  „tr�ičí�tký“  budou  očhotní�  do
vedení� TK ángáž�ovát.
Ničme�ne�  i  po deseti  letečh klub funguje v dobre�
kondiči  v pohodove�  párte�  á  oslávý  desetilete�ho
trvá�ní�  klubu  si  v č�ervenči  vs�ičhni  urč�ite�  r�á�dne�
už� ijeme!!!

Za VV TK – František Kába, 
                      tajemník TK
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Jak žije Automotoklub?

  Č# lenove�  AMK  Páč�ejov  žáhá� jili
svoji  motorističkou  sežonu
poslední�  br�ežnový�  ví�kend  ná
Válás�ske�  rállý.  Od  te�  dobý  je
mož�ne�  por�á�dát  profesioná� lní�

motorističke�  podniký  žá  dodrž�ení�  neustá� le  se
me�ní�čí�čh  hýgieničký�čh  podmí�nek.  Do  dnes�ní�ho
dne  jsme  žájis�ťováli  pru% be�h  rállý  ná  vs�ečh  pe� ti
odjetý�čh soute�ž� í�čh v Č#R. Pr�estož�e býlo dovoleno
por�á�dá�ní�  motorističký�čh podniku% ,  rožhodli  jsme
se nákoneč odlož� it první� žá�vod Mistrovství� Č#eske�
republiký v áutomobilove�m slálomu, který�  se me� l
konát  poslední�  kve� tnový�  ví�kend.  V  te� to  dobe�
plátilý  jes�te�  pome�rne�  pr�í�sne�  hýgieničke�
podmí�nký,  ktere�  bý  komplikoválý  uspor�á�dá�ní�
trádič�ní�ho  sponžorske�ho  dne  pr�i  te� to  ákči.
Mistrovský�  žá�vod  v  áutomobilove�m  slálomu
probe�hne tedý 24. - 25. 7. 2021 v Jánovičí�čh nád
UP hlávou. Souč�ásne�  tám odstártuje i  Pos�umávský�
pohá� r  v  áutomobilove�m  slálomu,  urč�ený�  pro
s�irokou ver�ejnost. Pr�iprávuje se i sponžorský�  den,
hlávne�  pro pártnerý nás�í� rállý.

Koronávirová�  pándemie  žkomplikoválá  i
pr�í�právý 42. INVELT Rállý Páč�ejov.  Doufejme, ž�e
již�  dáls� í� vlná onemočne�ní� nepr�ijde á rállý se bude
moči  uskuteč�nit  bež  čovidove�ho  omežení�  první�
r�í�jnový�  ví�kend.  Pr�í�právý  ná  soute�ž�  jsou  jes�te�
komplikováne� js� í�  než�  v lon� ske�m roče. Bohuž�el se
nepodár�ilo  dojednát  s�pič�kovou  rýčhlostní�
žkous�ku  v  okolí�  Hrádis�te�  á  Neždr�evá.  Náopák
trádič�ní�  obeční�  u� r�ádý ná Strákoničku jsou k nás�í�
ákči velmi náklone�ný. Ke žná�mý�m eržetá�m v okolí�
Tr�ebohostič  á  Čhrá� s�ťovič  se  podár�ilo  výjednát
hned  ne�kolik  nový�čh,  velmi  átráktivní�čh  u� seku%
pro  obe�  etápý  nás�í�  rállý.  Rýčhlostní�  žkous�ký
budou me�r�it ččá 140 km. První� etápá odstártuje ž
horáž�ďovičke�ho  ná�me�stí�  v  sobotu  2.  r�í�jná.
Posá�dký č�ekájí�  č�týr�i  rýčhlostní�  žkous�ký ve dvou
pru% ježdečh.  Dí�ký  vstr�í�čnosti  domá� čí�čh  obeční�čh
u� r�ádu%  se soute�ž� í�čí� pr�edstáví� i ná „páč�ejovske�“ RZ
Nehodí�v – Strá� ž�oviče. Servisní�  žá� žemí� bude ope� t
ná letis�ti Kádov. Druhá�  etápá se pojede v nede� li 3.
r�í�jná.  Bude  obsáhovát  tr�i  rýčhlostní�  žkous�ký  ve
dvou pru% ježdečh ve strákoničke�m regionu. Pokud
to  epidemiologičká�  situáče  dovolí�,  probe�hne  v
pá� tek  1.  r�í�jná  trádič�ní�  pr�edstártovní�  s�ou  s
ohn� ostrojem. Soute�ž�  bude ope� t  žápoč�í�tá�vá�ná  do
MČ#R  v  rállý  á  MČ#R  v rállý  historičký�čh
áutomobilu% .  Hlávní�m  finánč�ní�m  pártnerem  ákče
je stá� le společ�nost INVELT. Hlávní�m orgánižáč�ní�m
pártnerem je obeč Páč�ejov á me�sto Horáž�ďoviče. 

                                                                                 
Miroslav Žitník                     
předseda AMK Pačejov

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 ve II. čtvrtletí 2021

86 let
S#u% sová�  Jármilá
Ve� trovčová�  Zden� ká

80 let 75 let
Hosnedlová�  Bož�ená Sequens Zdene�k
Dudová�  Ru% ž�ená

70 let 60 let
Pru% čhová�  Jáná S# imon Mirosláv
Metlič�ková�  Márie Kubán�  Ján
Slivon�  Vá� čláv Hlává�č� Vládimí�r
Veselá�  Ru% ž�ená
Bučhtá Járosláv 50 let
Kiliá�n Stánisláv Láne�  Petr
Ju% žá Pável Č#erná�  Olgá

50 let  Márie á Vá� čláv Blá�hovi
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3.7. varhanní koncert v kostele

10.7.  protestní  pochod  proti  úložišti
radioaktivního odpadu

7.-8. 8. pouťová slavnost
oslavy 150. výročí kostela

   V letos�ní�m roče osláví�me vý�žnámne�  jubileum
postávení� souč�ásne�ho páč�ejovske�ho kostelá pr�ed
150  letý  v roče  1871.  Kostel  býl  výbudová�n  ve
velmi  krá� tke�  dobe�  pod  vedení�m  árčhitektá  E.
Pillerá v novogotičke�m slohu. 
   Toto  vý�roč�í�  osláví�  páč�ejovská�  fárnost  spolu
s vedení�m obče slávnostní�m poutní�m končertem
v sobotu  7.  srpna  v 18,00  hodin v kostele
P.Márie  Sne�ž�ne� .  UP č�inkovát  bude  pe�večký�  sbor
Kolegium  pro  dučhovní�  hudbu  ž Klátov  spolu
s orčhestrem  Čonsortium  musičum  Plžen� .  Obe�
te� lesá  r�í�dí�  Ví�t  Asčhenbrenner.  Hlávní�  č�á� stí�
prográmu  budou  skládbý  bárokní�ho  skládátele
Josefá Antoní�ná Sehlingá (1710-1756) Missá B.V.
Čončeptionis seu integrá á Reginá čoeli láetáre in
D.   Josef  Antoní�n  Sehling (1710-1756)  pátr�í�  k
nejvý�žnámne� js� í�m  bárokní�m  hudební�m
skládátelu% m  jihožá�pádní�čh  Č#ečh.  Jeho Missa
Beatae  Virginis  Conceptionis (ke  svá� tku
Neposkvrne�ne�ho  poč�etí�  Pánný  Márie)
provožováli  táke�  práž�s�tí�  ježuite�  ve  sve�m
nejve� ts� í�m  práž�ske�m  čhrá�mu  sv.  Mikulá� s�e,  čož�

sve�dč�í�  o  tehdejs�í�  proslulosti  te� to  kompožiče  á
její�ho áutorá. 
   Ve�r�í�me, ž�e jsme společ�ne�  s občí� pr�iprávili nás�im
obč�ánu% m  vý�žnámnou  kulturní�  ákči  á  ž�e  ták
du% stojne�  osláví�me  vý�roč�í�  dominántý  nás�í�  obče.
Zveme vá� s vs�ečhný k ná�vs�te�ve�  tohoto končertu á
pr�ejeme hluboký�  kulturní� žá� ž� itek.  

Pěvecký sbor Kolegium pro duchovní hudbu

3.9. taneční zábava kulturní dům

17.9.  beseda  o  osvobození  západních
Čech  a  křest  knihy  o  osvobození
Pačejova
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25.9.  divadelní  představení  v
kulturním domě

Z ČERNÉ KRONIKY  OBCE….

* Tak památná lípa v  Týřovicích  na návsi,  která
byla  vysazena v  den  stého  výročí  naší  republiky,
uschla. Rok a půl rostla krásně a nejednou loni v
létě  byl  kolem  ní  uschlý  kruh  trávy  a  začala
chřadnout. Ona byla nechtěná některými jedinci již
od začátku. Někdo jí pomohl. Komu asi vadila? Je
zajímavé,  že  všechna  ostatní  zeleň  v  okolí
prosperuje  a  roste  pěkně.  Tak  si  závěr  udělejte
sami, ale je to velká škoda a určitě se  někomu ten
„dobrý skutek“ vrátí.

Sázení lípy v Týřovicích 28.10.2018

*  V  polovině  června  zaměstnanci  obce  uklidili  v
okolí  sezení  před  krámem  v  Pačejově  a  vypleli
záhony. Během hodiny bych vám přál vidět, jak to
tam vypadalo po žácích Základní školy, kteří tam
trávili přestávku. Poházené papíry, petky, otrhané
kytky. Pěkná vizitka. Co na to škola ??

Ve�r�te,  ž�e  býčhom  býli  rá�di,  kdýbý  táto  rubriká
mohlá žu% stát prá� ždná� . (Redákče)

Chválíme …..

*  Oddíl  SPV  a  některé  fotbalisty  TJ  Sokol
Pačejov,  který  se  před  Velikonocemi  zapojil  do
akce   „Uklidíme  Česko“  a  jeho  členky  uklidily
odpadky v extravilánu obce a zasloužily  se tak o
hezčí  a  čistější  přírodu.  Alespoň jedna  vlaštovka,
kéž by takových bylo více. Děkujeme!

TTrroocchhaa  ppooeezziiee  nniikkoohhoo  
nneezzaabbiijjee  ……..

 ENERGETICKÝ   SEN        (ANTIVIROVÁ )
 
Chtěl bych  být  kvasinkou,
 dobře se přitom  mít,
 žrát  jen samý  cukry,
 alkohol   sobě  vyrobit.
          Chtěl bych být kvasinkou,
          sladký  život  mít,
         popíjet  pivo s  láskou,
                              s  přáteli  se  pobavit.
 Přírodo  naše  bujná,
 tvrdé  máš  zákony,
 pivo  kvasinka  udělá,
 přijdou   chvíle   pohody.
                             Miluji  tu  zrzavou,
                             nosí  čepici   bílou,
                             skleněné    ucho  má,                            

                             její  chuť  je  výtečná.

Pij  české pivo  s láskou, 
dobře se  přitom  měj,
krásný  život se  ženou, 
s přáteli nám  je  hej.

                            napsal    Pavel   Jůza
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25.9.  divadelní  představení  v
kulturním domě

Z ČERNÉ KRONIKY  OBCE….

* Tak památná lípa v  Týřovicích  na návsi,  která
byla  vysazena v  den  stého  výročí  naší  republiky,
uschla. Rok a půl rostla krásně a nejednou loni v
létě  byl  kolem  ní  uschlý  kruh  trávy  a  začala
chřadnout. Ona byla nechtěná některými jedinci již
od začátku. Někdo jí pomohl. Komu asi vadila? Je
zajímavé,  že  všechna  ostatní  zeleň  v  okolí
prosperuje  a  roste  pěkně.  Tak  si  závěr  udělejte
sami, ale je to velká škoda a určitě se  někomu ten
„dobrý skutek“ vrátí.

Sázení lípy v Týřovicích 28.10.2018

*  V  polovině  června  zaměstnanci  obce  uklidili  v
okolí  sezení  před  krámem  v  Pačejově  a  vypleli
záhony. Během hodiny bych vám přál vidět, jak to
tam vypadalo po žácích Základní školy, kteří tam
trávili přestávku. Poházené papíry, petky, otrhané
kytky. Pěkná vizitka. Co na to škola ??

Ve�r�te,  ž�e  býčhom  býli  rá�di,  kdýbý  táto  rubriká
mohlá žu% stát prá� ždná� . (Redákče)

Chválíme …..

*  Oddíl  SPV  a  některé  fotbalisty  TJ  Sokol
Pačejov,  který  se  před  Velikonocemi  zapojil  do
akce   „Uklidíme  Česko“  a  jeho  členky  uklidily
odpadky v extravilánu obce a zasloužily  se tak o
hezčí  a  čistější  přírodu.  Alespoň jedna  vlaštovka,
kéž by takových bylo více. Děkujeme!

TTrroocchhaa  ppooeezziiee  nniikkoohhoo  
nneezzaabbiijjee  ……..

 ENERGETICKÝ   SEN        (ANTIVIROVÁ )
 
Chtěl bych  být  kvasinkou,
 dobře se přitom  mít,
 žrát  jen samý  cukry,
 alkohol   sobě  vyrobit.
          Chtěl bych být kvasinkou,
          sladký  život  mít,
         popíjet  pivo s  láskou,
                              s  přáteli  se  pobavit.
 Přírodo  naše  bujná,
 tvrdé  máš  zákony,
 pivo  kvasinka  udělá,
 přijdou   chvíle   pohody.
                             Miluji  tu  zrzavou,
                             nosí  čepici   bílou,
                             skleněné    ucho  má,                            

                             její  chuť  je  výtečná.

Pij  české pivo  s láskou, 
dobře se  přitom  měj,
krásný  život se  ženou, 
s přáteli nám  je  hej.

                            napsal    Pavel   Jůza
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Autorem kresby „Léto za kostelem“ na poslední
straně  je  Martin  Skála.  Použito  s  jeho
souhlasem.
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