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Hezký�  svá� teč�ní�  dobrý�
den,  vá� z�ení�  obč�áne� .
Obeční�  Zprávodáj  je
tádý ope� t, ták jáko vz�dý
ná  konči  č�tvrtletí�  á
pr�iná� s� í�  vá�m  informáče
ze z� ivotá v nás�í�  obči zá
uplýnule�  tr�i  me�sí�če.
Adventní�  č�ás  skonč�il,
domá�čnosti  jsou

provone�ný  Vá�nočemi  á  blí�z� í�  se  neu� prosne�  rok
nový�.

Pojďme  se  ále  jes�te�  ohle�dnout  tročhu  zpe�t.
Poslední�  č�tvrtletí�  letos�ní�ho  roku  záč�álo
výstoupení�m  čirkusu  Jung  ná  Páseká� čh  ve
Veles�ičí�čh  zá  hojne�  u� č�ásti  de� tí�  i  dospe� lý�čh  á
pokráč�oválo komuná� lní�mi volbámi, pr�i ničhz�  jste
volili  (ti  čo s� li  k  volbá�m á  vhodili  plátne�  hlásý)
nove�  zástupitelstvo obče. De�kuji vs�em, kter�í�  býli
volit  á  vhodili  plátne�  hlásý.  Ve�r�te,  z�e  nebýlo
jednodučhe�   postávit  kándidá� tku  pátná� čti  lidí�,
kter�í� bý býli očhotni jí�t s ku) z� í� ná trh. Je ták tročhu
u� sme�vne� , z�e jeden obč�án rozvá� z�el ná kole te�m, čo
kándidují�, do sčhrá�nek ofočený�  novinový�  č�lá�nek s
nádpisem „Volbý jáko zá totá� č�e“. Co tí�m čhte� l r�í�čt?
Zr�ejme�  to, z�e kdýz�  je jen jedná kándidá� tká, ták z�e
je  to  tádý  jáko  zá  totá� č�e.   Proč�  ále  nepostávil
druhou  kándidá� tku.  Me� l  jedineč�nou  moz�nost   v
demokrátičke�m  boji  o  volič�e  zjistit  svoji  oblibu.
Jenz�e  k  tomu  je  tr�ebá  odváhá.  Pr�i  sestávová�ní�
kándidá� tký jsem mluvil s mnohý�mi á ti ve� ts� inou
nečhte� li kándidovát kvu) li osoč�ová�ní�, nádá�vká�m á
pomluvá�m od te�čh, kter�í� jen kritizují� á pro druhe�
nič nede� lájí�.  Ničme�ne�  zástupitelstvo je zvoleno á
záč�álo  práčovát  ná  ustávují�čí�  sčhu) zi,  která�  se
konálá  1.  listopádu.  A  pr�edstávte  si,  z�e  ne� jáký�
pás�á� k  ten  več�er,  kdý  býlo  zásedá�ní�,  sčhvá� lne�
povolil  hýdránt  ver�ejne�ho  vodovodu  v  Páč�ejove�
ná česte�  do Stárý�čh záhrád (pe�kne�  stránou, ábý se
to te�z�ko hledálo) á rá�no jsme zjistili u� býtek vodý z
vodojemu  á  hrozilo,  z�e  bude  Páč�ejov  á  Veles�iče
bez  vodý.  Výteklý  desí�tký  kubí�ku)  vodý  pr�i
souč�ásne�  bí�de�  o vodu. Nás�te�stí� jsme to zjistili vč�ás
á záčhrá�nili situáči. Ale musí�te ve�de� t, jáke�  má�me
mezi sebou „obeční� vlástenče“.

28.  r�í�jná  se  konálý   dočelá  velke�  oslávý  100.
vý�roč�í� sámostátnosti C5eskoslovenská v nás�í�  obči.
Ve  vs�ečh  mí�stní�čh  č�á� stečh  býlý  zásázený  lí�pý
srdč�ite�  jáko Stromý republiký  á  probe�hlý pietní�
vzpomí�nkove�  áktý,  pr�i  ničhz�  býli  č�tená  jme�ná

vs�ečh,  kter�í�  bojováli  v  I.  sve� tove�  vá� lče.  Z  nás�ičh
vesnič jičh býlo čelkem 177. Vs�ude zázne� lá hýmná
á hlávní� č�á� st osláv probe�hlá v Páč�ejove�  u pomní�ku
pádlý�čh zá u� č�ásti vojá�ku)  v dobový�čh uniformá�čh,
výstoupil  pe�večký�  soubor  pr�i  Zá�kládní�  s�kole  á
sámozr�ejme�  nás�e  S5 ikbábý.  Souč�á� stí�  osláv  býl  i
slávnostní�  skáutský�  slib  u  lí�pý  u  zdrávotní�ho
str�ediská, zásázene�  ná den pr�esne�  pr�ed pádesá� ti
le� tý.  Pák  se  vs�e  pr�esunulo  do  hásič�á� rný  v
Páč�ejove� ,  kde  probe�hl  kr�est  publikáče  „100  let
republiký ná Páč�ejovsku“. K tánči i poslečhu hrá� lá
S5vitorká.   Vs�e  býlo  zákonč�eno  velkolepý�m
ohn� ostrojem  ná  s�kolní�m  hr�is�ti  zá  kostelem.  Ná
tomto  mí�ste�  býčh  čhte� l  veliče  pode�kovát  vs�em,
kter�í�  se  podí�leli  ná  pr�í�práve�  á  reálizáči  te�čhto
osláv  i  kter�í�  se  zu� č�ástnili  ve  Strá� z�ovičí�čh,
Tý�r�ovičí�čh,  Veles�ičí�čh,  v  Páč�ejove�  i  ná  ná�dráz� í�.
Poč�ásí� ná�m siče nepr�á� lo, ále zvlá�dli jsme to!

I  dáls� í�  ákče  siče  nebýlý  ták  velke� ,  ále  pátr�í�  do
z� ivotá nás�ičh vesnič.  V sobotu 10. listopádu 2018
se páč�ejovske�m kulturní�m dome�  konál 3. roč�ní�k
gástronomičke�  soute�z�e.  Po gulá� s� festu á sví�č�kove�
to býlo tentokrá� t  o nejleps�í�  másovou rolá�du á v
dáls�í�  kátegorii  se  soute�z� ilo  o nejleps�í�  hne� týnku,
protoz�e  býlá  dobá  stároč�eský�čh  posví�čení�.  V
porote�  zásedlý  zkus�ene�  kučhár�ký  Dá� s�á
Vondrýsková�  á  Vá� člává  Jándová� ,  trio  porotču)
doplnil  zá  por�ádátelskou  obeč  Páč�ejov  č�len
zástupitelstvá  Zdene�k  Chálus� .  Jáko  novinká  v
letos�ní�m  roč�ní�ku  se  objevilá  tr�í�č�lenná�  de� tská�
porotá,  která�  hodnotilá  sládke�  exponá� tý  –
hne� týnký.  Por�ádátele�  mýsleli  i  ná  divá�ký,  tákz�e
probí�hálý očhutná�vký soute�z�ní�čh vý�robku) . Celou
pohodovou  átmosfe�ru  sobotní�ho  odpoledne
prová� zelá domá�čí� S5vitorká á slus�ná�  u� č�ást divá�ku) .
A ják to dopádlo? V kátegorii rolá�dá se ná první�m
i druhe�m mí�ste�  umí�stilá Vláďká Chálus�ová�  á tr�etí�
býlá Járká Dubánová� , nás�e hospodská� . V kátegorii
hne� týnká zví�te�zilá Máter�ská�  s�kolá Páč�ejov, druhá�
býlá Zá�kládní� s�kolá Páč�ejov á tr�etí� mí�sto obsádilá
Anná  Chlánová�  z  Horáz�ďovič.  Musí�me  počhvá� lit
obe�  s�kolý  zá  skve� le�  ná�pádý  á  vý�robký  á
pode�kovát zá u� č�ást ná ákči. Táke�  de�kuji pr�í�právne�
komisi, která�  čelou soute�z�  zorgánizoválá. A pák uz�
jen hrá� lá S5vitorká, pánoválá vý�borná�  ná� ládá á kdo
čhte� l,  mohl  se  krá� sne�  pobávit. Ve  č�tvrtek
22.listopádu  jsme  pr�evzáli  slávnostne�  jáko
zá� stupči  č�lenský�čh  občí�  Dobrovolne�ho  svázku
Horáz�ďovičko  nový�  áutomobil  znáč�ký  Renáult
uprávený�  pro potr�ebý pojí�zdne�  prodejný. Svázek
ná  ne� j  obdrz�el  dotáči  od  Plzen� ske�ho  kráje  z
Prográmu stábilizáče á obnový venková v rá�mči
integrováný�čh projektu)  800 tisí�č korun, zbýtek ve
vý�s� i  450 tis.  Kč�  záplátilý  společ�ne�  č�lenske�  obče
u� č�ástne�ne�  ná projektu. Pr�edá�ní� se zu� č�ástnili táke�

zá� stupči Svázu me�st á občí�.  Dí�ký tomuto vozidlu
se  zvý�s� í�  u� roven�  sluz�eb  pojí�zdne�  prodejný  pro
obč�áný  v  nás�ičh  vesnič�ká� čh.  De�kujeme  vs�em,
kter�í�  se  o  por�í�zení�  záslouz� ili.  Páč�ejov  u  toho
sámozr�ejme�  nečhýbe� l. 

 Nás�e  nove�  obč�á�nký  jsme  slávnostne�  pr� iví�táli  v
pá� tek  23.listopádu  v  obr�ádní�  sí�ni  Kulturní�ho
domu  Páč�ejov.  Pozvá�ní�  Obeční�ho  u� r�ádu  Páč�ejov
pr�ijálý  sleč�ný  Jánič�ká  Hlává� č�ová�  á  Nátá� lká
Kodý�dková� ,  společ�nost  jim  de� lál  mládý�  pán
Vojte�čh  Chálus� .  S5kodá,  z�e  se  tohoto  trádič�ní�ho
slávnostní�ho  áktu  nemohl  zu� č�ástnit  Sebástián
Pustká.  Zá� stupči  vedení�  obče  á  sboru  pro
obč�ánske�  zá� lez� itosti nás�im nový�m obč�á�nku) m pr�i
te� to pr�í�lez� itosti  pr�edáli  finánč�ní�  á  ve�čne�  dárý. V
sobotu 24. listopádu probe�hlá v bý�vále�  s�kole ve

Strá� z�ovičí�čh  málá�
slávnost.  Stárostá  á
mí�stostárostá  obče
pr�edáli  č�lenu) m
Mýslivečke�ho  spolku
do  znovuuz� í�vá�ní�  po
rekonstrukči  tento
objekt, který�  jim slouz� í�
jáko  sklád  á  klubovná.
Objekt  má�  novou
str�ečhu, okná á fásá�du.
Týto  prá�če  býlý
provedený  zá  finánč�ní�
u� č�ásti  Plzen� ske�ho
kráje,  který�  poskýtl

dotáči  ve vý�s� i  350 tisí�č  korun.  400 tisí�č  Kč�  pák
hrádilá  obeč  ze  sve�ho  rozpoč�tu.  Dá� le  pák  býl
opráven interie�r  klubovný, kde býl  sní�z�en strop,
provedený nove�  omí�tký á málbý á por�í�zený nove�
zá� čloný.  Ná  týto  prá�če  býlý  z  rozpoč�tu  obče
výnáloz�ený  prostr�edký  ve  vý�s� i  140  tisí�č  korun.
Pr�ejeme mýslivču) m hodne�  hezký�čh čhvil  v nove�
klubovne� . Ve č�tvrtek 29. listopádu býlá zá u� č�ásti
de� tí� á uč�itelek z nás�í� MS5 , táke�  rodič�u)  á prárodič�u)
slávnostne�  otevr�ená Náuč�ná�  stezká Kote�z� iče.  Po
pr�estr�iz�ení�  pá� ský  pánem  stárostou  á  pání�
r�editelkou  ná� sledoválo  jedno  pr�ekvápení�  zá
druhý�m.  Pání�  uč�itelký  pr�iprávilý  ná�dherne�
há�dánký á soute�z�e  pro vs�ečhný u� č�ástní�ký á  vs�e
vývrčholilo  hledá�ní�m  pokládu,  který�  pro  de� ti
ve�noválá  obeč  Páč�ejov.  Stezká  býlá  por�í�zená
ná�kládem 98 tisí�č Kč�  á z toho tr�etiná býlá dotáče
od  Plzen� ske�ho  kráje. Býlo  to  moč  pe�kne�
odpoledne.  K tomu pr�idá�m jednu historku. Sotvá
jsme  záč�áli  stezku  budovát,  jes�te�  áni  nezátvrdl
beton, zjevili se dvá stárs�í� pá�nove�  á záč�áli moudr�e
poví�dát, ják je to zbýteč�ne� ,  ják jsou to výhozene�
pení�ze átd. Já�  jim jejičh ná� zor neberu, ále zr�ejme�
nejsou zvýklí� de� lát ne�čo pro druhe�  á ási se neumí�

vz� í�t do sve� tá de� tí�. No nič, čo ude� lá� te, nikdý to není�
dobr�e. Zvlá� s�ť u ne�který�čh  ……...

První� prosinčový�  ví�kend býl v nás�ičh vesničí�čh ve
známení�  rozsve�čová�ní�  vá�noč�ní�čh  stromu) .  Vs�e
záhá� jilá  ákče  ná  páč�ejovske�  ná�vsi  v  sobotu
odpoledne,  kde  rozsví�čení�  pr�edčhá� zel  kulturní�
prográm . Výstoupil mí�stní� de� tský�  pe�večký�  soubor
pod vedení�m Nádi Polenove� , sámozr�ejme�  S5 ikbábý
á  trubáč�i  návodili  tu  sprá�vnou  ádventní�
átmosfe�ru. Stárostá obče pode�kovál zá výstoupení�
á  popr�á� l  vs�em pr�í�tomný�m pe�kný�  ádventní�  č�ás á
spokojene�  Vá�noče. Pr�is�el Mikulá� s�  i č�erti. Letos se
poprve�  táke�  rozsví�til  vá�noč�ní�  strom  ná  ná�vsi  v
Tý�r�ovičí�čh, č�emuz�  pr�edčhá� zelá táke�  málá�  kulturní�
vloz�ká  mí�stní�čh  de�vč�át.  Vá�noč�ní�  stromý  v
modre�m  odstí�nu  se  rozsví�tilý  ná  ná�vsí�čh  ve
Veles�ičí�čh á Strá� z�ovičí�čh. Tám je do modrá láde�ný�
i  turističký�  pr�í�str�es�ek.  Poslední�  ákče  i  pr�es
nepr�í�znive�  poč�ásí�  probe�hlá  v  nede� li  v  Páč�ejove�
ná�dráz� í�  zá  výsoke�  u� č�ásti  obč�ánu) ,  kde  po
Mikulá� s�ske�  nádí�lče  v  kulturní�m  dome� ,
orgánizováne�  skáutý,  se  konálo  rozsví�čení�
vá�noč�ní�ho  stromu  u  zdrávotní�ho  str�ediská.
Krá� sne�  vá�noč�ní� pí�sne�  zázpí�vál pod vedení�m Márie
Hlu) z�kove�  De� tský�  pe�večký�  sbor pr�i Zá�kládní� s�kole
v  Páč�ejove� .  I  tám  stárostá  obče  pode�kovál  zá
výstoupení� á popr�á� l pr�í�tomný�m.  Dáls� í� slávnost se
konálá  v  sobotu  8.  prosinče.  To  býlo  Sboru
dobrovolný�čh  hásič�u)  pr�edá�no  nove�  vozidlo  –
deví�timí�stný�  doprávní�  áutomobil  Ford  Tránzit,
který�  bude slouz� it jednotče poz�á� rní�  očhráný pro
vý� jezdý pr�i zá� sází�čh ná očhránu májetku á zdráví�
osob. Dnes je táto jednotká výbávená ná�dhernou
tečhnikou  á  lze  si  jen  pr�á� t,  ábý  ji  moč
nepotr�eboválá.  Toto  vozidlo  býlo  por�í�zeno  z
dotáče Ministerstvá vnitrá ve vý�s� i  450 tis.  Kč�,  z
dotáče  Plzen� ske�ho  kráje  ve  vý�s� i  300  tisí�č  Kč�  á
obeč hrádilá ze sve�ho rozpoč�tu 173 tisí�č Kč�.

Nýní� tročhu z jine�ho soudku. V listopádu se udá� lý
dve�  udá� losti,  ktere�  sve�dč�í�  o  tom,  z�e  mezi  ná�mi
jsou bezohlední� lide� , kter�í�  nič�í�  hodnotý á zr�ejme�
jim  to  de� lá�  dobr�e.   Ne� jáký�  „zá�vodní�k“  ponič�il
áutem  loni  nove�  ude� láný�  penetrováný�  povrčh
komunikáče  toč�ný  v  Páč�ejove�  u  s�kolý.  Zr�ejme�  v
noči rýčhlou jí�zdou kolem dokolá ponič�il povrčh
vozovký á stopý od pneumátik zu) stálý i ná ásfáltu
silniče, která�  vede do Veles�ič.  K dáls�í�mu znič�ení�
obeční�ho májetku dos�lo rozorá�ní�m polní�  čestý z
Veles�ič   sme�rem k Páč�ejovu v de� lče 270 metru) .
Obči  vzniklá  s�kodá,  kterou  zpu) sobil  ne�který�  ze
zeme�de� lču) . Je  to s podivem, protoz�e táto čestá má�
sve�  párčelní� č�í�slo á vede tám od nepáme�ti kdýz�  ne
stovký,  ták desí�tký let  á  je  to vs�eobečne�  zná�mo.
Zá�ve�r á ná� zor si ude� lejte sámi. Dáls� í� vde�č�ne�  te�má
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zá� stupči Svázu me�st á občí�.  Dí�ký tomuto vozidlu
se  zvý�s� í�  u� roven�  sluz�eb  pojí�zdne�  prodejný  pro
obč�áný  v  nás�ičh  vesnič�ká� čh.  De�kujeme  vs�em,
kter�í�  se  o  por�í�zení�  záslouz� ili.  Páč�ejov  u  toho
sámozr�ejme�  nečhýbe� l. 

 Nás�e  nove�  obč�á�nký  jsme  slávnostne�  pr� iví�táli  v
pá� tek  23.listopádu  v  obr�ádní�  sí�ni  Kulturní�ho
domu  Páč�ejov.  Pozvá�ní�  Obeční�ho  u� r�ádu  Páč�ejov
pr�ijálý  sleč�ný  Jánič�ká  Hlává� č�ová�  á  Nátá� lká
Kodý�dková� ,  společ�nost  jim  de� lál  mládý�  pán
Vojte�čh  Chálus� .  S5kodá,  z�e  se  tohoto  trádič�ní�ho
slávnostní�ho  áktu  nemohl  zu� č�ástnit  Sebástián
Pustká.  Zá� stupči  vedení�  obče  á  sboru  pro
obč�ánske�  zá� lez� itosti nás�im nový�m obč�á�nku) m pr�i
te� to pr�í�lez� itosti  pr�edáli  finánč�ní�  á  ve�čne�  dárý. V
sobotu 24. listopádu probe�hlá v bý�vále�  s�kole ve

Strá� z�ovičí�čh  málá�
slávnost.  Stárostá  á
mí�stostárostá  obče
pr�edáli  č�lenu) m
Mýslivečke�ho  spolku
do  znovuuz� í�vá�ní�  po
rekonstrukči  tento
objekt, který�  jim slouz� í�
jáko  sklád  á  klubovná.
Objekt  má�  novou
str�ečhu, okná á fásá�du.
Týto  prá�če  býlý
provedený  zá  finánč�ní�
u� č�ásti  Plzen� ske�ho
kráje,  který�  poskýtl

dotáči  ve vý�s� i  350 tisí�č  korun.  400 tisí�č  Kč�  pák
hrádilá  obeč  ze  sve�ho  rozpoč�tu.  Dá� le  pák  býl
opráven interie�r  klubovný, kde býl  sní�z�en strop,
provedený nove�  omí�tký á málbý á por�í�zený nove�
zá� čloný.  Ná  týto  prá�če  býlý  z  rozpoč�tu  obče
výnáloz�ený  prostr�edký  ve  vý�s� i  140  tisí�č  korun.
Pr�ejeme mýslivču) m hodne�  hezký�čh čhvil  v nove�
klubovne� . Ve č�tvrtek 29. listopádu býlá zá u� č�ásti
de� tí� á uč�itelek z nás�í� MS5 , táke�  rodič�u)  á prárodič�u)
slávnostne�  otevr�ená Náuč�ná�  stezká Kote�z� iče.  Po
pr�estr�iz�ení�  pá� ský  pánem  stárostou  á  pání�
r�editelkou  ná� sledoválo  jedno  pr�ekvápení�  zá
druhý�m.  Pání�  uč�itelký  pr�iprávilý  ná�dherne�
há�dánký á soute�z�e  pro vs�ečhný u� č�ástní�ký á  vs�e
vývrčholilo  hledá�ní�m  pokládu,  který�  pro  de� ti
ve�noválá  obeč  Páč�ejov.  Stezká  býlá  por�í�zená
ná�kládem 98 tisí�č Kč�  á z toho tr�etiná býlá dotáče
od  Plzen� ske�ho  kráje. Býlo  to  moč  pe�kne�
odpoledne.  K tomu pr�idá�m jednu historku. Sotvá
jsme  záč�áli  stezku  budovát,  jes�te�  áni  nezátvrdl
beton, zjevili se dvá stárs�í� pá�nove�  á záč�áli moudr�e
poví�dát, ják je to zbýteč�ne� ,  ják jsou to výhozene�
pení�ze átd. Já�  jim jejičh ná� zor neberu, ále zr�ejme�
nejsou zvýklí� de� lát ne�čo pro druhe�  á ási se neumí�

vz� í�t do sve� tá de� tí�. No nič, čo ude� lá� te, nikdý to není�
dobr�e. Zvlá� s�ť u ne�který�čh  ……...

První� prosinčový�  ví�kend býl v nás�ičh vesničí�čh ve
známení�  rozsve�čová�ní�  vá�noč�ní�čh  stromu) .  Vs�e
záhá� jilá  ákče  ná  páč�ejovske�  ná�vsi  v  sobotu
odpoledne,  kde  rozsví�čení�  pr�edčhá� zel  kulturní�
prográm . Výstoupil mí�stní� de� tský�  pe�večký�  soubor
pod vedení�m Nádi Polenove� , sámozr�ejme�  S5 ikbábý
á  trubáč�i  návodili  tu  sprá�vnou  ádventní�
átmosfe�ru. Stárostá obče pode�kovál zá výstoupení�
á  popr�á� l  vs�em pr�í�tomný�m pe�kný�  ádventní�  č�ás á
spokojene�  Vá�noče. Pr�is�el Mikulá� s�  i č�erti. Letos se
poprve�  táke�  rozsví�til  vá�noč�ní�  strom  ná  ná�vsi  v
Tý�r�ovičí�čh, č�emuz�  pr�edčhá� zelá táke�  málá�  kulturní�
vloz�ká  mí�stní�čh  de�vč�át.  Vá�noč�ní�  stromý  v
modre�m  odstí�nu  se  rozsví�tilý  ná  ná�vsí�čh  ve
Veles�ičí�čh á Strá� z�ovičí�čh. Tám je do modrá láde�ný�
i  turističký�  pr�í�str�es�ek.  Poslední�  ákče  i  pr�es
nepr�í�znive�  poč�ásí�  probe�hlá  v  nede� li  v  Páč�ejove�
ná�dráz� í�  zá  výsoke�  u� č�ásti  obč�ánu) ,  kde  po
Mikulá� s�ske�  nádí�lče  v  kulturní�m  dome� ,
orgánizováne�  skáutý,  se  konálo  rozsví�čení�
vá�noč�ní�ho  stromu  u  zdrávotní�ho  str�ediská.
Krá� sne�  vá�noč�ní� pí�sne�  zázpí�vál pod vedení�m Márie
Hlu) z�kove�  De� tský�  pe�večký�  sbor pr�i Zá�kládní� s�kole
v  Páč�ejove� .  I  tám  stárostá  obče  pode�kovál  zá
výstoupení� á popr�á� l pr�í�tomný�m.  Dáls� í� slávnost se
konálá  v  sobotu  8.  prosinče.  To  býlo  Sboru
dobrovolný�čh  hásič�u)  pr�edá�no  nove�  vozidlo  –
deví�timí�stný�  doprávní�  áutomobil  Ford  Tránzit,
který�  bude slouz� it jednotče poz�á� rní�  očhráný pro
vý� jezdý pr�i zá� sází�čh ná očhránu májetku á zdráví�
osob. Dnes je táto jednotká výbávená ná�dhernou
tečhnikou  á  lze  si  jen  pr�á� t,  ábý  ji  moč
nepotr�eboválá.  Toto  vozidlo  býlo  por�í�zeno  z
dotáče Ministerstvá vnitrá ve vý�s� i  450 tis.  Kč�,  z
dotáče  Plzen� ske�ho  kráje  ve  vý�s� i  300  tisí�č  Kč�  á
obeč hrádilá ze sve�ho rozpoč�tu 173 tisí�č Kč�.

Nýní� tročhu z jine�ho soudku. V listopádu se udá� lý
dve�  udá� losti,  ktere�  sve�dč�í�  o  tom,  z�e  mezi  ná�mi
jsou bezohlední� lide� , kter�í�  nič�í�  hodnotý á zr�ejme�
jim  to  de� lá�  dobr�e.   Ne� jáký�  „zá�vodní�k“  ponič�il
áutem  loni  nove�  ude� láný�  penetrováný�  povrčh
komunikáče  toč�ný  v  Páč�ejove�  u  s�kolý.  Zr�ejme�  v
noči rýčhlou jí�zdou kolem dokolá ponič�il povrčh
vozovký á stopý od pneumátik zu) stálý i ná ásfáltu
silniče, která�  vede do Veles�ič.  K dáls�í�mu znič�ení�
obeční�ho májetku dos�lo rozorá�ní�m polní�  čestý z
Veles�ič   sme�rem k Páč�ejovu v de� lče 270 metru) .
Obči  vzniklá  s�kodá,  kterou  zpu) sobil  ne�který�  ze
zeme�de� lču) . Je  to s podivem, protoz�e táto čestá má�
sve�  párčelní� č�í�slo á vede tám od nepáme�ti kdýz�  ne
stovký,  ták desí�tký let  á  je  to vs�eobečne�  zná�mo.
Zá�ve�r á ná� zor si ude� lejte sámi. Dáls� í� vde�č�ne�  te�má
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jsou  odpádý.   Chte� l  býčh  „pode�kovát“  obč�ánovi,
který�  záč�á� tkem r�í�jná výhodil ke kontejneru) m ná
ná�dráz� í�  u  mostu  umývádlo  á  mikrovlnku.
Nápádájí�  me�  ru) zne�  ná� zvý pro  tákove�ho č�love�ká
…. Proč�  to de� lá� ? Sčhvá� lnost, zá�ker�nost, zá� ludnost
á bezohlednost.  To jsou vlástnosti, ktere�  se tádý u
ná� s záč�í�nájí� projevovát pr�i ru) zný�čh pr�í�lez� itostečh
á situáčí�čh ze stráný ne�koliká jedinču) .  Není�  jičh
mnoho,  ále  jsou.  Mohl  býčh  psá� t  dáleko  ví�če
zkus�eností� s te�mito pás�á� ký, ále v dobe�  vá�noč�ní� se
mne�  nečhče. A zdáleká nejde jen o odpádý. Pr�itom
záč�á� tkem  listopádu  probí�hál  v  nás�ičh  vesničí�čh
svoz objemne�ho á nebezpeč�ne�ho odpádu á stáč�ilo
to  záve�st  ná  svozne�  mí�sto.  Kdýz�  jsme  u  te�čh
odpádu) ,  ták  býčh  vá� s  čhte� l  informovát,  z�e  v
Tý�r�ovičí�čh á Veles�ičí�čh jsou jiz�  nove�  výbudováná�
stánovis�te�  ná kontejnerý pro sepárováný�  odpád á
výpádá�  to moč hezký. 
11.  prosinče jsem pr�edál  stávenis�te�  firme� ,  která�
výhrá� lá  vý�be�rove�  r�í�zení�  á  bude  prová�de� t
odbáhne�ní�  rýbní�č�ku  v Páč�ejove� .  Pr�eče jenom se
mne�  podár�ilo sehnát ná tuto ákči dotáči ve vý�s� i
č�tvrt  milionu  korun  od  Plzen� ske�ho  kráje,  tákz�e
čelý�  ná�klád nebudeme muset  hrádit  z  obeční�ho
rozpoč�tu.  Rýbní�k  bude  výpus�te�n,  sediment
(báhno)  bude  výhrnut  ke  stráne� ,  ábý  výmrzl  á
výsčhnul á ná jár�e,  áz�  bude v tzv. rýpne�m stávu,
bude  odvezen  ná  sklá�dku.  Tí�m  bude  náplne�no
pr�á�ní� mnohá páč�ejovský�čh obč�ánu)  á dá� l uz�  bude
jenom ná ničh, čo si do rýbní�ká budou pous�te� t.

Záč�ál  č�ás  vý�roč�ní�čh  sčhu) zí�  zá� jmový�čh  spolku) .
Tento  máráton  odstártovál  v  polovine�  prosinče
Tenisový�  klub, pokráč�ováli hásič�i  ve Veles�ičí�čh á
mezi  svá� tký  probe�hlá  válná�  hromádá  sdruz�ení�
„Jáderný�  odpád  –  de�kujeme,  nečhčeme!“  Týto
sčhu) ze  jsou  urč�ite�  velkou  pr�í�lez� itostí�  k
bilánčová�ní�,  zhodnočení�  toho,  čo  se  povedlo  á
náplá�novát rok pr�í�s� tí�. Ták áť jste vs�ičhni u� spe�s�ní�,
protoz�e  nejen  práčí�  z� iv  je  č�love�k.  V  polovine�
prosinče  se  táke�  konálo  zásedá�ní�  zástupitelstvá
obče, ná ne�mz�  býl hlávní�m bodem rozpoč�et obče
ná  pr�í�s� tí�  rok.  Snáz� ili  jsme  se  pode� lit  vs�ečhný
mí�stní� č�á� sti podle jejičh potr�eb á priorit á ve�r�í�m,
z�e  záse  postoupí�me  o  krok  dá� le.  Urč�ite�  bude
pokráč�ovát  projektová�ní�   kánálizáče  ve  vs�ečh
č�á� stečh,  ábýčhom  dospe� li  čo  nejdr�í�ve  ke
stávební�m  povolení�m  á  mohli  shá�ne� t  dotáče  ná
reálizáči.  Velká�  pozornost  bude  muset  bý� t
ve�nová�ná  vodovodu) m  á  pr�í�práve�  posilováčí�čh
vrtu) ,  čhčeme výleps�it  sportovis�te� ,  dode� lát vs�ude
stánovis�te�  pro kontejnerý á čelkove�  nás�e  vesniče
záse o ne�čo výleps�it. Uvidí�me, čo se povede.  A uz�
se blí�z� í�me ke konči. Býl býčh rá�d, ábýste toto moje
poví�dá�ní�  bráli  jáko  snáhu  vá� s  čo  nejví�če
informovát o de�ní�  v obči á to č�tivou á zá�bávnou

formou,  protoz�e  strohá�  usnesení�  rádý  nebo
zástupitelstvá,  která�  zver�ejn� ujeme,  neobsáhují�
urč�ite�  vs�e, čo bý vá� s mohlo zájí�mát.

Zá�ve�rem vá�m pr�eji hodne�  zdráví� do roku 2019.
Vá� s�  stárostá

Co nového u Motýlků a Broučků

Čas posvícení:
Tento  č�ás,  má�me  u  ná� s  v MS5  po  Vá�nočí�čh
nejráde� ji.  Výrá�bí�me  hne� týnký  snád  ze  vs�eho,
z pr�í�rodnin,  z pápí�ru,  z modelí�ný.  Zpí�vá�me
posví�čenske�  pí�snič�ký. A čo teprve, kdýz�  záde� lá�me
společ�ne�  oprávdove�  te�sto, upeč�eme ho á zdobí�me
č�okolá�dou á ozdobič�kámi, ktere�  máminký de� tem
lečkdý sámý výrobí�.
De� ti  si  pák  ozdobene�  hne� týnký  pýs�ne�  nesou
domu) , ábý se počhlubilý, jáke�  je májí�  krá� sne� ,  ále
nájdou se i táčí�, kter�í�  to proste�  nevýdrz� í�  á domu)
nepr�inesou  áni  drobeč�ek.  Máminká�m  dokonále
výlí�č�í�, ják býlý krá� sne�  á hlávne�  moč dobre�  á dus�ují�
se,  z�e  pr�í�s� te�  áspon�  málý�  kousí�č�ek pro máminku
nečhájí�.
První pomoc s medvědem Theodorem:
V r�í�jnu ná� s návs�tí�vil pán Luká� s�  se svý�m plýs�ový�m
kámárá�dem medve�dem Theodorem. De� ti vtá�hnul
do pr�í�be�hu o bábič�če á vnouč�kovi, který�  bábič�če
záčhrá�nil  z� ivot,  tí�m  z�e  jí�  poskýtnul  vč�ásnou  á
sprá�vnou první�  pomoč. De� ti  se dozve�de� lý, ják se
v tákove�  situáči záčhovát á ná jáke�  telefonní� č�í�slo
závolát. Výzkous�elý si, ják sprá�vne�  os�etr�it rá�ný á
čo de� lát, kdýz�  se opár�í�me č�ájem.
Návštěva knihovny:
S de� tmi z odde� lení� Motý� lku)  jsme návs�tí�vili mí�stní�
knihovnu.  Pání�  knihovniče,  A.  S5 te�pá�ní�ková�  je
sezná�milá s tí�m, ják jsou knihý oznáč�ene� ,  ják se
pu) jč�ují�,  ják  se  dostánou  do  knihovný  á  ják  se
výrá�be� jí�.  Káz�dý�  si  mohl  výpu) jč�it  jednu  knihu
domu)  á  mý postupne�  z káz�de�  knihý č�teme pr�ed
spání�m.
Letem bublinovým světem:
Jáko  trádič�ne�  jsme  ná  podzim  uspor�á�dáli
společ�ne�  s rodič�i  á  s  de� tmi  zá�bávne�  odpoledne,
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ktere�  býlo  ve  známení�  nás�ičh  skr�í�tku) .  Rodič�e
společ�ne�  s de� tmi  plnili  ná  stánovis�tí�čh  u� kolý,  zá
ktere�  zí�skáli  bárevne�  fá�borký,  ktere�  ná  zá�ve�r
výme�nili zá sládke�  pr�ekvápení� á bur�tá, ktere�ho si
opekli  ná  nás�em  ohnis�ti.  Neope�kálý  se  jenom
bur�tý,  ále  i  vár�ene�  brámborý,  ktere�  pomás�te�ne�
vý�pekem  z bur�tu)  čhutnálý  láhodne� .   Máminký
ope� t nezklámálý á nápeklý moč dobrot á tý, ktere�
to nestihlý, álespon�  koupilý ne�čo dobre�ho ná zub.
Býlo  hezke�  pozorovát  vzá� jemne�  rodinne�
soute�z�ení�,  ne�kdý mi to pr�ipádálo, z�e si to rodič�e
uz� í�vájí�  dáleko  ví�če  nez�  de� ti.  Býlo  to  pohodove�
odpoledne, plne�  velký�čh vý�konu) . C5ás se ná čhví�li
zástávil, nikdo nikám nepospí�čhál, káz�dý�  si uz� í�vál
tý okámz�iký strá�vene�  s de� tmi.  Proto týto ákče u
ná� s  de� lá�me  á  do  budoučná  se  budeme  snáz� it
v ničh pokráč�ovát.
100 let ve škole:
Pr�ijáli  jsme  pozvá�ní�  pání�  r�editelký  ze  zá�kládní�
s�kolý á výrázili s Motý� lký podí�vát se ná prográm,
který�  si  de� ti  ze  ZS5  pr�iprávili  ke  ste�mu  vý�roč�í�
vzniku C5eske�  republiký.  Výrázili  jsme hned rá�no
pe�s�ký, čestou jsme posváč�ili, ábýčhom nábráli sí�lý,
pr�eči jenom venku le�pe čhutná� .  Podí�váli jsme se
ná málou zví�r�ečí� fármu P. Sluký, nákrmili zví�r�átá á
vs�í�máli si, čo se v Páč�ejove�  zme�nilo.
Ve  s�kole  býlo  o  ná� s  perfektne�  postárá�no,  de� ti
shle�dli  málou  mo� dní�  pr�ehlí�dku,  výzkous�elý  si
ne�ktere�  pr�edme�tý,  ktere�  se  pouz� í�válý  zá  první�
republiký,  poslečhli  si  pohá�dku  o  Kárkulče
v č�es�tine� ,  ále i ve slovens�tine� ,  očhutnáli vý�borne�
kolá� č�ký  á  hlávne�  se  zde  potkálý  se  svý�mi
kámárá�dý, kter�í� dr� í�ve čhodili k ná�m do s�kolký.
Policie v MŠ:
Návs�tí�vilá  ná� s  pání�  D.  Ládmánová�  z poličie
Klátový, která�  pohovor�ilá s de� tmi o tom, čo je pro
ne�  nebezpeč�ne� , jáke�  ná� stráhý ná de� ti č�í�hájí� á ják
se de� ti mohou brá�nit. Be�hem diskuse pr�is� lá r�eč�  i
ná to, ják de� ti dojí�z�de� jí�  do s�kolký, zdá de� ti ktere�
do  MS5  vozí�  rodič�e  áutý,  sedí�  v áutosedáč�ká� čh,
r�á� dne�  pr�ipoutá�ný.
Je  to  moč  smutne� ,  kdýz�  vidí�te,  ják  de� ti  stoji  ná
mí�stečh pro spolujezdče, nebo mezi sedáč�kámi. A
ták,  kdýz�  to nečhte� jí�  počhopit rodič�e,  snád je to
náuč�í� de� ti!!!
Průzkumníci v Austrálii:
Zá�bávný�  por�ád pro de� ti od divádlá Letádlo, který�
probe�hl pr�í�mo v prostorá�čh MS5 . De� ti se zá�bávnou
formou sezná�milý  s ne�který�mi  zví�r�átý,  ktere�  z� ijí�
v Austrá� lii(klokán  ,pápous�ek  kákádu,  koálá,
ps�tros),  společ�ne�  jsme  si  zázpí�váli,  zásoute�z� ili,
proste�  si to uz� ili.
Dravci a malé příšerky:
Návs�tí�vil  ná� s  pán  Pročhá� zká  s  jeho
zví�r�ečí�mi,,milá� č�ký“. Ná tuto ákči jsme ná oplá� tku
pozváli  de� ti  z první�  tr�í�dý ZS5 .  De� ti  me� lý moz�nost

prohle�dnout  si  z blí�zká  ne�ktere�  tvorý(strás�ilká,
č�olek, pávouk, 6 noč�ní�čh drávču)  ),  sá�hnout si ná
ne� .  Má�me  hodne�  odvá� z�ne�  de� ti.  Velký�
pávouk( sklí�pkán) nás�e de� ti nezástrás�il á nečháli
si ho le�zt i po ruče. Dozve�de� li jsme se, čo zví�r�átá
jedí�, kde je nájdeme, ják se čvič�í� á čo je potr�ebá k
jejičh čhovu.  Uz�  ví�me,  kde  májí�  sový  us�i,  jáke�
zvuký  de� lájí�,  čo  nemájí�  rá�dý  á  proč�  se  tr�ebá
r�í�ká�  ,,nesý�č�kuj“. Vrčholem býlo volne�  lí�tá�ní� drávču)
mezi de� tmi á hledá�ní� sčhováne�  potrávý.
Návštěva Ágnes a Evelíny v MŠ:
Jiz�  po ne�koliká� te�  zá ná�mi pr�is� lá pání�  Pes�ková�  se
svojí� fenkou AJ gnes á s její� dčerou Evelí�nou.
Pání� Pes�ková�  práčuje v čentru pro vý�čvik psu)  Alfá
á ve�nuje se čánisterápeutičke�mu vý�čviku.
De� ti  me� li  ope� t  moz�nost  osobní�ho  kontáktu,
dozve�de� lý  se ják  se sprá�vne�  psý krmí�,  čo smí�  á
náopák čo nesmí�, ják se brá�nit pr�i u� toku psá, proč�
pes ná č�love�ká záu� toč�í�, nebo ják si s ní�m hrá� t.
Gastronomická soutěž:
I letos jsme se jáko s�kolká zu� č�ástnili te� to soute�z�e
á protoz�e má�me velkou s�kolku, rozhodli jsme se,
z�e  upeč�eme  i  velkou  hne� týnku.  Pání�  uč�itelký
upeklý á de� ti zdobilý. Umí�stili jsme se ná krá� sne�m
první�m  mí�ste� ,  zí�skáli  jsme  pohá� r  á  poukáz  ná
ná�kup  v hodnote�  1000,-Kč�.  Týto  pení�ze,
výuz� ijeme  k ná�kupu  vý� tvárný�čh  pomu) ček  pro
de� ti.
Hraběnky a hrabata:
V nás�í�  s�kolče  má�me  velkou  záhrádu  á  hodne�
listnátý�čh stromu) . Uklidit vs�ečhno listí� je oprávdu
proble�m. A ták vznikl ná�pád ude� lát dobrovolnou
ákči,  ope� t  rodič�e  s de� tmi.  Býlo  krá� sne�  nede� lní�
odpoledne,  sluní�č�ko  sví�tilo  á  já�  s nápe� tí�m
oč�eká�válá,  kdo dorází�.  Býlo to k neví�r�e,  ses�lo  se
ná� s pr�es 30 lidí� - de� ti, tátí�nkove� , máminký, pr�á� tele�
s�kolký,  bábič�ký  i  záme�stnánči  s�kolký.  Listí�  býlo
sklizene�  be�hem  hodiný á  ták zbýl  č�ás  ná  hrání�,
poví�dá�ní�, ope�ká�ní� bur�tu) , vár�ení� ovočne�ho č�áje ná
ohnis�ti á ope� t mlsá�ní�. Jes�te� , z�e tý máminký má�me,
nezápomne� lý á nápeklý á ták jsme me� li, čo mlsát
á zápí�jet káfí�č�kem. Ses�lá se u� z�ásná�  pártá lidič�ek á
tí�m to jim vs�em jes�te�  jednou moč de�kuji.
Víkendové lety bublinovými světy:
U ná� s ve s�kolče vzniká�  nová�  jedineč�ná�  publikáče
s tí�mto ná� zvem. Vz�dý ve č�tvrtek si de� ti losují�, kdo
si ponese skr�í�tká, který�  prá�ve�  vlá�dne,  ná ví�kend
domu) .  K tomu  výfásují�  bátu) z�ek,  ve  ktere�m  nás�i
skr�í�tkove�  čestují�  á  kní�z�ku.   Není�  to  obýč�ejná�
kní�z�ká, máminký do ní� zápí�s� í�,  čo vs�ečhno de� ti se
skr�í�tkem  záz� ijí�  á  pr�iloz� í�  pá� r  fotográfií�.  Rodič�e  i
de� ti jsou hodne�  kreátivní� á ták skr�í�tkove�  se ná�m
vráčejí�  i s nový�mi dopln� ký, jáko jsou s�á� lý, č�epiče,
plá� s�te�nký  s� ite�  pr�í�mo  ná  mí�ru.  Potom  společ�ne�
s de� tmi  z te� to  kní�z�ký  č�teme  á  prohlí�z� í�me  si
fotográfie.
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Otevření nové naučné stezky Kotěžice:
Končem listopádu jsme společ�ne�  s de� tmi otevr�eli
novou  náuč�nou  stezku,  která�  se  sklá�dá�  z pe� ti
tábulí�,  ná  který�čh  jsou  z� ivoč�ičhove�  á  rostliný,
ktere�  mu) z�eme v nás�í�  lokálite�  potkát.  Pro rodič�e,
de� ti  i  páná  stárostu  jsme  si  pr�iprávili  ope� t
soute�z�e, ktere�  býlý spjáte�  s te�mátý ná tábulí�čh. A
ták se pozná�váli  býliný,  očhutná�vál  se býlinkový�
č�áj,  hledáli  se  obrá� zký  se  zví�r�átý,  máloválo  se
ptáč�í�m  brkem,  sklá�dálá  se  bá� sen�  (pán  stárostá
dohromádý s rodič�i), ále hlávne�  se hledál poklád.
To  s�te�stí�,  ktere�  se  zálesklo  v oč�í�čh  de� tí�,  kdýz�
poklád nás�lý, se nedá�  popsát. Uz� ili jsme si to.
Čertovská škola:
4.  12.  k ná�m  záví�táli  herči  z divádlá  Histrio  á
záhrá� li de� tem tr�i mini pohá�dký o č�ertečh. Býlo to
krá� sne�  výstoupení�, nás�im de� tem i ná�m dospe� lý�m
se  moč  lí�bilo.  Po  skonč�ení�  divádelní�ho
pr�edstávení� se ne�kde v dá� li ozvál zvoneč�ek, á kde
se vzálá, tu se vzálá, ná koberči se objevilá nádí�lká
od  Mikulá� s�e.  De� ti  se  k ní�  rozpáč�ite�  blí�z� ilý  á
nákoneč  v sobe�  pr�ekonálý,  ten  málý�  stráčh
z nezná�má á nádí�lku si rozebrálý.
Co plánujeme:
C5ekájí�  ná� s  vá�noč�ní�  dí�lnič�ký,  společ�ne�  s rodič�i.
Výstoupí�me s de� tmi v klubu pro seniorý, tentokrá� t
s vá�noč�ní�  pohá�dkou.  Budeme  pe�či  čukroví�,
výrá�be� t vá�noč�ní� ozdobý á dá� rký.

Ná zá�ve�r  býčh čhte� l  pode�kovát  vs�em,  kter�í�  ná�m
pomá�hájí� á podporují� ná� s. Ne�kdý to oprávdu není�
snádne�  á  podporá  te�čhto  lidí�  je  pro  ná� s  moč
vzá� čná�  á du) lez� itá� .
Pr�eji  Vs�em  krá� sne� ,  neuspe�čháne�  á  pohodove�
Vá�noče.
                                               Chalušová Vladislava, 
                                               ředitelka MŠ

Tročhá poezie ná zá�ve�r. 
Báseň pro Kotěžici
Náuč�ná�  stezká Kote�z� iče,
čo bý Páč�ejov čhte� l ví�če?
Nejsou tám jen stromý,
ále táke�  i ptá� či,
výbudovát stezku,
dálo velkou prá� či.
K tomu táke�  odpoč�í�vká,
sednem si vs�ák jenom zr�í�dká,
nárází�s�  i ná tetr� í�vká.
Budeme sem rá�di čhodit
á nebudeme domá zlobit.
Dráká si tu pohládí�me
á sý�korký nákrmí�me.
Dráká hládit rá�di budem 
áz�  poklád nájdeme, do s�kolký pu) jdem.

Zprávy ze školy
Nedá�vno jsme záhájováli s�kolní�  rok á uz�  jsou tu
má� lem  Vá�noče.  Ovs�em  pr�es  letí�čí�  č�ás  má�me  ve
s�kole  velke�  zme�ný  á  násbí�ráli  jsme  spoustu
zá� z� itku) . 
1.  r�í�jná  jsme  návs�tí�vili  se  z�á� ký  2.  stupne�  ZOO
Práhá, i kdýz�  jsme si výbráli den s nejos�klive� js� í�m
poč�ásí�m zá čelý�  podzim, vý� let se lí�bil.  Pokráč�uje
spoluprá� če  se  SS5  Oselče  á  SS5  Horáz�ďoviče.  Nás�i
z�á� či  práčují�  v krouz�čí�čh  á  návs�tí�vili  zá�vodý
PoM ttinger Vodn� áný á Automobilku S5kodá v Mláde�
Boleslávi.  1.  listopádu  jsme  uspor�á�dáli  oslávu
100. vý�roč�í� vzniku republiký. Z5 á� či si svý�mi uč�iteli
výbráli  te�má  á  zpráčováli  prográm  pro  ostátní�.
Vs�ičhni  se  sve�ho  u� kolu  zhostili  se  čtí�  á  den  se
velmi  povedl.  Pr�ekvápilo  ná� s  i  mnoz�ství�  hostu) ,
kter�í�  v dopolední�čh  hodiná� čh  do  s�kolý  pr�is� li.
Oslávý  prová� zelý  i  soute�z�e,  jednou  z  ničh  býlá
soute�z�  o nejve�rne� js� í�  portre� t T. G. Másárýká nebo
soute�z�  o republiče pro 2. stupen� , kde z�á� či mohli
uplátnit  vs�ečhný  nábýte�  ve�domosti
z projektove�ho  dne.  Ná oslává� čh  jsme pr�iví�táli  i
z�á� č�ký  z máter�ske�  s�kolý.  Prá�ve�  má�me  zá  sebou
vá�noč�ní�  jármárk, kde jsme mohli pr�edstávit nás�i
pý�čhu, novou čvič�nou kučhýn� ku. Jes�te�  jednou

   Nová kuchyňka v základní škole

de�kujeme  zá  vs�ečhný  pene�z�ní�  i  máteriá� lní�
pr�í�spe�vký. Zu� č�ástnili jsme se čele�  r�ádý kulturní�čh
ákčí� á nás�e de� ti čhodí�  č�í�st pohá�dký ná usnutí�  do
máter�ske�  s�kolý.
Nesbí�ráli  jsme  jenom  zá� z� itký,  ále  táke�  kás�táný.
Z5 á� či á ne�kter�í� uč�itele�  jičh násbí�ráli 1650 kg, zá čoz�
obdrz�eli  pode�ková�ní�  od  Mýslivečke�ho  sdruz�ení�
Páč�ejov  á  Sprá�vý  NP  S5umává  á  pozvá� ní�  ná
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pozorová�ní� zve�r�e v oborá� čh. C5eká�  ná� s jes�te�  17.12.
vá�noč�ní� končert.
Dí�ký  projektu) m  se  s�kolá  vý�rázne�  zmodernizuje.
Od  nádáče  C5EZ  jsme  zí�skáli  nádáč�ní�  pr�í�spe�vek
102 090  Kč�  ná  výbávení�  pro  vý�uku
elektrotečhniký,  má�me  sčhvá� lený�  projekt  MS5MT
zá  756 550  Kč�  ná   ICT  výbávení�  á  orgánizáči
vý�uký ve s�kole i ve s�kolní� druz� ine� , vstoupili jsme
jáko  pártnerská�  s�kolá  do  projektu  Centrá
vzde� lá�vá�ní�  pro udrz� itelnou budoučnost á  zí�skáli
ták pomu) čký zá 284 900 Kč�.  Jedná�  se o senzorý
pro  experimentá� lní�  vý�uku  vč�etne�  tábletu) ,  sádý
robotu)  Lego, sádý stávebniče Merkur pro rozvoj
konstruová�ní�  á  dáls� í�  pomu) čký.  S tí�mto  výbávení�
zí�skájí�  z�á� či  páč�ejovske�  s�kolý  nádstándárdní�
moz�nosti vzde� lá�vá�ní�.
Zá�ve�rem mi dovolte popr�á� t vs�em krá� sne�  á klidne�
vá�noče   á  hodne�  s�te�stí�  á  hlávne�  zdráví�  v roče
2019.
Aktuá� lní�  informáče  budou  nádá� le  zver�ejn� ová�ný
ná nás�ičh strá�nká� čh www.zspáčejov.čz.

                            Hana Aldorfová,
  ředitelka školy 

Automotoklub  Pačejov zákonč�il  letos�ní�
motorističkou  sezonu.  V  sobotu  20.  r�í�jná  jsme
por�á�dáli  poslední�  kolo  Pos�umávske�ho  pohá� ru  v
áutomobilove�m slálomu. Zá�vodu se zu� č�ástnilo 65
jezdču)  z  r�ád  zá�vodní�ku)  i  s� iroke�  ver�ejnosti.
Poslední� kolo me� lo rozhodnout nejen o čelkove�m
ví�te�zi, ále i o por�ádí� ve vs�ečh tr�í�dá� čh. Absolutní�m
ví�te�zem Pos�umávske�ho pohá� ru 2018 se stál  Ján
S5ustr  ná  motoká� r�e  Birel  C5Z.  Neztrátili  se  áni
reprezentánti  Automotoklubu  Páč�ejov.  Vá� čláv
S5 tí�pek  výhrá� l  silne�  obsázenou  tr�í�du  L1.  Pável
S5 tí�pek dosá�hl ná tr�etí� mí�sto. V podveč�er se vs�ičhni
u� č�ástní�či  pr�esunuli  ná  slávnostní�  výhlá� s�ení�
vý�sledku)  do  Kulturní�ho  domu  v  Páč�ejove� .  Po
ofičiá� lní�  č�á� sti  ná� sledovál  společ�enský�  več�er  s
hudbou.
      Poslední�  ákčí�  Automotoklubu  Páč�ejov  v
letos�ní�m  roče  býlá  trádič�ní�  besedá  s  osobností�
motorističke�ho  sportu.  Tá  býlá  pr�iprávená  ná
pá� tek  23.  listopádu  v  sá� le  hostinče  v  Ols�ánečh.
Pozvá�ní� pr�ijáli trojná� sobný�  ví�te�z páč�ejovske�  rállý
Ján Dohnál á bý�válý�  spolujezdeč tová� rní�ho teámu

S5kodá Pável S5 tánč. Spolukomentá� torem besedý se
ope� t  stál  multis�ámpion v rállý  á  v  sájdká� rkrosu
Josef  Petá�k.  Zčelá  záplne�ný�  sá� l  býl  sve�dkem
bezmá� lá  tr�í�hodinove�ho  zájí�máve�ho  poví�dá�ní�,
doplne�ne�ho  promí�tá�ní�m  fotográfií�,  videí�  i
zá�ve�reč�nou soute�z� í�  á áutográmiá�dou. Ján Dohnál
nečhál  náhle�dnout  do  zá�kulisí�  provozová�ní�
s�pič�kove�ho vozidlá kátegorie WRC, vrá� til se i ke
smutne�  udá� losti   ná  hustopeč�ske�  rállý,  kde  po
poz�á� ru pr�is�el o svu) j  vu) z Ford Fočus WRC. Pável
S5 tánč pr�idál spoustu zá� z� itku)  ze sve�ho u� č�inková�ní�
v  Mistrovství�  sve� tá  v  devádesá� tý�čh  letečh.
Vý� te�z�ek z dobrovolne�ho vstupne�ho ve vý�s� i 3000,-
Kč�  poputuje  de� tem  z  De� tske�ho  domová  v
Nepomuku.  Por�ádátele�  z  AMK  Páč�ejov  se  ták
pr�ipojují�  k  orgánizá� toru) m  prosinčove�ho
vá�noč�ní�ho  čháritátivní�ho  končertu  Nesem  vá�m
noviný áneb De� ti de� tem ze ZS5  Páč�ejov. 
      Koneč  roku  býl  táke�  ná� roč�ný�  pro  nás�i
dispeč�erskou  skupinu.  Po  rállý  v  Pr�í�brámi  á  ve
Vsetí�ne�  jsme  zájis�ťováli  táke�  volne�  podniký
Práz�ský�  rállýsprint á Mikulá� s�  rállý ve Slus�ovičí�čh.
U konče jsou jedná�ní� o podobe�  kálendá� r�e MC5R v
rállý  2019.  S5pič�kove�  hodnočení�  letos�ní�  INVELT
Rállý Páč�ejov zájistilo orgánizá� toru) m i v pr�í�s� tí�m
roče mí�sto v seriá� lu Mistrovství� C5eske�  Republiký.
Rállý se pojede trádič�ne�  26. - 27. č�ervenče 2019. V
souč�ásne�  dobe�  probí�hájí�  jedná�ní�  o  čelkove�
podobe�  tráti. Jásno bý me� lo bý� t v pru) be�hu ledná.
C5eká�  ná� s uz�  XXXX. roč�ní�k nás�í� rállý. Jiz�  nýní� jsou v
plne�m  proudu  pr�í�právý  nejen  soute�z�e  sámotne� ,
ále  táke�  boháte�ho  doprovodne�ho  prográmu  k
vý�známne�mu jubileu.  Ná sklonku lon� ske�ho roku
jsme si zde pr�á� li  nove�ho pártnerá pro nás�i  rállý.
Hned pá� r tý�dnu)  ná to se podár�ilá uzávr�í�t smlouvá
s  plzen� skou  společ�ností�  INVELT.  Ják  jsme  jiz�
informováli jedná�  se o dlouhodobý�  projekt. Proto
mu) z�eme s pote�s�ení�m ozná�mit, z�e i XXXX. roč�ní�k
páč�ejovske�  rállý se pojede pod ná� zvem „INVELT
Rállý Páč�ejov“. V ná� zvu rállý sámozr�ejme�  zu) stá�vá�  i
ná� zev obče Páč�ejov,  bez její�z�  podporý bý soute�z�
rovne�z�  nemohlá existovát. Jes�te�  zbý�vá�  prozrádit,
z�e  krome�  pr�í�práv  ná  jubilejní�  roč�ní�k  rállý  jiz�
probí�hájí�  i  pr�í�právý  ná  rok  2020,  kdý  se
páč�ejovská�  rállý  čhýstá�  vstoupit  mezi  velke�
dvoudenní�  podniký.  To  je  vs�ák  jes�te�  dlouhá�  á
velmi obtí�z�ná�  čestá...
      Jme�nem Automotoklubu Páč�ejov pr�eji vs�em
motoristu) m  i  nemotoristu) m  v  Páč�ejove�  krá� sne�
Vá�noče á u� spe�s�ný�  rok 2019.
 

 Miroslav  Žitník
      předseda AMK Pačejov
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VŠECHNO NEJLEPŠÍ NAŠIM JUBILANTŮM

Všem našim spoluobčanům, kteří v posledním
čtvrtletí  letošního  roku  oslavili  svá  životní
jubilea,  přejeme  všechno  nejlepší,  pevné
zdraví a osobní spokojenost i do dalších let.

                       
        Obec Pačejov

JAKÉ AKCE NÁS ČEKAJÍ V I. ČTVRTLETÍ 2019

Ná  poslední�  stráne�   tohoto  Zprávodáje  je
Kálendá�r�  kulturní�čh á společ�enský�čh ákčí� pro
rok  2019.  Bliz�s� í�  informáče  budou
zver�ejn� ová�ný  ná  pláká� tečh  k  jednotlivý�m
ákčí�m á ná webový�čh strá�nká� čh obče Páč�ejov

           Redakce

 
Za oslav 100. výročí republiky v Základní škole

Z oslav 28. října v Základní škole
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Ze života v obci – oslavy 28. října 

                
 

                            
               Z otevření naučné stezky Kotěžice
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Slavnostní vítání občánků v obřadní síni

Slavnostní otevření kuchyňky v Základní škole

Slavnostní otevření kuchyňky v Základní škole
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Nový dopravní automobil  pačejovských hasičů
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