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Dobrý�  den, vá� ž�ení� obč�áne� ,
výčhá� ží�  dálš� í�  č�í�šlo
obeční�ho  Zprávodáje  á
vž�dý,  kdýž�  jedná�m  š
tišká� rnou  o  termí�nečh
jeho výdá�ní�  ši uve�domí�m,
ják  ten  č�áš  štráš�ne�  letí�.
Má�me  tádý  le� to,  ktere�
„budiž�  poždráveno“. 

Minule�  č�í�šlo  Zprávodáje
me� lo žnáč�ný�  ohláš,  žvlá� š�te�  žáujál  „Pr�í�be�h  te�me�r�
detektivní�“, který�  me� l pokráč�ová�ní� á hlávní� ákte�r
to mí�što návš�tí�vil tentokrá� t v pá� tek odpoledne v
č�erný�čh  brý� lí�čh.  Táke�  jšem  v  minule�m  č�í�šle
výhlá� šil ánketu „Co ude� lát, ábý še ná�m v Páč�ejove�
le�pe  ž� ilo?“  Muší�m  r�í�či,  ž�e  jšem  žážnámenál
čelkem 4 reákče, ále vý�šledek me�  čelkove�  žklámál.
První�  reákče  býlá  v  podštáte�  ánonýmní�  á
obšáhoválá  ž  ve� tš� í�ho  drbý  á  hloupošti.  Tr�ebá
pož�ádoválá,  ábýčh  ví�če  informovál  ná  šve�m
fáčebooku o tom, čo de� lá�m, š ký�m jedná�m ápod.
Prý�  jáko Bábiš� .  Nebo ž�e  š�pátne�  fotí�m,  Cihlá� r�  ž�e
fotil  lí�p.  No to je  áši  právdá,  ále to ná�m ž� ivot  v
Páč�ejove�  nežlepš�í�.  Táký  ž�e  nejlepš�í�  štároštá  býl
Mí�rá  Pru) čhá,  protož�e  dá�vál  prá� š�ek  ná  prání�
žádármo,  átd.  To nečhá�m ráde� ji  bež komentá� r�e.
Tá pišátelká mne�  táke�  nápšálá, ž�e še má�m štárát o
lidi á ž�e peč�uju jenom o špolký. A špolký nejšou
lide�? Je to šámožr�ejme�  ošobá že vši á kdýž�  jšme u
toho,  ták áť  še  rožhle�dne ž  jedne�  štráný vši  ná
druhou  á  uvidí�  novou  češtu  do  Stárý�čh  žáhrád,
výč�iš�te�ný�  rýbní�č�ek,  nove�  č�eká� rný,  oprávenou
š�kolu á okolí�, toč�nu, vá�hu, pomní�k, hr�bitovní� žeď,
oprávenou  češtu  ke  koštelu,  to  vš�e  žá  4  roký á
mu) ž�e  to porovnát š tí�m, čo še ude� lálo žá 25 let
pr�edtí�m.  Ale  kdýž�  še  nečhče,  ták  še  nečhče.  A
hlávne� , žá�višt je močná�  č�árode� jká. Dálš� í� reákče už�
býlá lepš�í�  á podivoválá še nád tí�m, ž�e v Páč�ejove�
není�  žáveden plýn. Odepšál jšem, ž�e ho nečhte� li
obč�áne� ,  proto  není�  ve  obči  žáveden,  i  kdýž�  to
výpádálo náde� jne�  á už�  už�  še me� l budovát. Dneš je
to již�  mimo hru,  protož�e  lide�  obme�nili  kotle  ná
dotáče, ude� láli tepelná�  č�erpádlá, dr�í�ví� je pr�ebýtek.
Tr�etí�  reákče  býlá  nejví�če  šmýšluplná� ,  jednák
pode�koválá žá oprávenou češtu kolem Blý�škotý á
návrhuje,  ábý býl  výbudová�n  čhodní�k  pr�i  šilniči
od  kr�iž�ovátký  ná  ná�dráž� í�  šme�rem  Láž�áný.  Tá
komunikáče  je  štá� tní�  vč�etne�  požemku)  kolem   á
počhýbuji,  ž�e  bý  býlá  prioritá  budovát  čhodní�k
žrovná  v  Páč�ejove� ,  ále  urč�ite�  práčujeme  ná

pr�í�práve�  výbudová�ní�  čhodní�ku  od  ná�dráž� í�
šme�rem  ke  kr�iž�ovátče,  tám  čhodí�  nejví�č  lidí�  od
vláku)  á ná kr�iž�ovátče še to pák rožde� lí� ná vš�ečhný
štráný. Je to be�h ná dlouhou tráť á nejdr�í�v muší�me
ží�škát  požemký  od  SZ3 DC.  Pošlední�  reákče  býlá
pož�ádávek  ná  žátrubne�ní�  otevr�ene�  štoký  ná
šoukrome�m požemku ve Strá� ž�ovičí�čh, čož�  není� že
štráný obče mož�ne� .  Ják  jšem již�  nápšál,  čelkove�
jšem  býl  žklámá�n  (ne)reákčí�  obč�ánu) .   I  kdýž�
dobr�e ví�m, ž�e č�á� št jejičh špokojená�  á to je dobr�e,
č�á� šti je to jedno á to je š�kodá á ten žbýtek bude
kritižovát  i  kdýbý  še  jim  kliký  požlátilý,  žvlá� š�te�
kdýž�  še jedná�  o me� .
Uplýnule�  jární� období� bohuž�el požnámenálý dálš� í�
u� mrtí�  náš�ičh  špoluobč�ánu) ,  od  podžimu  jičh  je
čelkem 18. V jednom tý�dnu jšme býli  tr�i dný žá
šebou ná pohr�bu v páč�ejovške�m koštele. To áni ti

nejštárš�í�  obč�áne�
nepámátují�.  Opuštil
ná� š  i  bý�válý�
pr�edšedá  MNV  Jir�í�
Kubí�k,  še  který�m
jšme  še  rožlouč�ili  8.
dubná  ve  šmuteč�ní�
ší�ni v Horáž�ďovičí�čh.
Tuto  funkči
výkoná�vál  v  letečh
1989 – 1990.
 Čest jeho památce !

 
V jární�m období� jšem táke�   projí�ž�de� l á pročhá� žel
rájon obče á ná ne�který�čh mí�štečh jšem býl hodne�
pr�ekvápený�.  O Velikonočí�čh jšem ši projel novou
češtu ž Veleš�ič šme�rem ná Tr�ebomýšliče. Tá češtá
štá� lá  8  milionu)  korun á kdýž�  vidí�m,  v  jáke�m je
štávu po pu) lroče už� í�vá�ní�, ták je mi ž toho š�pátne� .
„Pode�ková�ní�“  pátr�í�  žeme�de� lču) m,  kter�í�  tám
hošpodár�í�. Jel jšem ná kole šme�r  Strá� ž�oviče á ve
štoupá�ní�  nád  ná�dráž� í�m  v  de� lče  ččá  200  metru)
jšem nápoč�í�tál tákový�čh 50 PET láhví�, kelí�mku)  á
plečhovek.  Co  je  to  žá  lidi,  kter�í�  tohle  doká� ž�ou
ude� lát? Komu štojí�  žá to výve�žt pýtle š ne� jáký�mi
per�inámi nebo č�í�m do lešá ná Kožinu? Proč� ne�kdo
výhodí� štárou otoč�nou ž� idli á pneumátiký u češtý
do  Stárý�čh žáhrád? Prošte�  lidi jšou žlomýšlní�, já�
mýšlí�m,  ž�e  to  de� lájí�  i  ščhvá� lne� .  Mý  še  šnáž� í�me
štá� le ne�čo výlepš�ovát á tito „ hrdinove�“ ná�m štá� le
ne�čo káží�. O por�á�dku okolo kontejneru)  jšem pšál
již�  močkrá� t  á  je  to  štá� le  štejne� .  Nýní�  jšme
výbudováli  pe� t  nový�čh  štánoviš�ť  á  jšem žve�dáv,
ják to tám bude žá čhví�li výpádát. 
Táke�  ve  druhe�m  č�tvrtletí�  pokráč�oválý  prá�če  ná
inveštič�ní�čh ákčí�čh. Z3 e jšou hotove�  štánoviš�te�  ná
kontejnerý pro tr�í�de�ný�  odpád jšem již�  pšál. Býlo

dokonč�eno  odbáhne�ní�  rýbní�č�ku  v  Páč�ejove� ,
odkud býlo výveženo ná šklá�dku čelkem 480 tun
šedimentu, býlý oprávený špá� rý v obvodní� ží�dče,
upráven  vježd  á  oprávená  kontrolní�  š�áčhtá.
Rýbní�k še nápouš�tí� á dí�ký obč�ánu) m ž� ivin pr�ibý�vá� ,
žá  čhví�li  to  bude  štejne� ,  jáko  to  býlo.  A  ták  še
mu) ž�eme  te�š� it  žáše  ná  ne� jákou  petiči,  kterou
žorgánižuje  mož�ná�  ne�kdo,  kdo  pote� ,  čo  v  noči
výpuští�  obšáh šve�ho šeptiku do rýbní�č�ká, vežme
pápí�r á pu) jde šhá�ne� t podpišý obč�ánu) . U Zá�kládní�
š�kolý  probí�há�  budová�ní�  žpevne�ne�  pločhý  proti
krá�mu á táke�  prová�dí�me oprávu bý�vále�ho škládu
C3ešký�čh  dráh  ná  ná�dráž� í�.  Pokráč�uje  vý�štávbá
nove�ho  rýbní�ku  ná  Práčhá� rne� .  Býlo  provedeno
odvodne�ní�,  fixáče dá� lkove�ho kábelu á pr�í�ježdová�
komunikáče k hrá� ži. Pokráč�ovát še bude škrý�vkou
hrábánký  á  orniče  á  výtrhá�ní�m  pár�ežu) .  V
nejbliž�š� í�m  období�  še  bude  prová�de� t  ášfáltový�
povrčh ná hr�iš�ti ve Strá� ž�ovičí�čh, oprává mí�štní�čh
komunikáčí�  po  žime�  ve  vš�ečh  č�á� štečh  obče  á
ášfáltový�  krýt ná ulič�če u hášič�á� rný v Páč�ejove� . Co
še  tý�ká�  kánáližáče,  je  pož�á�dá�no  o   štávební�
povolení� u obou č�á� ští� á ve Strá� ž�ovičí�čh č�eká�me ná
šouhláš  májitelem  požemku)  Nove�  Velenový  á
pož�á�dá�me  o  u� žemní�  rožhodnutí�.  Pokráč�uje
prová�de�ní�  ákče  Poší�lení�  vodovodu  v  Páč�ejove�
ná�dráž� í�.
Od kve� tná  še  náplno rožbe�hlá  ákče „Peronižáče
ž�št. Páč�ejov ná�dráž� í�“ po pr�edčhoží�m odlešn� ová�ní�
á  č�ekájí�  ná� š dvá roký štávební�ho ručhu á š�umu.
Sámožr�ejme� ,  ž�e  budou  trpe� t  náš�e  obeční�
komunikáče touto žá� te�ž� í�. Proto jšem švolál k ná�m
ná u� r�ád jedná� ní� š inveštorem á dodáváteli štávbý,
ábýčhom ši štánovili jášná�  právidlá hrý á žpu) šob
uvedení� do pu) vodní�ho štávu. V te� to šouvišlošti še
objevují�  meži  lidmi  ná� žorý,  ž�e  táto  ákče  je
pr�í�právou  ná  budová�ní�  hlubinne�ho  u� lož� iš�te�
jáderne�ho odpádu v náš�í�  lokálite� ,  čož�  býčh čhte� l
tí�mto v plne�m rožšáhu  dementovat, protože to
nemá souvislost vůbec žádnou. Dá� le býčh čhte� l

informovát,  ž�e  táke�  probe�hlo  u  ná� š  ná  u� r�áde�
jedná�ní� ohledne�  oprávý vý�právní� budový ná�dráž� í�,
která�  není�  šouč�á� ští�  ákče  Peronižáče  á  býl  dá�n
pr�í�šlib,  ž�e  budová bude oprávená v roče 2021 š
tí�m,  ž�e  pr�í�š� tí�  rok  budou  žáhá� jený  projektove�
prá� če.
Ve  druhe�m  č�tvrtletí�  probe�hlo  táke�  ne�kolik
vý�žnámný�čh  špoleč�enšký�čh  á   kulturní�čh  ákčí�.
Jáko  první�  žmí�ní�m  Den  proti  u� lož� iš�ti,  který�  býl
por�á�dá�n v rá�mči lokálitý Br�ežový�  potok, tentokrá� t
še  štártem  á  čí�lem  v  Kvá� š�n� ovičí�čh.  Náš�e  špolký
žájiš�ťoválý  trádič�ní�  u� šeký  š�táfetý  á  žhoštilý  še
šve�ho  u� kolu  ná  jednič�ku.  Velke�  pode�ková�ní�!
Záč�á� tek nejkrá� šne� jš� í�ho me�ší�če v roče býl trádič�ne�
ve  žnámení�  ošláv  ošvobožení�,  konálá  še  táke�
bešedá  o  konči  vá� lký  ná  Horáž�ďovičku  á
šámožr�ejme�  má� jove�  pošežení� ná páč�ejovške�  ná�vši
š ná�dherný�m prográmem, jehož�  vývrčholení�m býl
táneč  kánká�nu  v  podá�ní�  mláde�  šekče  S3 ikbáb.
De�kujeme ! Protož�e še náš�e obeč pr�ihlá� šilá ope� t
do  preštiž�ní�  šoute�ž�e  Vešniče  roku,  ták  končem
kve� tná  še  konálá  prežentáče  pr�ed  hodnotí�čí�
komiší�  á  mýšlí�m,  ž�e  býlá  hodne�  výdár�ená� .
Poč�ká�me ši  ná vý�šledek, ále už�  teď čhči štráš�ne�
moč pode�kovát vš�em, kter�í� prežentováli náš�i obeč
– š�kole, š�kolče, š� ikbábá�m, hášič�u) m, čele�mu tý�mu á
táke�  vš�em  obč�ánu) m,  kter�í�  še  pr�iš� li  podí�vát  á
povžbudit. Dí�ký! Veliče výdár�ená�  ákče býlá ošlává
Dne de� tí�.  Tádý pátr�í�  pode�ková�ní�  kulturní�  komiši,
která�  čelou  ošlávu  pr�iprávilá  á  táke�   hlávne�

č�lenu) m žá� jmový�čh špolku) ,  kter�í�  švý�mi štánoviš�ti
návodili  tu  šprá�vnou  pohá�dkovou  átmošfe�ru  po
tráše  hrý  „Z  pohá�dký  do  pohá�dký“.  A  žáše  še
objevili kritiči, kter�í� r� í�káli, ž�e to  býlo moč dlouhe�
á já�  neví�m čo vš�ečhno …. Pokud ví�m – de� tem še to
lí�bilo,  býlý  špokojene�  á  došpe� lý�m žr�ejme�  vádilá
pročhá� žká krá� šnou jární� pr�í�rodou. Kritiku)  je vž�dý
došt, ále lidí� očhotný�čh ude� lát ne�čo pro tý druhe�
je č�í�m dá� l tí�m me�ne� . De� tšký�  den še prošte�  výdár�il
á  já�  vš�em  de�kuji!  Pošlední�   ve� tš� í�  ákčí�  býlo
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dokonč�eno  odbáhne�ní�  rýbní�č�ku  v  Páč�ejove� ,
odkud býlo výveženo ná šklá�dku čelkem 480 tun
šedimentu, býlý oprávený špá� rý v obvodní� ží�dče,
upráven  vježd  á  oprávená  kontrolní�  š�áčhtá.
Rýbní�k še nápouš�tí� á dí�ký obč�ánu) m ž� ivin pr�ibý�vá� ,
žá  čhví�li  to  bude  štejne� ,  jáko  to  býlo.  A  ták  še
mu) ž�eme  te�š� it  žáše  ná  ne� jákou  petiči,  kterou
žorgánižuje  mož�ná�  ne�kdo,  kdo  pote� ,  čo  v  noči
výpuští�  obšáh šve�ho šeptiku do rýbní�č�ká, vežme
pápí�r á pu) jde šhá�ne� t podpišý obč�ánu) . U Zá�kládní�
š�kolý  probí�há�  budová�ní�  žpevne�ne�  pločhý  proti
krá�mu á táke�  prová�dí�me oprávu bý�vále�ho škládu
C3ešký�čh  dráh  ná  ná�dráž� í�.  Pokráč�uje  vý�štávbá
nove�ho  rýbní�ku  ná  Práčhá� rne� .  Býlo  provedeno
odvodne�ní�,  fixáče dá� lkove�ho kábelu á pr�í�ježdová�
komunikáče k hrá� ži. Pokráč�ovát še bude škrý�vkou
hrábánký  á  orniče  á  výtrhá�ní�m  pár�ežu) .  V
nejbliž�š� í�m  období�  še  bude  prová�de� t  ášfáltový�
povrčh ná hr�iš�ti ve Strá� ž�ovičí�čh, oprává mí�štní�čh
komunikáčí�  po  žime�  ve  vš�ečh  č�á� štečh  obče  á
ášfáltový�  krýt ná ulič�če u hášič�á� rný v Páč�ejove� . Co
še  tý�ká�  kánáližáče,  je  pož�á�dá�no  o   štávební�
povolení� u obou č�á� ští� á ve Strá� ž�ovičí�čh č�eká�me ná
šouhláš  májitelem  požemku)  Nove�  Velenový  á
pož�á�dá�me  o  u� žemní�  rožhodnutí�.  Pokráč�uje
prová�de�ní�  ákče  Poší�lení�  vodovodu  v  Páč�ejove�
ná�dráž� í�.
Od kve� tná  še  náplno rožbe�hlá  ákče „Peronižáče
ž�št. Páč�ejov ná�dráž� í�“ po pr�edčhoží�m odlešn� ová�ní�
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komunikáče touto žá� te�ž� í�. Proto jšem švolál k ná�m
ná u� r�ád jedná� ní� š inveštorem á dodáváteli štávbý,
ábýčhom ši štánovili jášná�  právidlá hrý á žpu) šob
uvedení� do pu) vodní�ho štávu. V te� to šouvišlošti še
objevují�  meži  lidmi  ná� žorý,  ž�e  táto  ákče  je
pr�í�právou  ná  budová�ní�  hlubinne�ho  u� lož� iš�te�
jáderne�ho odpádu v náš�í�  lokálite� ,  čož�  býčh čhte� l
tí�mto v plne�m rožšáhu  dementovat, protože to
nemá souvislost vůbec žádnou. Dá� le býčh čhte� l

informovát,  ž�e  táke�  probe�hlo  u  ná� š  ná  u� r�áde�
jedná�ní� ohledne�  oprávý vý�právní� budový ná�dráž� í�,
která�  není�  šouč�á� ští�  ákče  Peronižáče  á  býl  dá�n
pr�í�šlib,  ž�e  budová bude oprávená v roče 2021 š
tí�m,  ž�e  pr�í�š� tí�  rok  budou  žáhá� jený  projektove�
prá� če.
Ve  druhe�m  č�tvrtletí�  probe�hlo  táke�  ne�kolik
vý�žnámný�čh  špoleč�enšký�čh  á   kulturní�čh  ákčí�.
Jáko  první�  žmí�ní�m  Den  proti  u� lož� iš�ti,  který�  býl
por�á�dá�n v rá�mči lokálitý Br�ežový�  potok, tentokrá� t
še  štártem  á  čí�lem  v  Kvá� š�n� ovičí�čh.  Náš�e  špolký
žájiš�ťoválý  trádič�ní�  u� šeký  š�táfetý  á  žhoštilý  še
šve�ho  u� kolu  ná  jednič�ku.  Velke�  pode�ková�ní�!
Záč�á� tek nejkrá� šne� jš� í�ho me�ší�če v roče býl trádič�ne�
ve  žnámení�  ošláv  ošvobožení�,  konálá  še  táke�
bešedá  o  konči  vá� lký  ná  Horáž�ďovičku  á
šámožr�ejme�  má� jove�  pošežení� ná páč�ejovške�  ná�vši
š ná�dherný�m prográmem, jehož�  vývrčholení�m býl
táneč  kánká�nu  v  podá�ní�  mláde�  šekče  S3 ikbáb.
De�kujeme ! Protož�e še náš�e obeč pr�ihlá� šilá ope� t
do  preštiž�ní�  šoute�ž�e  Vešniče  roku,  ták  končem
kve� tná  še  konálá  prežentáče  pr�ed  hodnotí�čí�
komiší�  á  mýšlí�m,  ž�e  býlá  hodne�  výdár�ená� .
Poč�ká�me ši  ná vý�šledek, ále už�  teď čhči štráš�ne�
moč pode�kovát vš�em, kter�í� prežentováli náš�i obeč
– š�kole, š�kolče, š� ikbábá�m, hášič�u) m, čele�mu tý�mu á
táke�  vš�em  obč�ánu) m,  kter�í�  še  pr�iš� li  podí�vát  á
povžbudit. Dí�ký! Veliče výdár�ená�  ákče býlá ošlává
Dne de� tí�.  Tádý pátr�í�  pode�ková�ní�  kulturní�  komiši,
která�  čelou  ošlávu  pr�iprávilá  á  táke�   hlávne�

č�lenu) m žá� jmový�čh špolku) ,  kter�í�  švý�mi štánoviš�ti
návodili  tu  šprá�vnou  pohá�dkovou  átmošfe�ru  po
tráše  hrý  „Z  pohá�dký  do  pohá�dký“.  A  žáše  še
objevili kritiči, kter�í� r� í�káli, ž�e to  býlo moč dlouhe�
á já�  neví�m čo vš�ečhno …. Pokud ví�m – de� tem še to
lí�bilo,  býlý  špokojene�  á  došpe� lý�m žr�ejme�  vádilá
pročhá� žká krá� šnou jární� pr�í�rodou. Kritiku)  je vž�dý
došt, ále lidí� očhotný�čh ude� lát ne�čo pro tý druhe�
je č�í�m dá� l tí�m me�ne� . De� tšký�  den še prošte�  výdár�il
á  já�  vš�em  de�kuji!  Pošlední�   ve� tš� í�  ákčí�  býlo
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pivobrání�,  ktere�  še  konálo  po  užá�ve�rče  tohoto
č�í�šlá.  Pr�iprávený  býlý  tr�i  pivovárý  –  Nepomuk,
Blátná�  á  C3epiče  á  čele�  odpoledne  probí�hál
doprovodný�  prográm.
Nemohu nežmí�nit álešpon�  pá� r ve� t k hošpodár�ení�
v obeční�čh leší�čh. V minule�m č�í�šle jšem pšál ví�če
informáčí�  v  šouvišlošti  š  ku) rovčovou  kálámitou,
čož�  je proble�m v čele�m štá� te� . Dneš býčh  ále čhte� l
pode�kovát  č�lenu) m  žá� jmový�čh  špolku) ,  kter�í�  še
žu� č�áštnili brigá�d v náš�ičh leší�čh á uklí�želi pášeký
á  štáve� li  opločenký.  Pode�ková�ní�  pátr�í�
páč�ejovšký�m hášič�u) m vč�etne�  mládý�čh,  škáutu) m,
fotbálištu) m, teništu) m á mýšlivču) m. Dí�ký!
Ták  vá� ž�ení�  špoluobč�áne� ,  jšme  u  konče  me�ho
pšání�,  ve  ktere�m jšem še  šnáž� il  vá� š  informovát,
ják je v ná� žvu, čo je u ná� š nove�ho á o štároštečh
štároštý. Ná žá�ve�r mále�  žámýš�lení�.  Ve� tš� iná ž ná� š
ve� tš� inou dobr�e ví�, čo bý me� l de� lát ten druhý�, ják
bý še me� l čhovát átd. Zkušme še žámýšlet á žáč�í�t
pro žme�nu u  šebe.  A č�áš  dovolený�čh  je  k  tomu
dočelá  vhodný�.  Pr�eji  vá�m  krá� šne�  le� to,  ná�dherne�
prá� ždniný á škve� lou dovolenou.
Váš starosta

Co je nového v ordinaci 
praktického lékaře v Pačejově ?

Byl  jsem  osloven
zastupitelem  obce
Pačejov  Františkem
Kábou,  abych  napsal
článek o fungování naší
ordinace.  Chtěl  bych

seznámit  naše  pacienty  a  další  zájemce  o
naší péči s tím, jak to u nás chodí. 

Náš�e  ordináče  je  nove�  žrekonštruováná� .
Veš�kerá�  ždrávotničká�  dokumentáče  již�  není�
vedená  v  pápí�rove�  forme� ,  ále  elektroničký.
Informáče jšou ulož�ený v poč�í�táč�í�čh á ábýčhom
žájištili  jejičh  bežpeč�nošt,  jšou  poč�í�táč�e
čhrá�ne�ný  proti  nápádení�  á  informáče
trojná� šobne�  žá� lohová�ný.  Dí�ký  žávedení�
poč�í�táč�ove�  tečhniký  výdá�vá�me  elektronické
recepty,  jejičhž�  opiš  tiškneme  ná  pápí�r  nebo
jejičh  identifikáč�ní�  č�í�šlo  poší�lá�me  ve  forme�
SMS.  S  tí�mto  č�í�šlem  štáč�í�  dojí�t  do  le�ká� rný,
pr�eč�í�št ho á le�ká� rná výdá�  páčientu) m jejičh le�ký.

    Má�me  vláštní�  internetové  stránky www.
šuperpráktik.čž,  kde  še  dožví�te  žá�kládní�
informáče o náš�í� ordináči. Vž�dý žde v áktuálitá� čh
uvá�dí�me,  kdý má�me dovolene�  nebo kdý nejšme
pr�í�tomni  ž  jiný�čh  du) vodu)  (nápr�.  vžde� lá�váčí�
šeminá� r�e). 
    V ordináči je žáveden  objednávací systém.  S
ohledem  ná  šlož�ení�  náš�ičh  páčientu)  dá�vá�me
pr�ednošt telefoničke�  komunikáči, kdý še páčienti
domluví�  še  ždrávotní�  šeštrou  ná  č�áše  ná�vš� te�vý.
Páčienti  š  ákutní�mi  obtí�ž�emi  májí�  káž�dý�  den
urč�ene�  dve�  hodiný ná žáč�á� tku ordináč�ní�  dobý k
oš�etr�ení�.  Pr�ešto  jim  ále  doporuč�ujeme,  ábý  ši
žávoláli  pro  pr�ešný�  č�áš  ná�vš�te�vý,  ábý  žde
nemušeli  žbýteč�ne�  č�ekát.  C3ekáčí�  dobu  po
objedná�ní� obvýkle dodrž�ujeme (do 15 minut).  
    Náš�e  ordináče  je  nádštándárdne�  výbávená
zdravotnickými  přístroji.  Toč�í�me  žde  EKG  pro
šledová�ní�  č�innošti  šrdče.  Páčienti,  kter�í�  berou
le�ký ná  r�ede�ní�  krve (wárfárin),  mohou výuž� í�vát
pr�í�štroj  ná  kontrolu  koáguláče,  kdý  žjiští�me
vý�šledek  do  2  minut  á  jšme  ná� šledne�  ješ�te�  v
ordináči  ščhopni  uprávit  dá�vková�ní�  wárfárinu.
Nemuší�me tedý krev poší�lát do láborátor�e, č�ekát
ná  pr�edá�ní�  vý�šledku)  do  odpoledne  á  šde� lovát
vý�šledký  páčientu) m  telefoničký.  V  období�
čhr�ipkove�  epidemie  še  ná�m  vý�borne�  ošve�dč�uje
pr�í�štroj  ná  me�r�ení�  žá�ne� tu  (CRP),  který�  ná�m
ušnádn� uje rožliš�ení�  virove�  á bákteriá� lní�  infekče.
Dí�ký  ne�mu  nenášážujeme  žbýteč�ne�  ántibitiká,
která�  bý  páčientý  mohlá  poš�kožovát  (nápr�.
pru) jmem  nebo  vžnikem  odolnošti  bákterií�,  ná
ktere�  již�  ántibiotiká  v  budoučnu  nebudou
pu) šobit). Pro žpr�ešne�ní� diágnoštiký uš�ní�čh infekčí�
jšme por�í�dili nový�  otoškop. Dá� le má�me pr�í�štroj ná
me�r�ení�  kotní�kový�čh  tláku) ,  který�  ná�m  umož�n� uje
vč�ášne�  žjištit,  ždá-li  nedočhá� ží�  k učpá�vá�ní�  tepen
ná  dolní�čh  konč�etiná�čh.  Nove�  jšme  koupili
pr�í�štroj  ná  me�r�ení�  tláku  krve  be�hem  dne  (v
domá�čí�m proštr�edí� me�r�í� tlák krve po 30 nebo 60
minutá� čh)  –  tlákový�  holter,  který�  ná�m  umož�ní�
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žhodnotit  u� č�innošt  le�č�bý  výšoke�ho  kre�vní�ho
tláku. 
    V  náš�í�  ordináči  dbá�me  ná  preventivní
prohlídky.  Chte� li  býčhom be�hem náš�ičh první�čh
dvou let pu) šobení�  požvát vš�ečhný náš�e páčientý
ná  preventivní�  prohlí�dku.  Preventivní�  prohlí�dký
výuž� í�vá�me i k pr�enešení� informáčí� o páčientečh ž
káret  do poč�í�táč�u) .  Podle  doporuč�ení�  odborný�čh
špoleč�noští�  á  pojiš�ťoven  prová�dí�me  u  páčientu)
výš�etr�ení� ná škrýte�  krvá�čení� ve štoliči, šnáž� í�me še
oč�kovát  rižikove�  škupiný  ná  čhr�ipku  á
pneumokokove�  infekče. Záhá� jili jšme prográm ná
sledování nekomplikováný�čh  diabetiků le�č�ený�čh
le�ký,  kdý  jšou  4x  roč�ne�  žvá�ni  ná  diábetičkou
prohlí�dku.  Nove�  še  čhčeme  peč�live� ji  štárát  o
hýpertoniký, á proto jšme por�í�dili tlákový�  holter.
Pr�ed  operáčemi  žájiš�ťujeme  předoperační
vyšetření.  Jšme  ščhopni  r�eš� it  i  žá�váž�ne�  akutní
stavy,  ále  ještliž�e  není�  mož�ný�  odklád,  volejte
žá�čhránnou šluž�bu á neč�ekejte ná náš�i ordináč�ní�
dobu. 
    Rožš�í�r� ili  jšme  šortiment  očkovacích  látek,
ktere�  žájiš�ťujeme od špoleč�nošti Avenier. Dbá�me
ná dodrž�ová� ní�  čhládove�ho r�ete�žče,  kdý po čelou
dobu do áplikáče bý me� li  bý� t  oč�kováčí�  lá� tký pr�i
teplote�  2-8  °C. Oč�kujeme  krome�  povinný�čh
oč�ková�ní�  i  oč�ková�ní�  proti  klí�š�ťove�  enčefálitide� ,
ž� loutenká�m,  br�iš�ní�mu  týfu  ápod.  Vákčí�ný
nábí�ží�me i češtovátelu) m do žáhránič�ní�,  kdý náš�e
čený  jšou  vý�hodne� jš� í�  než�  ve  vákčináč�ní�čh
čentrečh.  
    Snáž� í�me  še  náš�im  páčientu) m  výšve� tlit  i
fungování  zdravotního  systému.  V  pr�í�páde�
obtí�ž� í� bý me� li vž�dý nejdr�í�ve návš�tí�vit práktičke�ho
le�kár�e (krome�  neodkládný�čh štávu) ). Ještliž�e je to
v náš�ičh kompetenčí�čh, žáhájujeme diágnoštiku á
le�č�bu mý, v pr�í�páde�  ž�e  je nutná�  pe�č�e  špečiálištý
ihned  nebo  pr�i  neu� štupu  obtí�ž� í�  pr�i  náš�í�  le�č�be�
pr�edá�vá�me  páčientý  do  jejičh  pe�č�e.  Snáž� í�me  še
pr�edejí�t náš�im š�pátný�m žkuš�enoštem š tí�m, kdýž�
páčienti  výhledá�vájí�  špečiálištý  bež  doporuč�ení�.
Setká�vá�me še š pr�í�pádý, kdý nápr�. š boleštmi žád
páčienti  ná  vláštní�  pe�št  obe�hnou  čhirurgá,
ortopedá  á  neurologá.  Po  3  me�ší�čí�čh  ná�m
pr�iná� š�ejí�  štoh pápí�ru)  od špečiálištu) ,  potí�ž�e  jšou
štejne�  jáko ná žáč�á� tku á nikdo že špečiálištu)  še
neujál jejičh le�č�bý. 
    Tákte�ž�  še  šnáž� í�me,  ábý  páčienti  počhopilý
fungová�ní� ámbulánče po ekonomické stránce. To,
ž�e  páčientovi  nečhčeme  ne�čo  nápšát  podle
doporuč�ení�  špečiálištý,  není�  kvu) li  tomu, ž�e  jšme
lí�ní�  nápšát  ž�á� dánku.  Ještliž�e  ž�á� dánku  nápí�š�eme,
čená dáne�ho výš�etr�ení�  še žápoč�í�tá�vá�  do ná�kládu)
náš�í�  ámbulánče. A tý jšou kvu) li žve� tš�ení� rožšáhu

náš�í�  pe�č�e  výšoke�  á  šrovná�váčí�m  období�  je  rok
2017! Ještliž�e jšou páčienti v pe�č�i špečiálištý, vš�e
pro  dálš� í�  diágnoštiku  á  le�č�bu  onemočne�ní�
šledováne�ho u špečiálištý muší�  žár�ižovát on. Od
nápšá�ní� ž�á� dánek ná výš�etr�ení�, pr�eš pr�edepišová�ní�
le�ku) , šánitku, rehábilitáči. A vš�ičhni špečiálište�  to
ve�dí�!  Ještliž�e  k  tomu  dojde,  počhopte  ná� š,  ž�e
čhýbá  není�  ná  náš�í�  štráne�  á  áni  še  nebojte,  ž�e
dáne�  výš�etr�ení�  nedoštánete. S náš�í�  pomočí�  še to
nikdý neštálo. 
    Tote�ž�  bý  me� lo  fungovát  i  u  pracovních
neschopností,  me� li  bý  je  táke�  krome�  ná� š  pšá� t
špečiálište� .  Zde  ále  šýšte�m  č�ášto  nefunguje  á
C3ešká�  šprá�vá  šočiá� lní�ho  žábežpeč�ení�  to  není�
očhotná  pr�í�liš�  r�eš� it.  Odpor  špečiálištu)  je  dá�n
šme�š�nou finánč�ní�  odme�nou žá žálož�ení�  á vedení�
práčovní�  neščhopnošti  á  jejičh  odpor  je  ne�kdý
nežlomný�.  Do náš�í�  ámbulánče žátí�m nežává�dí�me
áni  elektroničke�  neščhopenký,  protož�e  nejšou
pr�í�nošem  pro  ná� š,  žáme�štnánče  áni
žáme�štnávátele.
    Výtvá� r�í�me  moderní�  ordináči  á  není�  to
jednodučhe� .  Snáž� í�me  še,  ábýte  býli  špokojeni  š
náš�imi  šluž�bámi  á  ží�škáli  du) ve� ru  v  náš�e
ščhopnošti. Ve�r�ili, ž�e doká� ž�eme odhádnout, ná čo
štáč�í�me  šámi,  kdý  je  potr�ebá  Vá� š  pošlát  k
špečiálištovi nebo do nemočniče. 
    Má�me  relátivne�  má� lo  páčientu) ,  dí�ký  tomu
mu) ž�eme poškýtnout š�pič�kovou pe�č�i  práktičke�ho
le�kár�e.  Počiťujeme  odliv  mládš�í�  generáče  kvu) li
prá� či  do velký�čh me�št á nevýšokou porodnošt v
náš�í�  oblášti á býlý býčhom moč rá�di, kdýbý še k
ná�m  ne�kdo  ž  Vá� š  č�i  ž  Váš�ičh  žná�mý�čh
žáregištrovál.  Budete  u  nás  srdečně  vítáni!
Poškýtová�ní� ždrávotní� pe�č�e vč�etne�  ná�vš�te�v má�me
nášmlouvá�ne�  še ždrávotní�mi pojiš�ťovnámi do 15
km od náš�í� ordináče, bež ná�vš� te�v neomežene� .
    Chte� li  býčhom  pode�kovát  obči  Páč�ejov,  ž�e
ná�dherne�  žrekonštruhoválá  ordináči,  tákte�ž�
okolní�m občí�m žá nádštándárdní�  vžtáhý (Olš�áný,
Kvá� š�n� oviče,  Mán� oviče,  Mýšlí�v,  Kovč�í�n,  Nehodiv,
Velký�  Bor) á žá du) ve�ru náš�im páčientu) m.

  MUDr. Karel Jirásek
  Praktický lékař Pačejov 
  Super Praktik s.r.o.
  Pačejov nádraží 136
  Telefon: 733 253 553
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Co nového u Motýlků a Broučků.

Jarní hraní s     Bordelínou a Jarníčkem:  
Ná jár�e še v náš�í� š�kolče ušádil
hroš�í�k  Jární�č�ek   á  žlobivá�
č�árode� jniče Bordelí�ná.
Jární�č�ek  me� l  žá  u� kol  náuč�it
náš�e  de� ti  požná�vát  jární�
kve� tiný, ptá�ký, vš�í�mát ši žme�n
v okolí�  náš�í�  š�kolý  i  žme�n
v pr�í�rode� .  A  ták  jšme

výrá�be� lý,  požoroválý,  experimentoválý,  žpí�válý
jární� pí�šnič�ký, tánč�ilý á te�š�ilý še ná járo, ktere�mu
še ne� ják nečhte� lo pr�ijí�t.
Bordelí�ná  še  k ná�m lštive�  vetr�elá  á  š�kodilá,  kde
mohlá. Rožhážoválá ná�m hráč�ký, vš�ude kde býlá
de� lálá ,,bordel“, mí�čhálá ná�m odpádký. To býl pro
žme�nu  u� kol  pro  náš�e  de� ti,  náuč�it  Bordelí�nu  še
šprá�vne�  čhovát,  šprá�vne�  tr�í�dit  á  ude� lát  ž ní�
hodnou č�árode� jniči. UN kol to nebýl žčelá lehký�, ále
náš�e  de� ti  to  žvlá�dlý  ná  jednič�ku  á  kdýž�  býlý
v nešná� ží�čh, šámožr�ejme�  jšme jim rá�dý pomohlý,
vž�dýť  jšme  tý�m.  A  ták  jšme  tr�í�dilý,  výrá�be� lý
ž odpádove�ho  máteriá� lu  dá� rký,  objevoválý,  ž�e  i
tento máteriá� l lže výuž� í�t k ne�č�emu už� iteč�ne�mu á
ná koneč še ná�m podár�ilo  Bordelí�nu žme�nit. Ná
oplá� tku  ši  pro  ná� š  Bordelí�ná  pr�iprávilá  velkou
štopovánou.  Výuž� ilý  jšme  k ní�  náuč�nou  štežku
Kote�ž� iči.  De� ti  pr�i  štopováne�  hledálý  u� kolý(č�á� šti
mápý),  ktere�  potom plnilý.  Výrá�be� lý jšme v leše
velke�  pávuč�iný,  máloválý  v pr�í�rode� ,  šklá�dálý
č�árode� jná�  šlová  á  č�árovnou  mápu,  šká�kálý
Jež� ibábá�ká á šámožr�ejme�  hledálý poklád. Hodne�
jšme ši to už� ilý á protož�e járu še štá� le nečhte� lo,
š� lý jšme utopit žlou Moránu ná Blý�škotu, češtou
jšme še žáštávilý ná hr�iš�ti, žášportoválý ši á te�š� ilý
še po ták dlouhe�  češte�  ná obe�d. Ná žá�ve�r čele�ho
prográmu  jšme  ušpor�á�dálý  šlet  č�árode� ju)  á
č�árode� jnič,  vý�štávu  č�árode� jničký�čh  koš�ťát  á
uvár�ili ši lektvár proti žlobení�, kdýbý to ná�hodou
ná  ná� š  pr�iš� lo,  má�me  kám  šá�hnout.  Tou  dobou
k ná�m  žáví�tálo  i  Divádlo  pod  kloboukem
š vý�čhovný�m  prográmem  Evelí�nko  rečýkláče  o
kole  fákt  není�.  Slepič�ký  Kve� tuš�ká  á  Evelí�nká
uká� žálý de� tem, ž�e je oprávdu du) lež� ite�  tr�í�dit odpád
á čo še ž ne� j dá� l ješ�te�  dá� l výrobit.
Tradiční Velikonoční dílničky:
Pohodová�  ákče špoleč�ne�  š rodič�i.  Te�š� í�  ná� š,  ž�e  še
žápojují� čele�  rodiný. Dve�  odpoledne plne�  pohodý,
kdý špoleč�ne�  rodič�e š   de� tmi výrá�be� jí�.  Tentokrá� t
jšme  ši  hrá� lý  š vižovičký�m  te�štem,  výrá�be� lý
krášliče á velikonoč�ní� kolá� ž� . Zpí�válý jšme, tánč�ilý,
á  kdýž�  jšme  me� li  hládí�k,  dálý  jšme  ši  č�áj  nebo

ká�vu  á  žákoušlý  k  tomu  trádič�ní�mi  velikonoč�ní�
počhoutký á ták nečhýbe� li  berá�nči,  perní�č�ký áni
jidá� š�ove� . C3á� št obč�erštvení� ná tuto ákči pr�iprávují�
de� ti á č�á� št rodič�e. Mýšlí�m ši, ž�e špokojenošt býlá
ná obou štráná� čh.
Běh proti uložišti jaderného odpadu:
Zápojili  jšme še  ope� t,  do tohoto proteštu.  Letoš
ná� š  nebýlo  šiče  tolik,  poč�áší�  ná�m  ž poč�á� tku
nepr�á� lo. Pováž�ujeme u� č�ášt ná te� to ákči jáko švojí�
povinnošt, vž�dýť to de� lá�me nejenom pro ná� š, ále
pro dálš� í� generáči, která�  tádý bude ž� í�t.
Zápis:
9.  5.  probe�hl  žá�piš  do  náš�í�  š�kolý.  Je  žápšá�no  9
nový�čh de� tí�.  12 de� tí�  ná�m odejde do š�kolý. 1 dí�te�
má�  odklád povinne�  š�kolní�  dočhá� žký á ták bý od
žá� r�í� me� lo čhodit do š�kolký 36 de� tí�.
Máječková:
Ope�t  trádič�ní�  ákče,  do ktere�  še rá�di  žápojujeme.
Tentokrá� t  jšme  š de� tmi  ž odde� lení�  Motý� lku)
náčvič�ili prográm š ná� žvem ,,Má�me rá�di pohá�dký“.
Pohá�dký  jšou  tí�m  nejkrá� šne� jš� í�m  šve� tem,  kde
mu) ž�eme šní�t, kde še ná�m šplní� pr�á�ní�, kde še de� jí�
žá� žráký á koužlá. Nečhme de� ti, čo nejví�če ši jičh
už� í�t. U ná� š je má�me vš�ičhni moč rá�di. A ták jšme
š kolegýne�mi  výmýšlelý  textý  k žná�mý�m

melodií�m,  á  kdýž�  má� te  k dišpožiči  ták  škve� le�
herče,  táneč�ní�ký  á  žpe�vá�ký,  býlá  to  pro  ná� š
hráč�ká.
S tí�mto prográmem á š prográmem Brouč�ku)  ,,Járo
je  tu“  trádič�ne�  čhodí�me  pote�š� it  mí�štní�  šeniorý.
Výštupujeme v Páč�ejovške�m klubu á jšme rá�di, ž�e
mu) ž�eme ude� lát rádošt á pr�edát málý�  dá� rek. 
Káž�dý�  rok  še  poč�et  divá�ku)  žvýš�uje  á  nelže
pr�ehle�dnou,  ž�e  v obečenštvu jšou i  muž� i,  to  ná� š
oprávdu te�š� í�.
Vesnice roku:
Letoš  jšme  i  š náš�imi  Motý� lký  výštoupili  pr�ed
hodnotí�čí�  komiší�  š uprávený�m  prográmem  o
pohá�dká� čh.
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De�ti  býlý u� ž�ášne� ,  po výštoupení�  roždálý č�lenu) m
komiše  drobne�  obč�erštvení�.  Zá  pohá�dku  O
Koblí�ž�kovi  doštáli  č�lenove�  komiše  koblí�ž�ek,  žá
S3 í�pkovou  Ru) ž�enku  von� ávou  kýtič�ku  ž pápí�ru,  žá
Kárkulku  klobá� šu  á  žá  Perní�kovou  čháloupku
perní�ková�  šrdí�č�ká š logem obče á MS3 .  Odme�nou
pro  de� ti  býl  velký�  potlešk  á  ne�který�m  č�lenu) m
komiše še i dojetí�m lešklý v oč�í�čh šlžý.
Divadelní představení u nás v     MŠ:  
Již�  v minule�m  žprávodáji  jšem  žmin� oválá,  ž�e
hodne�  divádelní�čh pr�edštávení� ši žveme k ná�m do
š�kolký. A muší�m še pr�ižnát, ž�e k ná�m ježdí� škve� lá�
málá�  divádlá,  ž�e  ná  jejičh  výštoupení�  má�me
vžpomí�nký ná hodne�  dlouho.
Divádlo Hištrio u ná� š býlo ná jár�e 2x š klášičký�mi
pohá�dkámi.  Divádlo  Letádlo  š ná�dhernou
pohá�dkou ,,V koruná� čh štromu) “, kdý herči žápojili
do hrání� i de� ti, me� li pro ne�  pr�iprávene�  koštý�mý. A
ták be�hem čhvilký še ná�m obečenštvo prome�nilo
v kápký  deš�te� ,  v kovboje,  v pilotý,  ve  žví�r�átá.
Skve� le�  mán� á� škove�  divádlo Zvoneč�ek š pohá�dkou
S3 í�pková�  Ru) ž�enká,  kdý  de� ti  me� lý  mož�nošt  ši
výžkouš�et, ják še š mán� á� šký práčuje. Návš�tí�vil ná� š
i  kláun  Ferdinánd  š čvič�ený�mi  pší�ký.  Kouželní�k
Petr,  který�  ná�m výkoužlil,  kr�eč�ká,  ž rožtrháne�ho
novinove�ho pápí�ru oprávdičke�  bánkovký.
Návštěva knihovny:
Záč�á� tkem č�ervná jšme š Motý� lký návš�tí�vilý mí�štní�
knihovnu, o kterou še štárá�  tetá Alená. Tá ši pro
ná� š  pr�iprávilá  prográm  žáme�r�ený�  ná  krtká.
Poví�dálý  jšme  ši  o  tomto  žví�r�á� tku,  prohlí�ž�elý  ši
knihý,  ve  který�čh  še  o  ne�m  pí�š�e  á  pošlečhlý  ši
pohá�dku Krtek á ráketá.  Dokonče še v knihovne�
objevilá i krtč�í�  hromá�dká. Moč še ná�m to lí�bilo á
te�š� í�me še, áž�  tetá Ali žá ná�mi pr�ijde do š�kolký á
pr�eč�te ná�m pohá�dku pr�ed špání�m. Ná žá�ve�r jšme
ši po knihovne�  žábrušlili ve velký�čh pápuč�í�čh, to
še  ná�m  moč  lí�bilo  á  výpu) jč�ilý  ši  kní�ž�ký  o
krteč�kovi.

Planetárium:
Hned  dálš� í�  den  ná� š  č�ekálo  ve  š�kolče  velke�
pr�ekvápení�.  Te� ločvič�ná  nebýlá  vu) beč  vide� t,
protož�e  v ní�  výroštlo  velke�  náfukováčí�
plánetá� rium.  Býlá  to  ná�dherá  požorovát  nebe
ž tákove�  blí�žkošti.  De� ti  še  dožve�de� lý  žá�bávnou
formou, čo je vešmí�r, čo še v ne�m náčhá� ží�, požnájí�
plánetý, Zeme� , Márš, Sáturn á Titán.
Velký výlet do Pohádkové kovárny Selibov:
Koneč�ne�  náštál  ten  oč�eká�váný�  den  á  mý  jšme
výrážilý ná vý� let. Trádiče še prolomilá á tentokrá� t
ná�m neprš�elo. Výbrálý jšme ši novinku Kouželnou
ková� rnu  Selibov,  která�  še  náčhá� ží�  nedáleko
Protiví�ná. Pr� iví�tál ná� š tám vodní�k Fándá, který�  še
o  ná� š  čelou  dobu  r�á� dne�  štárál.  De� ti  žde  plnilý
pohá�dkove�   u� kolý, žá ktere�  doštá�válý ráží�tká. Kdýž�
jšme  me� lý  šplne�no,  mohlý  jšme  návš�tí�vit
č�ertovškou  ková� rnu  á  žu� č�áštnit  še  č�ertovške�
švátbý. De� ti še prome�nilý v prinčežný, ví�lý, prinče
á rýtí�r�e.  Mohlý jšme ši  pohládit  mále�ho č�ertí�ká,
který�  pr�iná� š� í�  ž peklá  š�te�ští�,  žáš�eptát  do
kouželne�ho  šoudku  náš�e  žlobení�  á  žátoč�ení�m
klič�ký ho žnič�it. A to nebýlo vš�e, v ková� rne�  ná ná� š
č�ekálá pání� ková� r�ová� , která�  ná� š žávedlá do dí�lný,
kde  ši  de� ti  výrobilý  ž odlitku  že  šá�drý  žví�r�á� tko.
Ná� šledoválo  ždolá�ní�  brouč�kove�ho  bludiš�te�  á
pohlážení�  ši ošlí�ká. De� ti ši žde mohlý výžkouš�et,
ják  še  ovlá�dá�  málá�  lokomotivá.  A  š� lo  še  dá� l.
Vodní�k  Fándá  ná� š  žávedl  k jež� ibábe� ,  kde  jšme
náš�lý  poklád.  S nápe� tí�m  de� ti  šledoválý,  čo  áši
v pýtli bude? Pro káž�de�ho tám býl ščhováný�  málý�
dá� rek.  To  už�  ná�m  vš�em  výhlá�dlo  á  ták  jšme
poobe�dválý  r�í�žek  á  hurá�  ješ�te�  ná  pohá�dkove�
hr�iš�te� .  Ná  žá�ve�r  jšme  návš�tí�vilý  pohá�dkový�
občhod, koupilý ši hráč�ku á čhýštálý še ná češtu
domu) .  Moč še  ná�m nečhte� lo,  ále  býlý  jšme plni
dojmu) , čo vš�ečhno jšme žá ten den žáž� ilý.

Ukončení sběru hliníku:
De�kujeme vš�em,  kter�í�  pro ná� š  šbí�ráli  hliní�k,  ále
muší�me  tento  šbe�r  již�  ukonč�it.  V lon� ške�m  roče
jšme  nášbí�rálý  tr�i  velke�  pýtle.  Letoš  jičh  býlo
deve� t. Je š�kodá, ž�e ne�kter�í� nepožnájí�, čo je hliní�k á
ták není� v náš�ičh šilá� čh vš�e výtr�í�dit á výr�ádit ve�či,
ktere�  nejšou hliní�kove� .  Pr�ešto, de�kujeme. Pení�že,
ktere�  šbe�rem ží�šká�me, výuž� ijeme pouze pro de� ti.

Akce které ještě plánujeme do konce června:
Pášová�ní� š�kolá�ku) , probe�hne v obr�ádní� ší�ni.
Divoký�  Zá�pád,  špoleč�ná�  ákče  š rodič�i  ná  š�kolní�
žáhráde� ,špání� v MS3 .
Poděkování:
Velke�  pode�ková�ní� pátr�í� ope� t náš�í� obči Páč�ejov pod
vedení�m  ing.  J.  Vávr�ič�ký.  S3kolní�  žáhrádá  býlá
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ž ve� tš� í�  č�á� šti  rekultivová�ná  á  krá� šne�  prokouklá,
žbýtek probe�hne ná podžim.
Nový�  pr�í�štr�eš�ek pro de� ti, kde še mohou ščhovát,
kdýž�  č�ekájí�  ná áutobuš, štojí�,  žá to oprávdu moč
de�kujeme.
De�kuji  i  vš�em  rodič�u) m,  ktere�  ná�m  pomá�hájí�  áť
š pr�í�právou  ákčí�,  nebo  š vý�robou  pomu) ček  pro
de� ti. Zá vš�ečhno jšme moč rá�di.
Nejve� tš� í�  dí�k  pátr�í�  šámožr�ejme�  čele�mu
pedágogičke�mu  tý�mu á  provožní�m  práčovničí�m,
bež ničh býčhom vš�e nežvlá�dli v tákove�  mí�r�e.
Rekapitulace:
Zá š�kolní� rok 2018/2019 še v náš�í� š�kolče čelkem
uškuteč�nilo 45 ákčí�,  áť jšou to ákče pr�í�mo v MS3 ,
nebo  ákče  ná  který�čh  jšme  še  ne� jákou  me�rou
podí�leli,  č�i  ver�ejná�  výštoupení�.  Nelže  vš�ečhný
ákče, žde popšát.
Mýšlí�m ši, ž�e jšme vš�ičhni odvedli velký�  kuš prá� če
á  ták  še  te�š� í�me  ná  prá� ždniný,  ábýčhom  nábrálý
došt šil á žáč�álý od žá� r�í� ná novo.
,,Ať jsi velký,  nebo dítě,  pohádka vždy najde si tě,
stačí zůstat mezi námi, s těmi, co máš rád.
Pohádky my rádi máme, pozorně je posloucháme,
pojďte s námi do pohádky, budeme si hrát“

/Chalušová Vladislava, ředitelka MŠ/

Zprávy ze školy

V jární�m  období�  še  ve  š�kole
konálo mnoho ákčí�.  Uvá�dí�m
ne�ktere�  ž ničh  ž pohledu  ž�á� ku)
nebo pedágogu) . 
Preventivní program
28.3.2019  še  vš�ičhni  ž�á� či
žu� č�áštnili  prográmu páná Zden� ká
Záorálá  ž ágenturý  Zá�bávne�  á

Preventivní�  šoute�ž�e.  Mluvilo še o čhová�ní�  k šobe�
návžá� jem, kýberš�ikáne� ,  trá�vení� č�ášu u poč�í�táč�e á
šmýšlu šledová�ní� videí� ná internetu. Z3 á� či prográm
žáujáte�  šledováli  á  áktivne�  še  ho u� č�áštnili.  I  mý
došpe� lí� jšme še dožve�de� li netuš�ene�  ve�či. S3kodá, ž�e
še  nemohli  bý� t  pr�í�tomni  rodič�e,  mnohe�  bý jište�
pr�ekvápilo, čo de� ti ná internetu šledují� á kolik žde
trá�ví� č�ášu.
Den proti úložišti
V šobotu 27. dubná še uškuteč�nilá 
čelorepubliková�  ákče „Den proti u� lož� iš�ti 
jáderne�ho odpádu“. Nejinák tomu býlo i v náš�í� 
lokálite�  „Br�ežový�  potok“. Nedí�lnou šouč�á� ští� še již�  
štál š�táfetový�  be�h, vedoučí� žášáž�ený�m u� žemí�m, 
letoš še štártem i čí�lem v Kvá� š�n� ovičí�čh. Jeden ž 

u� šeku)  žájiš�ťoválá trádič�ne�  i náš�e š�kolá. 
Pode�ková�ní� pátr�í� pr�edevš�í�m ž�á� ku) m 7. roč�ní�ku, 
kter�í� še do ákče žápojili náprošto špontá�nne� . 
Dálš� í� ž�á� či š�kolý še pák prežentováli v pu) šobnošti 
jednotlivý�čh občí� nebo žá� jmový�čh špolku) . V 
pru) vodní�m prográmu výštoupil i ná� š�  pe�večký�  
šbor ž�á� ku)  1. štupne� . Pode�ková�ní� pátr�í� vš�em, kter�í� 
švou u� č�áští� podpor�ili tuto proteštní� ákči.
Majáles
Zá�kládní�  š�kolá  Páč�ejov  ušpor�á�dálá  v  šobotu 18.
kve� tná v áreá� lu bý�vále�  fárške�  žáhrádý premie�rový�
"májá� leš"  ve štýlu "první�  republiký".  Odpoledne
plne�  her á šoute�ž� í� še nešlo v pr�á� telške�  á uvolne�ne�
átmošfe�r�e  á  vš�ičhni  u� č�áštní�či  ši  ho  už� í�váli.
Nečhýbe� lý  áni  štýlová�  mo� dní�  pr�ehlí�dká,
obč�erštvení�,  diškote�ká,  málová�ní�  ná  oblič�ej  č�i
drobne�  dá� rký.  A  protož�e  i  má� jove�  poč�áší�  še
koneč�ne�  umoudr�ilo á por�ádátelu) m pr�á� lo, dopádlá
pohodová�  ákče ják jinák než�  ná jednič�ku!

Divadelní  představení  v  Těchonicích
V  pá� tek,  17.  kve� tná  2019,  še  žu� č�áštnili  ž�á� či
Zá�kládní� š�kolý Páč�ejov divádelní�ho pr�edštávení� o
Petru Pánovi v Te�čhoničí�čh. Pr�edštávení� trválo 50
minut, býlo doprová� ženo ž� ivou hudbou á žpe�vem
de�tške�ho  čhlápečke�ho  šboru.  Zájí�máve�
žpráčováne�  te�má  o  tom,  ják  funguje  de� tšká�
fántážie,  ve� tš� inu  publiká  žáujálo.  Divá� či
obdivováli á očen� ováli ná�dherne�  kulišý á vý�koný
pr�edštávitelu)  de� tšký�čh  rolí�.  Ve� tš� iná  ná�vš� te�vní�ku)
tohoto divádelní�ho pr�edštávení�  výuž� ilá mož�nošti
žákoupit  ši  mále�  obč�erštvení�,  nejve� tš� í�  u� špe�čh
me� lý  páláč�inký  á  levándulove�  pušinký.  Vý�kon
vš�ečh  u� č�inkují�čí�čh  býl  odme�ne�n  dlouhý�m
potleškem.
Výlet do Klatovského muzea a na vodní hrad
Švihov
Ve  č�tvrtek,  16.  kve� tná  2019,  še  výprávil  čelý�
druhý�  štupen�  žá�kládní�  š�kolý ná vý� let. Náš�í�  první�
žáštá�vkou býlo Mušeum Dr. Hoštáš�e v Klátovečh.
Prohlí�dká  mužeá  žáč�álá  v  pu) l  dešá� te� .  Nejprve
jšme  ši  pošlečhli  žájí�mávý�  vý�klád  pání�
pru) vodkýne� ,  pote�  jšme ši šámoštátne�  pročhá� želi
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jednotlive�  mí�štnošti.  Mnoho  žde  výštávený�čh
exponá� tu)  dárováli  mužeu  obč�áne�  ž  okolní�čh
vešnič  á  me�šteč�ek.  Zájí�máve�  býlý  šbí�rký  loutek,
žeme�de� lške�ho  ná� r�ádí�,  dobove�ho  obleč�ení�  á
žbrání�.  Be�hem  prohlí�dký  jšme  výpln� ováli
práčovní� lištý, ktere�  jšme ná konči odevždáli pání�
pru) vodkýni.  Tá  ná�m  pák  žá  odme�nu  puštilá
orčheštrion, pr�i  ktere�m jšme ši  mohli  dokonče i
žátánč�it.  Po  prohlí�dče  mužeá  jšme  me� li  krá� tký�
rožčhod ná klátovške�m ná�me�ští�. Jelikož�  jšme pr�ed
vý� letem  šhle�dli  ne�kolik  dokumentu)  o  me�šte�
káráfiá� tu) , ve� tš� iná ž ná� š už�  ve�de� lá r�ádu informáčí� o
C3erne�  ve�ž� i,  koštele  šv.  Igná� če  nebo  o
kátákombá� čh.  Po  mále�m  obč�erštvení�  jšme
pokráč�ováli v náš�í�  češte�  dá� l  ná hrád S3vihov, kde
ná� š č�ekálo divádelní�  pr�edštávení� š ná� žvem Kárel
IV.  pr�ijí�ž�dí�  ná  S3vihov.  Divádelní�či  ná� š  žájí�mávou
formou šežná�mili š ž� ivotem Otčem vlášti á š jeho
štároštmi o č�eškou žemi. Nejví�če ná� š ále pobávil
š�áš�ek š diábolem, který�  ume� l ná�dherne�  ž�onglovát.
Poutáve�  býlo táke�  jeho výprá�ve�ní� o tom, ják še ž
čhlápče štá�vá�  ve štr�edove�ku rýtí�r�. Pr�edštávení� ná
hráde�  býlo  žákonč�eno  uká� žkou  štr�edove�ký�čh
r�emešel, nápr�í�klád jšme še dožve�de� li ví�če o tom,
ják  še  žpráčová�vál  len  á  proč�  ši  lide�  ž  tohoto
máteriá� lu  výrá�be� li  ode�vý.  Vý�let  jšme  žákonč�ili
šoute�ž�emi, ktere�  pro ná� š u� č�inkují�čí� pr�iprávili.
Dodá�vá�m,  ž�e  ž�á� či  me� li  čelou  ákči  hráženu
ž projektu  S3ábloný  II,  štejne�  jáko  1.  štupen�
ná�vš�te�vu Tá�borá. 
Výlet do Tábora
V pá� te�  tr�í�de�  jšme  návš�tí�vili  š čelý�m  první�m
štupne�m  me�što  Tá�bor.  Kdýž�  jšme  dojeli  do
Tá�borá,  ták jšme š� li  do Mužeá Legá.  V mužeu ši
káž�dý�  koupil  ne� jákou  málič�košt.  Ná  konči
prohlí�dký jšme koukáli ná film, ják vžniklo Lego.
S3 li  jšme  ná  ná�me�ští�,  kde  jšme  me� li  plnit  u� kolý,
ktere�  ná�m  dáli  uč�itele� .  Potom  jšme  jeli  do  ZOO
Tá�bor. 
Tento vý� let še mi hrožne�  lí�bil. A mýšlí�m, ž�e ši ho
vš�ičhni už� ili i pání� uč�itelká.
Exkurže ná Zlátý�  potok á Káš�perk býlá por�á�dá�ná
MAS Poš�umáví� á ž�á� či ji me� li ope� t plne�  hráženu.
Exkurze  –  Zlatý  potok,  Kašperk
V pá� tek 10. kve� tná 2019 še žu� č�áštnili ž�á� či 6., 7. á
8. tr�í�dý exkurže do šklá� rný Zlátý�  Potok á ná hrád
Káš�perk. Nejprve jšme návš�tí�vili šklá� rnu, kde ná�m
mištr šklá� r�  uká� žál ná� r�ádí� potr�ebne�  ke žpráčová�ní�
šklá.  Sežná�mil ná� š  š  tí�m, ják še výrá�bí�  šklene�ne�
kve� tiný  á  ptá� či.  Ne�kter�í�  ž�á� či  še  šámi  pokušili
výfouknout  ši  šklenič�ku,  á  ták  ši  výžkouš�eli  ná
vláštní�  ku) ž� i,  ják  obtí�ž�ná�  á  námá�hává�  je  prá�če
šklá� r�e. Po prežentáči ve šklá� rne�  jšme áutobušem
pr�ejeli ná hrád Káš�perk. Zde ná� š č�ekálá hodinová�

prohlí�dká. Poč�áší� ná�m moč nepr�á� lo, býlo čhládno,
obč�áš  prš�elo.  Mohli  jšme  ši  ták  dočelá  dobr�e
pr�edštávit,  ják še áši lidem ve štr�edove�ku ž� ilo v
nevýtopený�čh  kámenný�čh  mí�štnoštečh  hrádu.
Vý�klád  pání�  pru) vodkýne�  býl  žájí�mávý�.  Dokonče
jšme ši mohli oble�knout krouž�kove�  brne�ní�, helmič
á prohle�dnout ši oprávdový�  štr�edove�ký�  žá� čhod á
koupelnu. Náš�i prohlí�dku jšme žákonč�ili krá� tkou
filmovou uká� žkou o tom, ják še ve 14. á 15. štoletí�
lide�  bávili,  hodováli  á  oble�káli.  Pote�  jšme  odjeli
áutobušem ke š�kole, kde ši ná� š výžvedli rodič�e.
 
Náš�i ž�á� či rovne�ž�  návš�tí�vili Anglii.
Exkurze do Velké Británie pohledem dětí 
Do  Anglie  jšme  jeli  luxušní�m  dvoupátrový�m
áutobušem. Ceštá trválá štrá�á� á� á� š�ne�  dlouho, áši 
dváčet hodin. Jeli jšme pr�eš Ne�mečko, Nižožemí�,
Belgii á Fránčii.  Ve Fránčii ve me�šte�  Cáláiš; jšme
nájeli  do  vláku,  který�  ná� š  pr�evežl  Eurotunelem
pod káná� lem Lá Mánčhe do Velke�  Britá�nie.
Kdýž�  jšme  še  po  dlouhe�  ná� roč�ne�  noči  vžbudili,
má� lem jšme doštáli infárkt, protož�e áutobuš 
nejel po práve�  štráne� , ále po leve� . Už�  jšme mýšleli,
ž�e  do ná� š  ne�kdo náráží�,  kdýž�  ná�m doš�lo,  ž�e  už�
jšme v Anglii, kde še ježdí� po leve�  štráne� . 
Dojeli jšme do Londý�ná k r�eče Temž� i, kde jšme áši
v pe� t hodin rá�no mí�štní�ho č�ášu (je žde o 
hodinu  me�ne�)  koneč�ne�  výštoupili  ž  áutobušu  á
výdáli še ná češtu Londý�nem. Doš�li jšme k r�eče 
Temž� i,  odkud  jšme  me� li  krá� šný�  vý�hled  ná
"Okurku",  tedý  velký�,  pr�í�mo  obr�í�  mrákodráp  ve
tváru 
okurký.  Poblí�ž�  "Okurký"  štá� lý  dálš�í�,  ješ�te�  výš�š� í�
mrákodrápý, nápr�. Shárp. Pote�  jšme pročhá� želi 
londý�nšký�mi uličemi.  Býdlí�  žde áši  ošm milio� nu)
lidí�  á  pu) lká  ž  ničh  tám  rá�no  be�hálá  ješ�te�  pr�ed
práčí�, dokonče jšme vide� li jednoho pá�ná, který�  še
pr�í�mo ná uliči pr�evle�kál že športovní�ho obleč�ení�
do obleku. 
Po první�m dnu v Londý�ne�  jšme še jeli ubýtovát do
rodin. Tročhu jšme še bá� li, jáčí� náš�i 
hoštitele�  budou,  ále  nákoneč  býli  šuper  á  vár�ili
vý�borne� .  Moč še ná�m u ničh lí�bilo, ále jedná ve�č
ná� š žárážilá, i kdýž�  jšme ná to býli upožorne�ni, á
to,  ž�e  še  nežouvájí�.  Prošte�  ná�m pr�iš� lo  divne� ,  ž�e
kdýž�  ne�čo výš�lá�pnou, ták to pák utr�ou domá do
koberče... 
Druhý�  den jšme  návš�tí�vili  lá� žen� ške�  me�što  Báth,
kde jšme tročhu nákupováli á pák jšme jeli 
ná  Stonehenge.  Tám to  býlo  moč  hežke�  á  výš�lo
ná�m poč�áší�, tákž�e to býlo ješ�te�  lepš�í�. 
Pošlední�  den v Anglii  jšme še š� li  podí�vát ná Big
Ben, ále býli jšme vš�ičhni žklámá�ni, 
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protož�e  Big Ben býl  čelý�  v leš�ení�,  áž�  ná hodiný.
Kuš odšud je tákžváne�  Londý�nške�  Oko (ruške�  
kolo),  že  ktere�ho  jšme  me� li  vý�hled  ná  čelý�
Londý�n. Býlo to ná�dherne� . 
Ale  nejlepš�í�  ž  čele�  Anglie,  ten  nejhežč�í�  žá� ž� itek,
býlý veverký... Ano, veverký, ktere�  jšme 
potkáli v londý�nške�m párku. Káž�dý�  ši že žá� ježdu
pr�ivežl domu)  álešpon�  dešet fotek š veverkou. 
Soutěž robotiky
Tý�m náš�ičh ž�á� ku)  ve šlož�ení�  Krištý�ná Ve� trovčová� ,
Veroniká  Puštková� ,  Mártin  Studnič�ká  á  Tomá� š�
S3emberá še pod pátroná� tem SS3  Ošelče žu� č�áštnili
šoute�ž�e  v robotiče  v Tečhmániá  Sčienče  Center
v Plžni.  Z3 á� či  me� li  žá  u� kol  v rá�mči  č�týr�č�lenne�ho
tý�mu  šeštávit  že  štávebniče  robotá,  který�  bude
pomočí�  šenžoru)  ščhopen  ábšolvovát  pr�edem
nežná�mou  tráť.  Náš�i  ž�á� či  obšádili  2.  mí�što
v šoute�ž� i kreátivitý.

Ná koneč š�kolní�ho roku 2018/2019 pr�iprávujeme
roč�enku,  kterou  ši  žá� jemči  mohou  žákoupit  á
v budoučnu  ši  vš�ečhný  výuč�ují�čí�,  špoluž�á� ký  i
žmí�ne�ne�  ákče pr�ipomenout.
A  jáký�  býl  tento  š�kolní�  rok?  Pr�edevš�í�m  rýčhlý�,
neboť ná�m velmi utekl á táke�  bohátý�, neboť ná�m
pr�inešl mnoho nove�ho výbávení� dí�ký žr�ižováteli á
táke�  dí�ký  dotáčí�m.  Jšme  pýš�ní�  ná  novou  š�kolní�
kučhýn� ku i  nove�  šočiá� lní�  žár�í�žení�  á  táke�  ná  ICT
výbávení�  -  40  mobilní�čh  žár�í�žení�,
elektrotečhničke�  me�r�í�čí�  šouprávý,
prográmovátelne�  štávebniče,  šenžorý  Páščo,
vižuáliže�r á výbávení� do tere�nu.

Teď už�  še vš�ičhni te�š� í�me ná prá� ždniný á krome�
odpoč�inku budeme drž�et pálče, ábý výš�el projekt
žádáný�  Občí�  Páč�ejov  ná  rekonštrukči  š�kolní�čh
dí�len.
Pr�eji  vš�em  žáme�štnánču) m,  rodič�u) m  á  pr�á� telu) m
š�kolý  odpoč�inkovou  dovolenou,  ž�á� ku) m  krá� šne�
prá� ždniný  bež  u� rážu)  á  odčhá� žejí�čí�m  ž�á� ku) m
mnoho u� špe�čhu)  v nove�m pu) šobiš�ti.

Hana Aldorfová, ředitelka školy

95 let SDH Strážovice
 

  Sbor  dobrovolný�čh  hášič�u)
Strá� ž�oviče,  býl  žálož�en  v roče
1924, ošlávuje tedý letoš 95 let
od šve�ho vžniku.
Ofičiá� lne�  býl šbor žálož�en 
27.  ledná  1924.  Záklá�dájí�čí�čh
č�inný�čh č�lenu)  býlo 18 á první�m
štároštou  šboru  býl  jmenová�n

Antoní�n  Soukup  r�í�dí�čí�  mí�štní�  š�kolý.    Ná  první�
vý�borove�  ščhu) ži 6 dubná 1924 býlo rožhodnuto o
žákoupení�  motorove�  štr�í�káč�ký  od  firmý Eberl  á
špol.  Táto  štr�í�káč�ká  býlá  ihned  v č�ervnu  te�hož�
roku  žákoupená  žá  28  tiší�č  korun.  První�  žá� šáh
š touto  štr�í�káč�kou býl  uškuteč�ne�n  o  rok požde� ji
pr�i pož�á� ru ve Velenovečh.
   Zá č�týr�i roký v roče 1928 býlo ve Strá� ž�ovičí�čh
žálož�eno ž�enške�  druž�štvo o 6 č�lenká� čh.
Neme� lo ále dlouhe�  trvá� ní�, protož�e již�  v roče 1932
býlo žruš�eno.
    V šouč�ášnošti  má�  šbor  37  č�lenu)  bohuž�el
š ve�kový�m pru) me�rem 59 let.  Nejštárš�í�m č�lenem
je pán Jošef Bučhtá, který�  letoš ošlávil devádešá� te�
nároženiný.     V rá�mči  ošláv 95 let  od žálož�ení�,
býlá 25 kve� tná ušpor�á�dá�ná okršková�  šoute�ž� .  Ná
louče  pod  Strá� ž�ovičemi  býlá  pr�iprávená  tráť
š pr�eká� ž�kámi  á  proštorem  pro  pož�á� rní�  u� tok.
Soute�ž�e  še  u� č�áštnilo  čelkem  11  druž�štev.  Pe� t
druž�štev  muž�u) ,  tr�i  druž�štvá  ž�en  á  tr�i  druž�štvá
de� tí�.  Pr�á� lo  ná�m  krá� šne�  poč�áší�,  obč�erštvení�  býlo
žájiš�te�no,  tákž�e še ákče povedlá.  Siče domá�čí�mu
druž�štvu še nepodár�ilo náštártovát štr�í�káč�ku, ále
šklidilo nejve� tš� í�  potlešk, čož�  býlo málou ná�pláští�
ná neždár.

  Jáko vž�dý še velke�mu poč�tu pr�ihlí�ž�ejí�čí�čh divá�ku)
lí�bilý  pož�á� rní�  u� toký,  te�čh  nejmenš�í�čh.  Vš�ičhni
obdivováli nášážení�, š jáký�m še šnáž� í� bý� t nejlepš�í�.
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Zá�ve�rem  býli  výhlá� š�ený  vý�šledký  á  pohá� rý
nákoneč doštálo káž�de�  že žu� č�áštne�ný�čh druž�štev.

Josef Vítek, velitel

Svojsíkův závod 2019 – Rokycany
Po  okrešní�m  kole  Svojší�ková
žá�vodu  v  Klátovečh,  že  ktere�ho
poštoupilá náš�e škáutšká�  druž� iná
Jež�či,  še  konálo  ve  dnečh  7.-
9.6.2019  krájške�  kolo  te� to
šoute�ž�e v Rokýčánečh, kde še táto
šedmič�lenná�  druž� iná mohlá ope� t

popášovát  š  diščiplí�námi,  ktere�  májí�  prove�r�it
škáutške�  dovednošti.  Zá  náš�e  štr�ediško  Ještr�á� b
Páč�ejov  bojováli  Jež�či  be�hem  šobotní�ho  dne  š
máximá� lní�m  výpe� tí�m  šil  á  šnáž� ili  še  šplnit  ná
vý�bornou vš�ečhný u� kolý,  ktere�  pro ne�  pr�iprávili
por�ádátele� .  Soute�ž�  býlá  šlož�ená�  ž  8  hlávní�čh
diščiplí�n,  který�mi  býlý:  prá� če  š  mápou,
výhledá�vá�ní� informáčí�, hištorie á škáuting, š� ifrý á
logičke�  mýš�lení�,  fýžičká�  ždátnošt,  pr�í�rodá,
ždrávove�dá, tájná�  diščiplí�ná. I pr�eš pome�rne�  mále�
žkuš�enošti  že  žá�vodu)  v  rá�mči  te� to  ve�kove�
kátegorie,  doká� žálá  náš�e  rýže  dí�vč�í�  druž� iná
výbojovát  krá� šne�  9.  mí�što  á  žášlouž� ilá  ši  od
mnohý�čh por�ádátelu)  šlová čhvá� lý. Po ábšolvová�ní�
žá�vodu  č�ekálá  ná  vš�ečhný  u� č�áštní�ký  počtá  v
podobe�  šlávnoštní�ho pru) vodu me�štem Rokýčáný
v rá�mči ošláv 100 let škáutingu, kdý náš�e druž� iná
me� lá tu č�ešt jí�t  jáko první�.  Pru) vod býl žákonč�en
ná Mášárýkove�  ná�me�ští�,  kde pode�kovál škáutšký�
pr�edšedá  Plžen� ške�ho  kráje  Luká� š�  Márek  vš�em
šoute�ž� í�čí�m žá jejičh vý�koný á popr�á� l rokýčánšký�m
škáutu) m  dálš� í�čh  100  let  č�innošti.  Pote�
ná� šledoválo  výhlá� š�ení�  vý�šledku)  á  ná�vrát  ná
škáutškou louku,  kde býl pro vš�ečhný u� č�áštní�ký
pr�ipráven končert mí�štní� ročkove�  kápelý. V nede� li
č�ekál  ná  vš�ečhný  u� č�áštní�ký  u� klid  škáutške�ho
áreá� lu á šlávnoštní�  žákonč�ení� Svojší�ková žá�vodu,
kdý  po  špoleč�ne�m  žpe�vu  škáutške�  Več�erký
žáburá�čelo okolí�m hálášne� :  "Rožčhod!".  Vš�ečhný
škáutký ši žá�vod máximá� lne�  už� ilý á nává� žálý nove�
kámárá�dške�  vžtáhý  š  oštátní�mi  šoute�ž� í�čí�mi.
De�kujeme  orgánižá� toru) m  žá  perfektne�
žvlá�dnutou ákči, která�  pr�i poč�tu 23 pr�ihlá� š�ený�čh
druž� in  (dohromádý  ví�če  ják  200  u� č�áštní�ku) )
potvrdilá  orgánižáč�ní�  dovednošti  rokýčánšký�čh
škáutu)  á  uká� žálá  ná�m,  ná  jáke�  u� rovni  je  mož�ne�
por�á�dát žá�vodý. Vžhledem k tomu, ž�e še škáutške�

žá�vodý konájí� jednou žá 2 roký á štr�í�dájí� še ob rok
š  vlč�í�mi/šve� tluš�kovšký�mi  žá�vodý,  pr�ihlá� šilo  še
náš�e  štr�ediško  k  por�á�dá�ní�  šve� tluš�kovške�ho
žá�vodu  ná  pr�í�š� tí�  rok,  kdý  še  pokuší�me  žu� roč�it
vš�ečhný  žkuš�enošti  nábýte�  ž  okrešní�ho  á
krájške�ho kolá.

Václav Štípek   
zástupce vedoucího střediska Jestřáb

       skautská družina na soutěži

Den dětí

V  šobotu  1.  č�ervná
ušpor�á�dálá  kulturní�
komiše  špolu  še  vš�emi
špolký v náš�í�  obči ošlávu
Dne de� tí�.

Pohá�dkove�  putová�ní� žáč�álo ná „Oránž�ove�m hr�iš�ti“
kám pr�iš�el žá de� tmi uplákáný�  Več�erní�č�ek , ž�e še
mu žtrátilý vš�ečhný pohá�dký á poprošil de� ti, ábý
mu  je  pomohli  nájí�t.  Ták še  š  prá� ždnou knihou
pohá�dek výdálo ná češtu „Z pohá�dký do pohá�dký
„ te�me�r�  devádešá� t de� tí�  vš�ečh ve�kový�čh kátegorií�
špolu še švý�mi  rodič�i  á prárodič�i.  Po čele�  tráše,
která�  vedlá šlunčem žálitou pr�í�rodou , pr�eš louký,
náuč�nou  štežkou  „Kote�ž� iče“  okolo  rýbní�ká
Blý�škotá  áž�  ná  fotbálove�  hr�iš�te� .  Ceštou  ná  de� ti
č�ekál Krteč�ek, Bob á Bobek, Ovč�í� bábič�ká, Spejbl á
Hurví�nek,  Perní�ková�  čháloupká  á  dve�  jež� ibábý,
C3ert š prinčežnou, Hup á Hop, C3ervená�  Kárkulká š
mýšlivčem,  Vodní�k  á  ví�lý,  S3 iroký�  á  Býštrožráký�,
který�m  čhýbe� l  Dlouhý�,  Leontý�nká  še  škr�í�tký,
Kr�emí�lek  á  Vočhomu) rká  á  Pát  á  Mát.  Ná
jednotlivý�čh štánoviš�tí�čh plnili  pohá�dkove�  u� kolý
žá  ktere�  doštá�váli  šámolepký  á  tí�m  náplnili
prá� ždnou  knihu  á  v  čí�li  ji  pák  mohli  pr�edát
Več�erní�č�kovi,  který�  me� l  velkou  rádošt,  ž�e  še
pohá�dký  náš�lý  á  ták  vš�ečhný  de� ti  odme�nil
krá� šnou  č�okolá�dou  š  motivem  Obče  Páč�ejov  á
bálonkem še žnákem obče.
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Ná hr�iš�ti č�ekálo ná de� ti obč�erštvení�, velký�  šká�káčí�
hrád ,  který�  ná�m žápu) jč�ilo  šdruž�ení�  PRO Plžen� ,
Kýnologove�  ž Defurový�čh Láž�án pr�edvedli  prvký
vý�čviku pšu) . O velkou žá�bávu še poštárálá „Zlátá�
Z3 iráfá „ ž Klátov še švou bálonkovou šhow á de� ti
ši mohli š Kárkulkou á vlkem výrobit bálonková�
žví�r�á� tká,  meč�e........Až�  do podveč�erá výhrá�válá ná
hr�iš�ti  hudbá  ž  pohá�dek  á  de� tšký�čh  filmu) .  Cele�
odpoledne  še  výdár�ilo  á  pode�ková�ní�  pátr�í�
Obeční�mu  u� r�ádu  žá  podporu,  vš�em  č�lenu) m
kulturní�  komiše,  MS3  Páč�ejov,  ZS3  Páč�ejov,
Ošádní�mu  vý�boru  Tý�r�oviče,  Spolku  pro  obnovu
pámá� tek v krájine�  pod Slávní�kem, AMK, TJ Sokol
Páč�ejov,  Juná�ku) m,  Mýšlivečke�mu  šdruž�ení�
Páč�ejov,  SDH Veleš�iče,  SDH Páč�ejov,  TK á  SPV á
dálš�í�m  dobrovolní�ku) m  ,  kter�í�  ná�m  očhotne�
pomohli pr�iprávit krá� šný�  Den de� tí� .
Pode�ková�ní� pátr�í� i pánu Vá� člávu Hlává�č�ovi ml. žá
pošeč�ení�  louký á pánu Jánu Lá�vič�kovi žá pr�í�štup
ná jeho požemek.

Miloslava Hlůžková
předsedkyně kulturní komise

     u Blýskoty čekal vodník s divoženkami

Automotoklub Pačejov v AČR má za sebou
hektické jaro

C3 lenove�  AMK  Páč�ejov  v
AC3R  odštártováli  švoji  letoš�ní�
č�innošt již�  ná žáč�á� tku roku. Pr�eš
žimu  še  ušilovne�  práčoválo  ná
štávbe�  tráti INVELT Rállý Páč�ejov

á  ná  finánč�ní�m  žájiš�te�ní�  te� to  ná� roč�ne�  ákče.  V
u� noru  á  br�ežnu  ábšolvováli  náš�i  č�lenove�  še�rii
š�kolení�  á  žkouš�ek,  bež  který�čh  bý  nemohli
výkoná�vát švoje funkče v áutomotoklubu. Táke�  v

letoš�ní�m  roče  je  AMK  Páč�ejov  vý�hrádní�m
dodávátelem  ná  žájiš�te�ní�  dišpeč�inku  ná  vš�ečh
ofičiá� lní�čh  rállý  v  C3eške�  republiče.  Jedná�  še  o
velmi  žodpove�dnou  funkči,  kde  dišpeč�ink  v
podštáte�  r�í�dí� čelou rállý. C3 lenove�  dišpeč�inku muší�
bý� t  velmi  žkuš�ene�  á  žodpove�dne�  ošobý.  Pro
Automotoklub  Páč�ejov  je  velkou  čtí�,  ž�e  tuto
du) lež� itou  funkči  mohou  v  C3eške�  republiče
výkoná�vát  prá�ve�  jeho  č�lenove�  á  nikdo  jiný�.  V
šouč�ášne�  dobe�  má�  náš�e  dišpeč�eršká�  škupiná 13
č�lenu) ,  kter�í�  jšou  drž� iteli  pr�í�šluš�ne�  bežpeč�noštní�
ličenče.  První�  šoute�ž� í�,  kterou  jšme  tákto
žájiš�ťováli  býlá  Váláš�šká�  rállý  ve  Válmežu,
ná� šledovál  rállýšprint  ve  Sluš�ovičí�čh.  Končem
dubná  jšme  še  vý�žnámne�  podí�leli  ná  žájiš�te�ní�
Rállý S3umává á evropške�  Hištorič Vltává Rállýe v
Klátovečh. Jeden volný�  jární� ví�kend jšme výuž� ili k
ušpor�á�dá�ní� první�ho kolá Poš�umávške�ho pohá� ru v
áutomobilove�m  šlálomu  v  Jánovičí�čh  nád
UN hlávou.

 To už�  ná plne�  obrá� tký be�ž�elá i  pr�í�prává
Mištrovštví�  C3eške�  republiký  v  áutomobilove�m
šlálomu, ktere�  še odehrá� lo 11. kve� tná ná letiš�ti v
Kádove� . Zá�vodu še žu� č�áštnilá te�me�r�  štovká ježdču)
ž r�ád profešioná� lu)  i ámáte�ru) . Abšolutní�m ví�te�žem
še  štál  žlí�nšký�  Antoní�n  C3ervenká  š  Peugeotem
205.  Zde  muší�me  počhvá� lit  vš�ečhný  por�ádátele,
kter�í�  tám  žodpove�dne�  výkoná�váli  švoji  funkči  i
pomohli  še  štávbou  á  bourá�ní�m  čele�ho  áreá� lu.
Celý�  žá�vod  še  totiž�  odjel  žá  výtrvále�ho  deš�te�  á
čhládne�ho  poč�áší�.  Souč�á� ští�  ákče  býl  táke�
šponžoršký�  den  pro  pártnerý  INVELT  Rállý
Páč�ejov.

Než�  jšme  štáč�ili  ušuš�it  vš�ečhný  štáný  ž
letiš�te� , výdá�válá še č�á� št náš�í� dišpeč�erške�  škupiný
ná  Rállýe  C3ešký�  Krumlov.  Krome�  č�innošti  ná
dálš�í�čh rállý ve Výš�kove�  á v Huštopeč�í�čh ušilovne�
práčujeme  ná  výdá� ní�  publikáče  u  pr�í�lež� itošti
XXXX.  roč�ní�ku  náš�í�  rállý,  pr�iprávuje  še  táke�
vý�štává  á  dálš� í�  bohátý�  doprovodný�  prográm  k
tomuto vý�žnámne�mu jubileu.

Teď  už�  še  ší�lý  vš�ečh  č�lenu)  upí�rájí�  k
finá� lní�m  pr�í�prává�m  ná  INVELT  Rállý  Páč�ejov.
C3ekájí�  ná� š  dvá  me�ší�če  ušilovne�  á  nepr�etrž� ite�
prá� če,  která�  vývrčholí�  v  šobotu  27.  č�ervenče  v
8:30 hodin štártem první�ho vožidlá.  Pr�í�právu ši
ješ�te�  žpeštr�í�me žájiš�te�ní�m Bohemiá Rállý v Mláde�
Bolešlávi
 Páč�ejovšký�  áutomotoklub  reprežentuje
táke�  ne�kolik pošá�dek v MC3R v rállý. Neju� špe�š�ne� jš� í�
je  žátí�m pošá�dká Vá�čláv Stejškál jun.  -  Stánišláv
Viktorá jun. Se švý�m Renáultem Clio výhrá� li švoji
tr�í�du ná Rállý S3umává i v C3eške�m Krumlove� . Májí�
ták  ždá� rne�  nákroč�eno k titulu  mištru)  republiký.
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Druhou u� špe�š�nou pošá�dkou jšou náš�i č�lenove�  Ján
Kornhefr  š  Mičhálem  Trinerem.  Ti  štártují�  še
š�pič�kový�m  Peugeotem  208  R2,  ále  letoš  je
bohuž�el  doprová� ží�  šmu) lá.  Pe�kný�  vý�šledek
ve� tš� inou žhátí�  ne� jáký�  proble�m v podobe�  defektu
nebo  menš�í�  hává� rie.  Jejičh  šmu) lá  vývrčholilá
velkou  hává� rií�  v  C3eške�m  Krumlove� ,  že  ktere�  še
vš�ák oklepáli á plá�nují� dálš� í� u� č�ášt v šeriá� lu. Ná�m
nežbý�vá� ,  než�  jim  drž�et  pálče,  ábý  švoji  šmu) lu
prolomili. Pe�kný�čh vý�šledku)  došáhuje v kátegorii
hištoričký�čh vožidel dálš� í� náš�e pošá�dká Frántiš�ká
á  Libuš�e  Fádrný�čh  ná  vože  Ládá  2105.  Velký�m
u� špe�čhem  pro  páč�ejovšký�  áutomotoklub  býlo
žájiš�te�ní�  štártu  tr�í�  náš�ičh  pošá�dek  v  podniku
Mištrovštví�  Evropý  Hištorič  Vltává  Rállý.
Reprežentováli  ná� š  pošá�dký  Hor�ejš� í�  –
Klá� š�terková� , Terš�  – Ví�toveč á Dolá�k – Ná�dvorní�k.
Poč�etný�  žá�vodní� teám Automotoklubu Páč�ejov še
táke�  čhýštá�me  poštávit  ná  náš�i  domá�čí�  INVELT
Rállý Páč�ejov.

Miroslav Žitník ml.
předseda AMK

Mistrovství republiky ve slalomu na kadovském 
letišti

SDH Pačejov
Jární�  ščhu) žký  mládý�čh  hášič�u)
jšme  žáhá� jili  17.br�ežná  v
proštorá�čh hášič�ške�  žbrojniče –
v  náš�í�  klubovne� .  De� ti  še  pilne�
pr�iprávoválý  ná plne�ní� odžnáku)
odbornošti á vý� tvárnou  šoute�ž�
„Pož�á� rní�  očhráná oč�imá de� tí�“. V

dubnu probe�hlý dve�  brigá�dý ná odklí�žení� kleští� v
obeční�čh leší�čh.
Odpoledne  po  brigá�de� ,  v  šobotu  27.  dubná,  še
mládí�  hášič�i áktivne�  podí�leli ná š�táfetove�m be�hu
proti u� lož� iš�ti jáderne�ho odpádu. Nežápomne� lo še

áni ná švá� tek máminek, ná pá� tek 3. kve� tná jšme
pro ne�  pr�iprávili málou ošlávu, ná její�mž�  žá�ve�ru
doštálá  káž�dá�  máminká  kýtič�ku.  Ná�plní�  dálš� í�čh
ščhu) žek  býlý  už�  jen  tre�ninký  ná  jární�  šoute�ž�
Plámen. O ví�kendu 11. - 12. kve� tná  probe�hlo ve
Veleš�ičí�čh šouštr�ede�ní�, kde jšme doládili šoute�ž�ní�
diščiplí�ný  jáko  je  pož�á� rní�  u� tok,  š�táfetá  4x60m,
š�táfetá  pož�á� rní�čh  dvojič  á  pož�á� rní�  u� tok  CTIF.
Ná� šledne�  v šobotu 18. kve� tná še konál ná Mále�m
Boru  žá�ve�reč�ný�  šráž  šoute�ž�e  Plámen  por�á�dáný�
Okrešní�m  šdruž�ení�m  hášič�u)  Klátový.  Po  šeč�tení�
vý�šledku)  ž  obou  kol  hrý  škonč�ilo  druž�štvo
mládš�í�čh de� tí� ná 5. mí�šte�  ž 18 druž�štev á druž�štvo
štárš�í�čh  ží�škálo  táke�  5.  mí�što  ž  29  druž�štev.  V
kátegorii  jednotlivču)  v  be�hu  ná  60  m  -  čhlápči
štárš�í�  obšádil  Krýš�tof   Nohá  12.  mí�što  ž  28
šoute�ž� í�čí�čh.  V  kátegorii  dí�vký  štárš�í�  ši  Gábrielá
Be� ločhová�  dobe�hlá pro 16. mí�što á Terežá Sluková�
pro mí�što 23. ž 30 šoute�ž� í�čí�čh. 

Holky děkujeme za vzornou reprezentaci !

V  šobotu  1.  č�ervná   por�á�dálo  Okrešní�  šdruž�ení�
hášič�u)  Klátový v Býštr�iči nád UN hlávou „Výr�ážováčí�
šoute�ž�  ž�en“,  že  ktere�  do okrešní�ho kolá šoute�ž�e
poštoupilo  ošm  druž�štev.  V  kátegorii  II.  še  v
pož�á� rní�m  u� toku  ž  čelkem  13  druž�štev  umí�štilý
páč�ejovške�  hášič�ký š  č�ášem 34.78 vter�iný  (  čož�
býl čelkove�  druhý�  nejlepš�í� č�áš v pož�á� rní�m u� toku v
kátegorii ž�en I. á II.) ná 2. mí�šte�  á tí�m ši výdobýlý
u� č�ášt v okrešní�m kole.
 Ná� šledují�čí�  tý�den  še  tohoto  Výr�ážováčí�ho  kolá
žu� č�áštnilo i  druž�štvo muž�u) .  Tentokrá� t  še šoute�ž�
por�á�dálá v Mále�m Boru. Náš�i  reprežentánti še v
šilne�  konkurenči  umí�štili  ná  čhvá� lihodne�m  7.
mí�šte�  ž čelkove�ho poč�tu 16 druž�štev. Bohuž�el še
áni š tí�mto krá� šný�m umí�šte�ní�m  neprobojováli do
okrešní�ho kolá. Jejičh reprežentáče v Mále�m Boru
škonč�ilá  á  teď  je  veš�kerá�  tí�há  reprežentáče  ná
náš�ičh hášič�ká� čh.  

                             (Klára Klečková, Radek Junger)
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VŠECHNO NEJLEPŠÍ NAŠIM 
JUBILANTŮM

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

Obec Pačejov

 Jaké  společenské  akce
nás čekají ve III. Čtvrtletí?

20.7. Strážovice – posezení na návsi
s Václavem Žákovcem
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26. 7.–27. 7. 2019
XXXX. ročník
INVELT Rally Pačejov
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