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Dobrý�  den  vá� ž�ení�  spoluobč�áne� ,
je  koneč  dáls�í�ho  č�tvrtletí�  á
žá� roven�  i  roku  á  ták  do  vás�ičh
domá�čností�  ope� t  pr�ičhá� ží�  dáls� í�
č�í�slo žprávodáje nás�í�  obče. Je po
Vá�nočí�čh á ná sve�  oslávý se te�s� í�
Silvestr. Zá dver�mi stojí� nový�  rok.

Dovolte  mne�  ále  se  jes�te�
ohle�dnout  žá  poslední�m  č�tvrtletí�m   roku  prá�ve�
konč�í�čí�ho. Letos v le� te� , dí�ký č�áste�mu des�ti, hodne�
rostlá trá�vá á ták nás�i žáme�stnánči u� plne�  nestí�háli
seč�ení�  ver�ejný�čh  prostránství�,  mož�ná�  i  vý  jste
vide� li  ne�ktere�  nedostátký.  Jes�te�  ke  vs�emu  jsme
me�li  tráktor  dvá  me�sí�če  v  opráve� ,  ták  i  to
žpu" sobilo, ž�e jsme nestí�háli.  Ale mýslí�m, ž�e  nás�i
žáme�stnánči  se  hodne�  snáž� ili.  Ná  seč�ení�  má�me
skoro  tr�i  hektárý  obeční�čh  požemku"  á  16
kilometru"  pr�i obeční�čh komunikáčí�čh. To je urč�ite�
por�á�dná�  porče.

Sečení kolem rybníka Na Prachárně

Končem me�sí�če žá� r�í�   jsme výdáli obč�ánu" m, kter�í�
si je objednáli, komposte�rý k uklá�dá�ní� bioodpádu
ná  jejičh  žáhrádá� čh.  Jsme  rá�di,  ž�e  se  ná�m  je
podár�ilo  žájistit  ve  spoluprá� či  s  DSO
Horáž�ďovičko  ná  dotáči  á  tí�m  pá�dem  žá
vý�hodný�čh čenový�čh podmí�nek pro obč�áný. V te� to
souvislosti se s vá�mi musí�m pode� lit o počitý ž te� to
ákče.  Zá  prve�  se  uká� žálo,  ž�e  ne�kolik  obč�ánu"
spekuloválo  á  čhte� lo  je  umí�stit  jinám,  než�  v
Páč�ejove� ,  tr�ebá  svý�m  pr�í�bužný�m  ápod.,  čož�  bý
podle  smlouvý  bý� t  neme�lo  á  žá  druhe� ,  býlo
ne�kolik  te�čh,  kter�í�  si  jej  objednáli  á  nákoneč
nevžáli á to ž dost počhýbný�čh du" vodu" . Je to pro
ná� s  pouč�ení�  á  pr�í�s� te�  budeme  výbí�rát  žá� lohý
pr�edem již�  pr�i objedná�ní�.
Končem  me�sí�če  žá� r�í�  jes�te�  probe�hlo  slávnostní�
ví�tá�ní�  obč�á�nku"  obče  á  pr�iví�táli  jsme  meži  ná� s

čelkem  11  de� tí�,  ktere�  obdrž�eli  ve�čne�  dá� rký  á
žálož�ení�  kontá  v  bánče  s  finánč�ní�  hotovostí�  od
obče.  V  podžimní�čh  dnečh  jsme  ná  žá�kláde�
sčhvá� lení� rádou obče por�í�dili ná fárskou žáhrádu
venkovní� posilováčí� stroje, ktere�  umož�n� ují� čvič�ení�
de� tí�  i  dospe� lý�čh  á  reákče  jsou  žátí�m  požitivní�.
Záč�á� tkem me�sí�če  r�í�jná  se  konál  42.  roč�ní�k  rállý
Páč�ejov, který�  se veliče výdár�il, žá čož�  býčh čhte� l
pode�kovát  por�ádátelu" m ž  AMK Páč�ejov,  protož�e
Páč�ejov se ope� t sklon� ovál v superlátivečh.

Vítání občánků 24. září

Str�edeč�ní� rá�no 13. r�í�jná proťálá nás�i obeč žprá�vá
jáko  blesk  ž  č�iste�ho  nebe,  která�  ná� s  vs�ečhný
žáskoč�ilá  á  mnohý�m  ž  ná� s  uká�plá  slžá:  "  Pepá
Hromá�dká  ná�hle  žemr�el."  Emeritní�  r�editel  nás�í�
Zá�kládní�  s�kolý,  tuto  funkči  výkoná�vál  35  let!
Dlouholetý�  č�len á funkčioná� r�  Sboru dobrovolný�čh
hásič�u" ,  skve� lý�  máriá� s�ní�k.  Právidelne�  návs�te�vovál
mistrovske�  žá�pásý  nás�eho  á� č�ká  fotbálistu" .  Jeho
u� č�ást  v  nás�í�  hospu" dče  á  sve�rá� žný�  humor  ná�m
bude moč čhýbe� t. Čest jeho památce!

 Oslávý  28.  r�í�jná  probe�hlý  komorne� .   Zá  u� č�ásti
dvou desí�tek obč�ánu"  jsme polož� ili ve�nče žá žvuku"
stá� tní�  hýmný  u  pomní�ku"  pádlý�čh  ž  I.  sve� tove�
vá� lký v Páč�ejove�  á Veles�ičí�čh. Z du" vodu"  pándemie
á noužove�ho stávu muselo bý� t žrus�eno slávnostní�
rožsví�čení�  vá�noč�ní�čh stromu"  á ták jsem álespon�
prostr�edničtví�m  mí�stní�ho  rožhlásu  popr�á� l
obč�ánu" m  k  žáhá� jení�  ádventní�ho  č�ásu.  Jine�
kulturní� ákče se že žná�mý�čh du" vodu"  již�  do konče
roku nekonálý.

PERONIZACE
30.  listopádu  probe�hlo  v  prostoru  vlákove�ho
ná�dráž� í�  slávnostní� ukonč�ení� stávbý „Peronižáče v
ž�st.  Páč�ejov“ žá  u� č�ásti  ná�me�stká  hejtmánký
Plžen� ske�ho kráje Pávlá Č? í�ž�ká. Tá žáč�álá v č�ervnu
2019  á  žáhrnoválá  optimáližáči  pr�ibliž�ne�  4,6
kilometru  tráti  i  kompletní�  pr�estávbu  sámotne�
stániče  á  blí�žke�  žástá�vký  Kovč�í�n.  Zhotovitelem
stávbý  býlá  Společ�nost  Z? ST  PAČ?EJOV  tvor�ená�
firmámi  BERGER  BOHEMIA,  PORR,  ČOLAS  ČZ á
AZ? D  Práhá.  Čelkove�  investič�ní�  ná�kládý  dosá�hlý
te�me�r�  1,3 miliárdý Kč�. Sámostátnou ákčí� je oprává
vý�právní� budový v Páč�ejove� , která�  skonč�í�  letos v
prosinči. Be�hem uplýnulý�čh ví�če než�  dvou let se v

Páč�ejove�  náhrádilá  nevýhovují�čí�  u� rovn� ová�
ná� stupis�te�  nový�mi s normovou vý�s�kou 550 mm
nád kolejí�.  Stániče má�  nýní�  jedno vne� js� í�  á  jedno
jednostránne�  ná� stupis�te�  o de� lče 120 metru" . Pr�ed
reáližáčí�  stávbý žde muselý rýčhlí�ký žpomálovát
áž�  ná 65 km/h, nýní�  mohou jet rýčhlostí�  áž�  100
km/h.  „Odstráne�ní�  propádu  rýčhlosti  pr�inese
žkrá� čení�  jí�ždní�čh  dob vláku"  ná  du" lež� ite�  spojniči
Č?eský�čh  Bude� jovič  á  Plžne� .  Krome�  sámotne�
stániče  Páč�ejov  se  renovoválý  táke�  č�á� sti  obou
návážují�čí�čh dvoukolejný�čh u� seku"  do Horáž�ďovič
pr�edme�stí� á do Nepomuku,“ r�í�ká�  generá� lní� r�editel
Sprá�vý  ž�eležnič  Jir�í�  Svobodá.  Pr�í�stup  ná
ná� stupis�te�  je  nový�m  podčhodem,  který�  ždobí�
kresbý de� tí� ž mí�stní� žá�kládní� á máter�ske�  s�kolý. Tý
Sprá�vá ž�eležnič společ�ne�  se žhotovitelem výbí�rálá
ž  ví�če  než�  100 ná�vrhu" .  Vý� tvární�k  je  pák be�hem
dvou dní� „pr�enesl“ ná ste�ný podčhodu á s� ikmý�čh

pr�í�stupový�čh  čhodní�ku" .  Souč�á� stí�  projektu  býlá  i
vý�stávbá dvou ná� stupis�ť á pr�í�str�es�ku ná žástá�vče
Kovč�í�n.  V  čele�m  u� seku  probe�hlá  rekonstrukče
trákč�ní�ho  vedení�,  4  mostu"  á  10  propustku"  á
stávbá  ope�rne�  ždi.  Oprávou  pročhá� ží�  táke�
vý�právní�  budová  v  Páč�ejove� ,  stávební�  prá� če
budou  hotove�  do  konče  letos�ní�ho  roku.  Objekt
ží�skál pr�edevs�í�m novou str�ečhu, výme�nilá se okná
á  dver�e,  oprávou  á  žáteplení�m  pros�lá  fásá�dá.  V
interie�ru se oprávilý žejme�ná tr�i býtove�  jednotký
á  společ�ne�  prostorý.  Čestují�čí�m  budou  moči
výuž� í�t  vý�rážne�  renovovánou  č�eká� rnu  i  ver�ejne�
toáletý.  Ná�kládý  ná  kompletní�  oprávu  vý�právní�
budový  dosá�hlý  36,8  milionu  korun.  Čelkove�
investič�ní�  ná�kládý  ákče  s  ná� žvem  Peronižáče  v
ž�st.  Páč�ejov  á  žvý�s�ení�  rýčhlosti  v  km  299,650–
304,009  č�iní�  1,29  miliárdý  Kč�.  Projekt  je
spolufinánčová�n  Evropskou  unií�  ž  Fondu
soudrž�nosti  v  rá�mči  Operáč�ní�ho  prográmu
Doprává  2014–2020.  Pr�í�spe�vek  EU  mu" ž�e
dosá�hnout  áž�  809  372  073  korun.  Ná� rodní�
finánčová�ní�  žájis�ťuje  Stá� tní�  fond  doprávní�
infrástrukturý
„Tato trať směrem na Nepomuk a Horažďovice je
jedna z nejvíce frekventovaných. Převážíme na ní
hodně cestujících a daří se nám i navyšovat jejich
počet tím, že jim usnadňujeme přestupy. Podařilo
se  nám  udělat  těsně  vedle  nádraží  přestupní
terminál  v  Nepomuku  a  nově  v  Blovicích,  takže
přestup  z  autobusu  na  vlak  je  pro  cestující
okamžitý  a  pohodlný.  Je  tam  i  dostatek
parkovacích  míst.  Jsme  proto  rádi,  že  bude
podobná rekonstrukce probíhat i v Pačejově,“ r�ekl
k  dokonč�ene�  modernižáči  ž�eležnič�ní�  stániče
ná�me�stek hejtmánký pro doprávu Pável  Č? í�ž�ek  á
upr�esnil,  ž�e  pr�estupní�  terminá� l  bý  tu  me� l
vžniknout  už�  v  pr�í�s� tí�m  roče. „Rekonstrukce
stanice a nástupišť tak byla prvním předpokladem
k  tomu,  aby  mohl  další  nový  přestupní  terminál
tady v Pačejově vzniknout,“ dodál. Plžen� ský�  kráj se
bude  ná  jeho  výbudová�ní�  snáž� it  ží�skát  dotáči  ž
EU. 
Já�  býčh k  tomu čhte� l  dodát,  ž�e  v  nejbliž�s� í�  dobe�
bude  pož�á�dá�no  o  stávební�  povolení�  á  jedná�me
usilovne�  o žájis�te�ní� finánčová�ní� á o žáhá� jení� již�  v
pr�í�s� tí�m roče.
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 Oslávý  28.  r�í�jná  probe�hlý  komorne� .   Zá  u� č�ásti
dvou desí�tek obč�ánu"  jsme polož� ili ve�nče žá žvuku"
stá� tní�  hýmný  u  pomní�ku"  pádlý�čh  ž  I.  sve� tove�
vá� lký v Páč�ejove�  á Veles�ičí�čh. Z du" vodu"  pándemie
á noužove�ho stávu muselo bý� t žrus�eno slávnostní�
rožsví�čení�  vá�noč�ní�čh stromu"  á ták jsem álespon�
prostr�edničtví�m  mí�stní�ho  rožhlásu  popr�á� l
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roku nekonálý.

PERONIZACE
30.  listopádu  probe�hlo  v  prostoru  vlákove�ho
ná�dráž� í�  slávnostní� ukonč�ení� stávbý „Peronižáče v
ž�st.  Páč�ejov“ žá  u� č�ásti  ná�me�stká  hejtmánký
Plžen� ske�ho kráje Pávlá Č? í�ž�ká. Tá žáč�álá v č�ervnu
2019  á  žáhrnoválá  optimáližáči  pr�ibliž�ne�  4,6
kilometru  tráti  i  kompletní�  pr�estávbu  sámotne�
stániče  á  blí�žke�  žástá�vký  Kovč�í�n.  Zhotovitelem
stávbý  býlá  Společ�nost  Z? ST  PAČ?EJOV  tvor�ená�
firmámi  BERGER  BOHEMIA,  PORR,  ČOLAS  ČZ á
AZ? D  Práhá.  Čelkove�  investič�ní�  ná�kládý  dosá�hlý
te�me�r�  1,3 miliárdý Kč�. Sámostátnou ákčí� je oprává
vý�právní� budový v Páč�ejove� , která�  skonč�í�  letos v
prosinči. Be�hem uplýnulý�čh ví�če než�  dvou let se v

Páč�ejove�  náhrádilá  nevýhovují�čí�  u� rovn� ová�
ná� stupis�te�  nový�mi s normovou vý�s�kou 550 mm
nád kolejí�.  Stániče má�  nýní�  jedno vne� js� í�  á  jedno
jednostránne�  ná� stupis�te�  o de� lče 120 metru" . Pr�ed
reáližáčí�  stávbý žde muselý rýčhlí�ký žpomálovát
áž�  ná 65 km/h, nýní�  mohou jet rýčhlostí�  áž�  100
km/h.  „Odstráne�ní�  propádu  rýčhlosti  pr�inese
žkrá� čení�  jí�ždní�čh  dob vláku"  ná  du" lež� ite�  spojniči
Č?eský�čh  Bude� jovič  á  Plžne� .  Krome�  sámotne�
stániče  Páč�ejov  se  renovoválý  táke�  č�á� sti  obou
návážují�čí�čh dvoukolejný�čh u� seku"  do Horáž�ďovič
pr�edme�stí� á do Nepomuku,“ r�í�ká�  generá� lní� r�editel
Sprá�vý  ž�eležnič  Jir�í�  Svobodá.  Pr�í�stup  ná
ná� stupis�te�  je  nový�m  podčhodem,  který�  ždobí�
kresbý de� tí� ž mí�stní� žá�kládní� á máter�ske�  s�kolý. Tý
Sprá�vá ž�eležnič společ�ne�  se žhotovitelem výbí�rálá
ž  ví�če  než�  100 ná�vrhu" .  Vý� tvární�k  je  pák be�hem
dvou dní� „pr�enesl“ ná ste�ný podčhodu á s� ikmý�čh

pr�í�stupový�čh  čhodní�ku" .  Souč�á� stí�  projektu  býlá  i
vý�stávbá dvou ná� stupis�ť á pr�í�str�es�ku ná žástá�vče
Kovč�í�n.  V  čele�m  u� seku  probe�hlá  rekonstrukče
trákč�ní�ho  vedení�,  4  mostu"  á  10  propustku"  á
stávbá  ope�rne�  ždi.  Oprávou  pročhá� ží�  táke�
vý�právní�  budová  v  Páč�ejove� ,  stávební�  prá� če
budou  hotove�  do  konče  letos�ní�ho  roku.  Objekt
ží�skál pr�edevs�í�m novou str�ečhu, výme�nilá se okná
á  dver�e,  oprávou  á  žáteplení�m  pros�lá  fásá�dá.  V
interie�ru se oprávilý žejme�ná tr�i býtove�  jednotký
á  společ�ne�  prostorý.  Čestují�čí�m  budou  moči
výuž� í�t  vý�rážne�  renovovánou  č�eká� rnu  i  ver�ejne�
toáletý.  Ná�kládý  ná  kompletní�  oprávu  vý�právní�
budový  dosá�hlý  36,8  milionu  korun.  Čelkove�
investič�ní�  ná�kládý  ákče  s  ná� žvem  Peronižáče  v
ž�st.  Páč�ejov  á  žvý�s�ení�  rýčhlosti  v  km  299,650–
304,009  č�iní�  1,29  miliárdý  Kč�.  Projekt  je
spolufinánčová�n  Evropskou  unií�  ž  Fondu
soudrž�nosti  v  rá�mči  Operáč�ní�ho  prográmu
Doprává  2014–2020.  Pr�í�spe�vek  EU  mu" ž�e
dosá�hnout  áž�  809  372  073  korun.  Ná� rodní�
finánčová�ní�  žájis�ťuje  Stá� tní�  fond  doprávní�
infrástrukturý
„Tato trať směrem na Nepomuk a Horažďovice je
jedna z nejvíce frekventovaných. Převážíme na ní
hodně cestujících a daří se nám i navyšovat jejich
počet tím, že jim usnadňujeme přestupy. Podařilo
se  nám  udělat  těsně  vedle  nádraží  přestupní
terminál  v  Nepomuku  a  nově  v  Blovicích,  takže
přestup  z  autobusu  na  vlak  je  pro  cestující
okamžitý  a  pohodlný.  Je  tam  i  dostatek
parkovacích  míst.  Jsme  proto  rádi,  že  bude
podobná rekonstrukce probíhat i v Pačejově,“ r�ekl
k  dokonč�ene�  modernižáči  ž�eležnič�ní�  stániče
ná�me�stek hejtmánký pro doprávu Pável  Č? í�ž�ek  á
upr�esnil,  ž�e  pr�estupní�  terminá� l  bý  tu  me� l
vžniknout  už�  v  pr�í�s� tí�m  roče. „Rekonstrukce
stanice a nástupišť tak byla prvním předpokladem
k  tomu,  aby  mohl  další  nový  přestupní  terminál
tady v Pačejově vzniknout,“ dodál. Plžen� ský�  kráj se
bude  ná  jeho  výbudová�ní�  snáž� it  ží�skát  dotáči  ž
EU. 
Já�  býčh k  tomu čhte� l  dodát,  ž�e  v  nejbliž�s� í�  dobe�
bude  pož�á�dá�no  o  stávební�  povolení�  á  jedná�me
usilovne�  o žájis�te�ní� finánčová�ní� á o žáhá� jení� již�  v
pr�í�s� tí�m roče.
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Pr�i slávnostní�m ukonč�ení� stávbý jsem pode�kovál
investorovi  Sprá�ve�  ž�eležnič  žá  žár�ážení�  te� to
stávbý  do  plá�nu,  moje  ná�vs�te�vý  v  Práže  se
výplátilý á podár�ilo se mi, ábý investor žár�ádil do
ákče  i  oprávu  vý�právní�  budový.  Pode�kovál  jsem
žhotoviteli žá skve� lou spoluprá� či á vstr�í�čnost pr�i
r�es�ení�  proble�mu"  v pru" be�hu stávbý.  Firmý, ktere�
stávbu  reáližoválý,  vý�žnámný�m  žpu" sobem
podpor�ilý  žá� jmove�  spolký v  Páč�ejove� ,  áť  to býli
hásič�i  v  Páč�ejove�  á  Veles�ičí�čh,  Sokol  á
Automotoklub,  ále  táke�  nás�i  obeč  á  to  ják
finánč�ne� ,  ták  i  máteriá� lne� .  Vs�ečhný  slibý,  ktere�
býlý  ná  žáč�á� tku  dá�ný,  býlý  splne�ný.  Táke�  jsem
pode�kovál vá�m, spoluobč�ánu" m, žá trpe� livost á ž�e
jste strpe� li urč�itá�  omežení� á to i pr�esto, ž�e „pokus
o  revoluči  ná  Práčká�čh“  v  le� te�  2019  býl  u� plne�
žbýteč�ný�,  bour�í�  ve  skleniči  vodý,  ále  hlávne�
motivováný�  u� plne�  ne�č�í�m jiný�m. V tom smýslu se
vs�e,  čo  jsem  v  te�  dobe�  r�ekl,  plne�  potvrdilo.  A
žrovná  ná Práčký májí�  o  100% leps�í�  čestu,  než�
tám býlá.
Slávnostní�  otevr�ení�  nove�  rekonstruováne�ho
ná�dráž� í�  v Páč�ejove�  se ták žápí�s�e žlátý�m pí�smem
do historie obče vedle tákový�čh udá� lostí� jáko býlá
elektrifikáče  tráte�  1.  žá� r�í�  1968,  pr�ejmenová�ní�
ná�dráž� í�  ná Páč�ejov 9.  kve� tná 1948, pru" ježd nás�í�
stáničí� čí�sár�em pá�nem Frántis�kem Josefem I. dne
9. žá� r�í� 1905 nebo uvedení� ž�eležniče do provožu 1.
žá� r�í� 1868.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
To  je  te�má  neustá� le  ž� ive�  á
bude  stá� le  áktuá� lní�.  Obeč
návs�tí�vil  žá� stupče  svožove�
firmý  á  pr�edlož� il  nove�
čení�ký  ná  jednotlive�
komoditý odpádu"  pro pr�í�s� tí�
rok,  sámožr�ejme�  s
návý�s�ení�m o 5 – 8 %. I obeč
bude  ná  žá�kláde�  nove�

výhlá� s�ký o odpádečh pr�í�s� tí� rok žvýs�ovát poplátký.
Nelže jinák á i ták budeme doplá� čet ná káž�de�ho
obč�áná ne�kolik stovek korun. Záč�á� tkem listopádu
probe�hl sbe�r nebežpeč�ne�ho á objemne�ho odpádu,
tentokrá� t ho býlo „použe“ 11 tun á žáplátili jsme
90 tisí�č Kč�. Čhte� l býčh vá� s tentokrá� t počhvá� lit žá
to,  ž�e  se  odpád  nehromádil  již�  od  pá� tku
odpoledne  (áž�  ná  mále�  vý� jimký)  á  ž�e  jste  jej
pr�ivá� ž�eli  áž�  v  den  jeho  sbe�ru  á  odvožu.  Zá  to
oprávdu de�kuji. Nečháli jsme táke�  umý�t vs�ečhný
kontejnerý  ná  sepárováný�  odpád,  tákž�e  to
prostr�edí� ná stánovis�tí�čh žáse prokouklo. O to ví�č
č�love�ká mrží�,  ják se ne�kter�í�  čhovájí�  á  k tomu je
komentá� r�  ná  jine�m  mí�ste�  žprávodáje.  Záč�á� tkem
prosinče  budou  vrá�čený,  ná  žá�kláde�  rožhodnutí�
rádý obče, hne�de�  kontejnerý o obsáhu 1 100 litru"

ná bioodpád á žu" stánou použe tý velkoobjemove� .
To  jenom,  ábý  se  ne�kdo  nedivil.  Obeč  plátí�  žá
jejičh proná� jem 100,- Kč�  me�sí�č�ne� ,  je jičh čelkem
22, tj. 26 tisí�č korun žá rok á mý musí�me hledát
čestý u� spor vs�ude.

KANALIZACE
Od  20.  žá� r�í�   probí�há�  v  nás�í�  obči   vý�stávbá
kánáližáče.  Její�  pr�í�prává  trválá  s�est  let.   Zí�skáli
jsme ví�če než�  60 milionu"  dotáči od Stá� tní�ho fondu
ž� ivotní�ho prostr�edí�,  podár�ilo se ží�skát dotáči od
Plžen� ske�ho  kráje  ve  vý�s� i  5  milionu" ,  má�me
podepsánou smlouvu s bánkou ná u� ve�r ve vý�s� i 30
milionu"  korun  á  žbýtek  do  vý�s�e  113  milionu"
korun  bude  hrádit  obeč  že  sve�ho  rožpoč�tu.  V
tuhle čhví�li má�me ná u� č�tečh obče ččá 23 milionu"
korun, tákž�e jsme pr�ipráveni. Do konče letos�ní�ho
roku  bude  ná  kánáližáči  proinvestová�no  ččá  17
milionu"  korun á žátí�m to žvlá�dá�me bež č�erpá�ní�
u� ve�ru,  ábýčhom nemuseli  plátit  u� roký.  Ve čhví�li,
kdý pí�s� i týto r�á� dký á to je žáč�á� tek prosinče, je ná
ná�dráž� í�  žábetonová�ná  spodní�  stávbá  č�istí�rný
odpádní�čh vod, bude pokráč�ovát s�álová�ní�  stropu"
á jejičh betoná� ž� . Vý�kopý žáč�álý trásou A od Č?OV v
luká�čh u Buxí�ná sme�rem k č�istič�če u býtovek, je 
hotová trásá A3 v žáhrádá� čh vedle „párlámentu“ á
pokráč�uje  se  od.  1.  prosinče  trásou  Č  á  D  od
č�erpáčí�  stániče  v  Kote�ž� iči.  To  prová� ží�  doprávní�
omežení�  á užáví�rký v uličí�čh u Ká�bu"  á u Koubu" .
Prosí�me o počhopení�  á  dodrž�ová�ní�   doprávní�ho
žnáč�ení� po čelou dobu vý�stávbý. V Páč�ejove�  vsi je
výkopá�ná  já�má  pro  žá�kládovou  desku  stávbý
č�istí�rný,  prová�dí�  se  pr�í�ježdová�  komunikáče  k
č�istič�če. Dá� le se bude pokráč�ovát vý�kopem stoký
A1 od č�istí�rný sme�rem k áutobusove�  žástá�vče ve
Veles�ičí�čh  á  stoký  B1  od  č�istí�rná  sme�rem  k
Telečá�ku  á  ke  vsi.  Tí�m  bý  me� lý  letos�ní�  prá� če
skonč�it,  táke�  uvidí�me,  jáke�  bude  poč�ásí�.  Čhte� l
býčh  r�í�či,  ž�e  jsem  žátí�m  veliče  spokojen  s
postupem  práčí�,  který�  je  žátí�m  leps�í�,  než�  jsem
č�ekál, i se spolupráčí� se žhotovitelem. Káž�de�  dvá
tý�dný probí�hájí� kontrolní� dný, kde probí�rá�me vs�e
potr�ebne� ,  finánčová�ní�,  dáls� í�  postupý práčí�  á  vs�e
potr�ebne� . 
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VODOVODY
Vžhledem  k  nás�im  prioritá�m  ke
žkválitn� ová�ní�  dodá�vký  vodý
probe�hlo vý�be�rove�  r�í�žení�   ná ákči
„Nápojení�  vrtu  Veles�iče“  ná
vodojem  v  Páč�ejove�  á  býlá
výsoute�ž�ená  čená  3  milioný  750
tisí�č  korun,  má�me ná to dotáči  2
600 tis. Kč� á žbýtek budeme hrádit

 ž rožpoč�tu obče. V rá�mči te� to ákče bude v pr�í�s� tí�m
roče  provedeno  nápojení�  vrtu  ž  Veles�iče  ná
Páseká�čh  ná  vodojem  žá  kostelem  á  tám  bude
výbudová�ná nová�  u� právná vodý, která�  vý�rážný�m
žpu" sobem posí�lí� její� kválitu. 
Dáls�í�  ákčí� bude u� právná vodý v Páč�ejove�  ná�dráž� í�
k  odstráne�ní�  uránu.  Mimočhodem,  podle
odebí�ráný�čh vžorku" , jeho obsáh postupne�  klesá�  á
že  70  µ jsme  ne�kde  ná  45  µ.  Ná  ákči  probe�hlo
mí�stní� s�etr�ení� stávební�ho u� r�ádu á do konče roku
poč�í�tá�me s výdá�ní�m stávební�ho povolení�,  v žime�
výsoute�ž� í�me dodávátele á ná jár�e býčhom čhte� li
žáč�í�t.. Ná te� to ákči je rožpoč�et 4 milioný 700 tisí�č
korun á ž toho 3 milioný má�me pr�ižnánou dotáči
á žbýtek bude muset žáse žádotovát rožpoč�et nás�í�
obče.

Opravený šoupatový uzel

Táke�  jsme  ná  podžim  oprávili  ná  ná�dráž� í�  tr�i
s�oupátove�  užlý,  ktere�  býlý  v  hávárijní�m  stávu  á
nebýlý funkč�ní�. To ná� s stá� lo ví�če než�  400 tis. Kč�  á
bude to umož�n� ovát odstávení� ž dodá�vký vodý jen
ne�ktere�  č�á� sti obče á nikoliv čelou vesniči.
V rá�mči rožpoč�tu obče ná rok 2022 plá�nujeme v
souvislosti  s  vý�stávbou  kánáližáče  do  Tý�r�ovič
pr�í�lož�  vodovodní�ho  potrubí�  ták,  ábý  býl  obeční�
vodovod i v te� to mí�stní�  č�á� sti. Ná to plá�nujeme 1
milion  korun.  Dá� le  poč�í�tá�me  s  pr�í�lož� í�
vodovodní�ho  potrubí�  i  v  Páč�ejove�  k  Polenu" m  á
souč�á� stí�   dokumentáče  kánáližáče  je  i
prodlouž�ení�  vodovodu  133  m  v  lokálite�  u
rýbní�č�ká  žá  300  tisí�č.  Ták  vidí�te  sámi,  ž�e  tý
prioritý,  ktere�  jsme  si  výtý�č�ili,  se  snáž� í�me

postupne�  nápln� ovát á nejsou to jen slibý. Ná� roký
ná  finánč�ní�  prostr�edký  jsou  to  obrovske�  á
doufá�m, ž�e to vs�ečhno žvlá�dneme á ufinánčujeme.

CO BUDE NA JAŘE ?
Odpove�de� t  ná  tuto  otá� žku  je  velmi  te�ž�ke� .  K
letos�ní�mu  roku  je  to  vs�e  á  pr�edstávý  o  dáls�í�m
postupu ž hlediská práčí� jsem nástí�nil táke� . 
Jáký�  bude vý�voj pándemie nikdo neví�,  jáke�  dáls� í�
mutáče se objeví�  táke�  ne.  Musí�me doufát,  ž�e  se
bude vs�e uklidn� ovát á situáče s blí�ž� í�čí�m se járem
žleps�ovát. Káž�dopá�dne�  ná první� č�tvrtletí� pr�í�s� tí�ho
roku  nič  neplá�nujeme  ž  hlediská  kulturní�čh  á
společ�enský�čh ákčí�. Uvidí�me ná jár�e. 
Urč�ite�  býčhom ále rá�di uskuteč�nili dve�  vý�žnámne�
ákče á siče sráž rodá�ku" , protož�e uplýnulo pe� t let
od  poslední�ho  á  termí�n  pr�ipádá�  v  u� váhu  28.
kve� tná nebo 11. č�ervná. Druhou vý�žnámnou ákčí�
bý me� lý bý� t oslávý 200. vý�roč�í�  žálož�ení� Zá�kládní�
s�kolý, ná ktere�  býl stánoven termí�n 25. č�ervná. No
á doufejme,  ž�e  se  budou moči  konát   i  pouťove�
oslávý v srpnu.

Ták jsme ná konči me�ho psání� ohledne�  informáčí�,
ktere�  jsem vá�m čhte� l poskýtnout. Jsme i ná konči
stáre�ho roku, který�  býl žáse tákový�  „divný� “ á pr�ed
ná�mi je rok nový�. Pr�eji vá�m hlávne�  pevne�  ždráví�,
ví�ru á náde� ji, ž�e bude lí�p.

Vá� s�  stárostá

Co nového u Motýlků a Broučků

Od nove�ho s�kolní�ho roku je žápsá�no v MS?  čelkem
35  de� tí�.  15  de� tí�  v odde� lení�  Brouč�ku" ,  ve�ková�
skupiná 2 – 4 roký.  20 de� tí�  v odde� lení�  Motý� lku" ,
ve�ková�  skupiná 4 – 7 let.
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V odde� lení�  Brouč�ku"  práktičký čelý�  me�sí�č   žá� r�í�  á
r�í�jen  probí�hálá  ádáptáče  de� tí�,  ktere�  nove�
nástoupilý.  V žá� r�í�  ví�če  ják  poloviná  de� tí�  v tomto
odde� lení� býlá mláds�í� 3 let. Dvoulete�  de� ti májí� svá�
spečifiká,  mnohe�  nežvlá�dájí�  žá� kládní�
sebeobsluž�ne�  č�innosti á hýgieničke�  ná�výký (plený,
de� ti  nežvlá�dájí�  si  dojí�t  ná  WČ,  nemýjí�  si  ruče,
nepožnájí� si sve�  obleč�ení�…), s ne�který�mi ž ničh se
nelže  dorožume�t,  neudrž� í�  požornost,  ále  žvlá� s�ť
te�ž� če žvlá�dájí�  odlouč�ení�  od svý�čh rodič�u" .  Ták to
mále�  de� ti  se  me�ne�  žápojují�  do  společ�ný�čh
č�inností�,  výž�ádují� individuá� lní� pr�í�stup pedágogu" .

Abý toto vs�e tákto mále�  de� ti žvlá�dlý, pání� uč�itelký
žár�ážují�  do  vý�uký  krá� tke�  hudebne�  pohýbove�
rituá� lý  (uklí�žečí�,  uví�táčí�,  mýčí�,  obe�dový�..),  ktere�
de� ti  prová� ží�  čelý�m  dnem  á  nápomá�hájí�  de� tem
orientovát se v č�áse, ále i v upevn� ová�ní�  společ�ne�
žvolený�čh právidel. Mnoho te�čhto de� tí�  se poprve�
áž�  v MS?  setká�vá�  s vodový�mi,  č�i  temperový�mi
bárvámi, s�te� tčem, nu" ž�kámi á lepidlem. Poprve�  si
výžkous�í�, jáke�  je to de� lit se o hráč�ký, společ�ne�  si
hrá� t  s ostátní�mi  de� tmi,  poslečhnout á dodrž�ovát
právidlá.
V listopádu je vide� t progrese. De� ti se žápojují� do
společ�ný�čh  č�inností�,  žnájí�  jednodučhe�  pí�snič�ký,
r�í�kánký,  ví�,  čo  se  bude  be�hem  dne  v MS?  dí�t.
Mnohe�  si již�  do s�kolký te�s� í�, nejen ná kámárá�dý, ále
i  ná  to  čo  nove�ho  si  výrobí�,  čo nove�ho  požnájí�.
Brouč�kove�  si  od žá� r�í�  výžkous�elý ne�kolik málý�čh
pokusu  s bárvámi,  ve� trem,  tečhniku  frotá� ž�e,
monotisk,  mánipuláči  s pr�í�rodninámi,  upeklý  á
oždobilý  si ná posví�čení� hne� týnký. Velmi je báví�
hrá� tký s bublifukem á lá� tkový�m pádá�kem.
Od  žáč�á� tku  prosinče,  je  velká�  nemočnost  de� tí�
v obou  odde� lení�čh.  Mnoho  rodič�u"  se  ner�í�dí�
s�kolní�m r�á� dem á do s�kolký ná�m posí�lá�  neustá� le
de� ti s respiráč�ní�mi onemočne�ní�mi á rý�mou. Je to
vu" č�i ostátní�m rodič�u" m, kter�í� si sve�  de� ti nečhá�vájí�
domá  áž�  do  u� plne�ho  uždrávení�  netáktní�  á
neohleduplne� .
V odde� lení� Motý� lku"  je situáče žčelá jiná� , de� ti jsou
již�  sámostátne�  á  ták  jsme  se  mohlý  pustit  do

velke�ho projektu (1 me�sí�č) á uspr�á�dálý jsme v MS?
pr�í�právu  á  ve  finá� le  sámotnou  svátbu  Jení�č�ká  á
Már�enký (nás�i máskoti). De� ti si výrobilý svátební�
požvá� nký,  svátebč�áný,  svátební�  ubrusý,  tálí�r�e,
rádniči,  kve� tiný,  svátební�  dortý  že  sá�drý,  slož� ilý
jsme svátební� pí�sen� . Ná svátbu jsme upeklý s�neký
ž listove�ho te�stá, pr�iprávilý jednohubký ž báná�nu"
á  klásičke�  jednohubký.  De� ti  si  výrobilý  táke�
svátební�  dopln� ký  de�vč�átá  korá� le  á  č�elenký  se
žá�voji,  čhlápči  klobouký  á  krávátý.  Výžkous�elý
jsme  si  ne�ktere�  svátební�  žvýký,  rožbí�jení�  tálí�r�e,
hod  kve� tinou,  svátební�  táneč,společ�ne�  krmení�
neve�stý á ž�eničhá pole�vkou. Ve svátební� den jsme
se  vs�ičhni  krá� sne�  oble�klý,  nesme� lo  čhýbe� t
s�ámpán� ske�  s jáhodámi  (minerá� lní�  vodá),  tánč�ilý
jsme, soute�ž� ilý á čele�  dopoledne si už� ilý. Jení�č�ek
s Már�enkou ží�skálý pr�í�jmení� S? tí�stkovi.
 Již�  jsem se žmí�nilá, ž�e de� ti  v tomto období�  jsou
ví�če  nemočne� ,  čhodí�  jičh  mens�í�  poč�et,  proto  se
snáž� í�me  s kolegýne�mi  výmý�s� let  á  žár�ážovát  i
ná� roč�ne� js� í�  č�innosti,  ktere�  býčhom  si  v plne�m
poč�tu de� tí� nemohlý dovolit.
Záč�á� tek  prosineč  býl  ve  žnámení�  č�ertí�ku" ,
Mikulá� s�u"  á  ánde� lu" .  Plá�novánou  pohá�dku  o
Nepovedene�m  č�ertí�kovi  jsme  muselý  ž du" vodu
velke�  nemočnosti  žrus�it.  Ale  o  bálí�č�ký  de� ti
nepr�is� lý. Výsoute�ž� ilý si je v č�ertovský�čh soute�ž� í�čh
(pr�iklá�dá�ní�  pod  kotel,  blekotá�ní�,  ležení�  č�ernou
dí�rou…..).

 A teď ná� s nás�e velká�  hve�ždá Náde� je, kterou jsme
si  výrobilý,  pomálinku  bude  doprová� žet  áž�
k Jež� í�s�kovi. Ani letos ná ná� s urč�ite�  nežápomene á
pr�inese ná�m dá� reč�ký v podobe�  nový�čh hráč�ek á
didáktičký�čh  pomu" ček.  Snáž� í�m  se  pru" be�ž�ne�
nákupovát  á  obnovovát  týto  pomu" čký,  ták  ábý
spln� oválý  áktuá� lní�  trendý  á  slouž� ilý  k moderní�
vý�uče  de� tí�.  V r�í�jnu  jsme  ukonč�ilý  projekt
finánčováný�  Evropskou unii S?ábloný II., kde jsme
jáko s�kolká ží�skálý č�á� stku 394.732,-Kč�. Z S?ábloný
II. jsme mohlý žákoupit teď ná podžim dvá nove�
PČ  poč�í�táč�e,  mimo  jine�  se  ž ničh  hrádilo  20
tábletu" ,  velký�  projektor,  vý�ukove�  á  projektove�
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prográmý pro de� ti,  vý�uká ángličke�ho jážýká pro
de� ti,  vžde� lá�vá�ní�  pedágogu" ,  ne�která�  divádelní�
pr�edstávení�, vý�ukove�  á požná�váčí� vý� letý pro de� ti,
didáktičke�  hráč�ký á pomu" čký. Od listopádu jsme
se žápojilý do projektu S?ábloný III., kde nás�e s�kolá
ží�skálá  č�á� stku  250.900,-Kč�.  Ope� t  výuž� ijeme  ná
projektove�  dný  pro  de� ti  á  vžde� lá�vá�ní�
pedágogičký�čh práčovní�ku" .
De� ti  me� lý  mož�nost  v MS?  shle�dnout  čelkem  tr�i
pohá�dkove�  pr�edstávení�   (O  tr�ečh  prásá� tká� čh,  O
státeč�ne�  Mollý, O lí�ne�  veverče Č? iperče).
Od  žá� r�í�  jsme  se  ope� t  žápojeni  do  projektu  ,,Se
sokolem do ž� ivotá“ v ktere�m budeme intenživne�
práčovát od ledná 2022.
 Od ledná 2022 jsme me� lý náplá�novánou vý�uku
plává�ní�,  ále dí�ký mále�mu žá� jmu že stráný rodič�u"
jsem jí� muselá žrus�it.
V u� noru  2022  probe�hne  v MS?  druhá�  etápá
vý�me�ný krýtu"  ná topení� v č�á� stče 92. 000,-Kč� á ták
to tu budeme mí�t žáse o ne�čo hežč�í�.
A  čo  plá�nujeme  ná  rok  2022?   Tento  rok  bude
slávit  s�kolká  40  let  od  její�ho  vžniku.  Čhte� lý
býčhom  uspor�á�dát  málou  oslávu  spojenou
s prohlí�dkou  s�kolký,  málou  vý�stávou  fotográfii.
Plá�nujeme již�  trádič�ní� pásová�ní� s�kolá�ku"  á snád se
epidemiologičká�  situáče  žleps�í�,  ábýčhom  mohlý
uskuteč�nit i projektove�  dný s rodič�i.
Vžhledem  k stá� le  se  žvýs�ují�čí�m  čená�m  potrávin,
budeme muset pr�istoupit ke ždráž�ení� obe�du"  á to
od ledná 2022.
Čo ná� s stá� le trá�pí�?
Hledá�me  stá� le  provožní�ho  žáme�stnánče  (mu" ž�e
bý� t  i  ž�ená),  který�  bý  se  ná�m  stárál  o  u� drž�bu
žáhrádý  (seč�ení�  trá�vý,  u� prává  ker�u" ),  v žimní�m
období� u� klid sne�hu á drobne�  oprávý.
Ná  žá�ve�r  býčh  čhte� lá  pode�kovát  vs�em
žáme�stnánču" m  MS?  žá  peč�livost,  spolehlivost,
vstr�í�čnost, flexibilitu á spoluprá� či.
Pr�eji  vs�em  v roče  2022  hodne�  ždráví�,
spokojenosti á čo nejme�ne�  stárostí�.

Chalušová Vladislava/ředitelka MŠ/

Uklízecí rituál:
Budeme uklí�žet., hráč�ký budou spinkát teď,
Čhvilič�ku budou spá� t, pák si budem žáse hrá� t.

Svatební píseň:
Podžim je tu, má�  se k sve� tu,
bárvič�kámi č�áruje.
Z? lutou, hne�dou i č�ervenou,
svátbu vs�em ožnámuje.
Podžim je tu, má�  se k sve� tu,
roždál de� tem bárvič�ký.
Ná svátbu se pr�iprávujem,
požvem vs�ečhný de� tič�ký.

                   
        

 Vážení čtenáři,

po tr�ečh  me�sí�čí�čh  je  tu nejen
koneč první�ho č�tvrtletí�  tohoto
s�kolní�ho roku, ále i č�ás k tomu,
ábýste  býli  prostr�edničtví�m
žprávodáje  sežná�meni
s novinkámi  á  de�ní�m  ná  nás�í�
s�kole.  Nepročhá� ží�me  lehký�m
období�m.  Situáče  není�

pr�í�žnivá� ,  á  to  ják  ž epidemiologičke�ho
hlediská,  ták  i  čelkove�  ve  společ�nosti.  Z? á� či
pr�ičhá�žejí� káž�de�  ponde� lí� s obávámi, ždá se ná
jejičh  testu  neobjeví�  dve�  č�á� rký,  káž�dý�
požitivní�  žá� čhýt  žnámená�  okámž� itou
komunikáči  uč�itelu"  s rodič�i,  hlá� s�ení�  vs�ečh
u� dáju"  ná ru" žná�  mí�stá, výstávová�ní� potvržení� á
čelkove�  neu� me�rnou ádministrátivní�  žá� te�ž� .  Je
ále tr�ebá si že vs�eho vží�t to dobre� . Zátí�m jsme
nemuseli  pr�istoupit  k plos�ne�mu  užávr�ení�
tr�í�d,  náopák  pr�ibý�vájí�  de� ti  s prode� lánou
nemočí�,  žvýs�uje  se  prooč�kovánost  á  pevne�
doufá�m,  ž�e  pe� t  požitivní�čh  ž�á� ku"  v rá�mči
jednoho kolá testová�ní� žu" stáne máximem, ná
ktere�  už�  se  v budoučnu nedostáneme.  Čhte� l
býčh  tí�mto  pode�kovát  vs�em  rodič�u" m  žá
žodpove�dne�  čhová�ní� (nejen) vu" č�i s�kole, žá to,
ž�e ná� s vč�ás á právdive�  informují� o ždrávotní�m
stávu svý�čh de� tí� á ž�e i dí�ký nim stá� le mu" ž�eme
reáližovát  plnohodnotnou  preženč�ní�  vý�uku,
sámožr�ejme�  s ohledem ná ž�á�ký,  kter�í�  s ná�mi
po dobu káránte�ný č�i ižoláče nemohou bý� t ve
s�kole. Dí�ký pátr�í� i vs�em žáme�stnánču" m, kter�í�
ke  sve�  prá� či  pr�istupují�  žodpove�dne�  á  májí�
vý�rážný�  podí�l ná plýnule�m čhodu s�kolý.
I kdýž�  jsme museli žrus�it ne�ktere�  ákče (vý� let
do divádlá v Práže, vá�noč�ní� jármárk) á i tr�í�dní�
sčhu" žký  muselý  probe�hnout  distánč�ne� ,
podár�ilo  se ná�m krome�  č�inností�,  ktere�  jsem

V odde� lení�  Brouč�ku"  práktičký čelý�  me�sí�č   žá� r�í�  á
r�í�jen  probí�hálá  ádáptáče  de� tí�,  ktere�  nove�
nástoupilý.  V žá� r�í�  ví�če  ják  poloviná  de� tí�  v tomto
odde� lení� býlá mláds�í� 3 let. Dvoulete�  de� ti májí� svá�
spečifiká,  mnohe�  nežvlá�dájí�  žá� kládní�
sebeobsluž�ne�  č�innosti á hýgieničke�  ná�výký (plený,
de� ti  nežvlá�dájí�  si  dojí�t  ná  WČ,  nemýjí�  si  ruče,
nepožnájí� si sve�  obleč�ení�…), s ne�který�mi ž ničh se
nelže  dorožume�t,  neudrž� í�  požornost,  ále  žvlá� s�ť
te�ž� če žvlá�dájí�  odlouč�ení�  od svý�čh rodič�u" .  Ták to
mále�  de� ti  se  me�ne�  žápojují�  do  společ�ný�čh
č�inností�,  výž�ádují� individuá� lní� pr�í�stup pedágogu" .

Abý toto vs�e tákto mále�  de� ti žvlá�dlý, pání� uč�itelký
žár�ážují�  do  vý�uký  krá� tke�  hudebne�  pohýbove�
rituá� lý  (uklí�žečí�,  uví�táčí�,  mýčí�,  obe�dový�..),  ktere�
de� ti  prová� ží�  čelý�m  dnem  á  nápomá�hájí�  de� tem
orientovát se v č�áse, ále i v upevn� ová�ní�  společ�ne�
žvolený�čh právidel. Mnoho te�čhto de� tí�  se poprve�
áž�  v MS?  setká�vá�  s vodový�mi,  č�i  temperový�mi
bárvámi, s�te� tčem, nu" ž�kámi á lepidlem. Poprve�  si
výžkous�í�, jáke�  je to de� lit se o hráč�ký, společ�ne�  si
hrá� t  s ostátní�mi  de� tmi,  poslečhnout á dodrž�ovát
právidlá.
V listopádu je vide� t progrese. De� ti se žápojují� do
společ�ný�čh  č�inností�,  žnájí�  jednodučhe�  pí�snič�ký,
r�í�kánký,  ví�,  čo  se  bude  be�hem  dne  v MS?  dí�t.
Mnohe�  si již�  do s�kolký te�s� í�, nejen ná kámárá�dý, ále
i  ná  to  čo  nove�ho  si  výrobí�,  čo nove�ho  požnájí�.
Brouč�kove�  si  od žá� r�í�  výžkous�elý ne�kolik málý�čh
pokusu  s bárvámi,  ve� trem,  tečhniku  frotá� ž�e,
monotisk,  mánipuláči  s pr�í�rodninámi,  upeklý  á
oždobilý  si ná posví�čení� hne� týnký. Velmi je báví�
hrá� tký s bublifukem á lá� tkový�m pádá�kem.
Od  žáč�á� tku  prosinče,  je  velká�  nemočnost  de� tí�
v obou  odde� lení�čh.  Mnoho  rodič�u"  se  ner�í�dí�
s�kolní�m r�á� dem á do s�kolký ná�m posí�lá�  neustá� le
de� ti s respiráč�ní�mi onemočne�ní�mi á rý�mou. Je to
vu" č�i ostátní�m rodič�u" m, kter�í� si sve�  de� ti nečhá�vájí�
domá  áž�  do  u� plne�ho  uždrávení�  netáktní�  á
neohleduplne� .
V odde� lení� Motý� lku"  je situáče žčelá jiná� , de� ti jsou
již�  sámostátne�  á  ták  jsme  se  mohlý  pustit  do

velke�ho projektu (1 me�sí�č) á uspr�á�dálý jsme v MS?
pr�í�právu  á  ve  finá� le  sámotnou  svátbu  Jení�č�ká  á
Már�enký (nás�i máskoti). De� ti si výrobilý svátební�
požvá� nký,  svátebč�áný,  svátební�  ubrusý,  tálí�r�e,
rádniči,  kve� tiný,  svátební�  dortý  že  sá�drý,  slož� ilý
jsme svátební� pí�sen� . Ná svátbu jsme upeklý s�neký
ž listove�ho te�stá, pr�iprávilý jednohubký ž báná�nu"
á  klásičke�  jednohubký.  De� ti  si  výrobilý  táke�
svátební�  dopln� ký  de�vč�átá  korá� le  á  č�elenký  se
žá�voji,  čhlápči  klobouký  á  krávátý.  Výžkous�elý
jsme  si  ne�ktere�  svátební�  žvýký,  rožbí�jení�  tálí�r�e,
hod  kve� tinou,  svátební�  táneč,společ�ne�  krmení�
neve�stý á ž�eničhá pole�vkou. Ve svátební� den jsme
se  vs�ičhni  krá� sne�  oble�klý,  nesme� lo  čhýbe� t
s�ámpán� ske�  s jáhodámi  (minerá� lní�  vodá),  tánč�ilý
jsme, soute�ž� ilý á čele�  dopoledne si už� ilý. Jení�č�ek
s Már�enkou ží�skálý pr�í�jmení� S? tí�stkovi.
 Již�  jsem se žmí�nilá, ž�e de� ti  v tomto období�  jsou
ví�če  nemočne� ,  čhodí�  jičh  mens�í�  poč�et,  proto  se
snáž� í�me  s kolegýne�mi  výmý�s� let  á  žár�ážovát  i
ná� roč�ne� js� í�  č�innosti,  ktere�  býčhom  si  v plne�m
poč�tu de� tí� nemohlý dovolit.
Záč�á� tek  prosineč  býl  ve  žnámení�  č�ertí�ku" ,
Mikulá� s�u"  á  ánde� lu" .  Plá�novánou  pohá�dku  o
Nepovedene�m  č�ertí�kovi  jsme  muselý  ž du" vodu
velke�  nemočnosti  žrus�it.  Ale  o  bálí�č�ký  de� ti
nepr�is� lý. Výsoute�ž� ilý si je v č�ertovský�čh soute�ž� í�čh
(pr�iklá�dá�ní�  pod  kotel,  blekotá�ní�,  ležení�  č�ernou
dí�rou…..).

 A teď ná� s nás�e velká�  hve�ždá Náde� je, kterou jsme
si  výrobilý,  pomálinku  bude  doprová� žet  áž�
k Jež� í�s�kovi. Ani letos ná ná� s urč�ite�  nežápomene á
pr�inese ná�m dá� reč�ký v podobe�  nový�čh hráč�ek á
didáktičký�čh  pomu" ček.  Snáž� í�m  se  pru" be�ž�ne�
nákupovát  á  obnovovát  týto  pomu" čký,  ták  ábý
spln� oválý  áktuá� lní�  trendý  á  slouž� ilý  k moderní�
vý�uče  de� tí�.  V r�í�jnu  jsme  ukonč�ilý  projekt
finánčováný�  Evropskou unii S?ábloný II., kde jsme
jáko s�kolká ží�skálý č�á� stku 394.732,-Kč�. Z S?ábloný
II. jsme mohlý žákoupit teď ná podžim dvá nove�
PČ  poč�í�táč�e,  mimo  jine�  se  ž ničh  hrádilo  20
tábletu" ,  velký�  projektor,  vý�ukove�  á  projektove�
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žmin� ovál minule,  reáližovát nápr�.  pr�edná� s�ku
o  bežpeč�ne�m  internetu  pro  druhý�  stupen� ,
první�  pomoč pro ž�á� ký 8.  á 9.  tr�í�dý,  žátí�m je
ž�á� ku" m umož�ne�no ábsolvovát plávečký�  vý�čvik
á  probe�hlo  i  pr�edvá�noč�ní�  fotográfová�ní�  č�i
právidelná�  č�ertovská�  občhu" žká.  Dí�vč�í�
druž�stvo  devá� te�  tr�í�dý  ná� s  u� spe�s�ne�
reprežentoválo  ná  átletičke�m  č�týr�boji
v Klátovečh,  žu� č�ástnili  jsme  se  robotičke�
soute�ž�e  v Plžni  á  pá� tá�  tr�í�dá  výrážilá  ná
exkurži do Tečhmánie. V projektu Hý�beme se
hežký  č�eský,  který�  výhlá� sil  jeden
ž občhodní�čh  r�ete�žču" ,  jsme  se  umí�stili  ná
první�m mí�ste�  á ží�skáli ták pr�í�spe�vek 15 000
Kč�  ná ná�kup sportovní�ho výbávení�. Por�í�dí�me
žá ne�  mobilní� básketbálove�  kos�e á tre�ninkove�
sádý  ná  básebáll  á  softbáll.  Pokráč�uje
spoluprá� če  s okolní�mi  str�ední�mi  s�kolámi  á
nádá� le  reáližujeme  projekt  S?ábloný  III.
V nejbliž�s� í�  dobe�  žpr�í�stupní�me  rodič�u" m  ná� s�
elektroničký�  evidenč�ní�  á  komunikáč�ní�
sýste�m,  žáč�neme plá�novát  výtvor�ení�  nový�čh
webový�čh  strá�nek  á  pomálu  se  rodí�  první�
pr�í�právne�  prá� če  v rá�mči  osláv  dvouste�ho
vý�roč�í�  s�kolý  v Páč�ejove� ,  která�  probe�hne
končem s�kolní�ho roku. Bude to ákče č�ásove�  i
orgánižáč�ne�  velmi ná� roč�ná� ,  ále pevne�  ve�r� í�m,
ž�e  dí�ký  elá�nu  á  kreátivite�  práčovní�ku" ,  ž�á� ku"
s�kolý i podpor�e obče jáko žr�ižovátele bude po
te�to osláve�  ná čo vžpomí�nát.
Zá�ve�rem  mi  dovolte  popr�á� t  vá�m  jme�nem
svý�m  i  čele�  orgánižáče  klidne�  prož� ití�
vá�noč�ní�čh  svá� tku"  á  áť  je  ná� sledují�čí�  rok  ve
vs�ečh ohledečh klidne� js� í� á u� spe�s�ne� js� í�, než�  býl
ten letos�ní�.

Mgr. Jan Vlažný
                                        ředitel Základní školy

 OOhhllééddnnuuttíí  zzaa  JJoosseeffeemm  HHrroommááddkkoouu 

Dne 13.r�í�jná ná� s ve ve�ku 68 let neč�ekáne�  opustil
pán  Josef  Hromá�dká,  dlouholetý�  r�editel
páč�ejovske�  žá�kládní� s�kolý, č�love�k, s ní�mž�  me�  u� žče
svážoválá nejen má�  profese uč�itele.  Snád jen on
sá�m á mož�ná�  jeho nejbliž�s�í�  v nitru dus�e čí�tili, ž�e
se ten koneč jeho ž� ivotní�  čestý pomálu blí�ž� í�,  ále
nikdo neve�r�il,  ž�e je ve skuteč�nosti už�  ták blí�žko.
On  sá�m  nikdý  pr�í�lis�  nežáte�ž�ovál  sve�  okolí�

informáčemi o sve�m ždrávotní�m stávu, sve�  potí�ž�e
sdí�lel  oprávdu  jen  sporádičký.  Kdýž�  jsme  spolu
krá� tče  pr�ed jeho smrtí� sede� li ná lávič�če u domu v
Páč�ejove� , posteskl si, ž�e se nečí�tí� vu" beč dobr�e á ž�e
už�  ná noč pr�estál žámýkát být, ábý se prý�  k ne�mu
rá�no dostáli….Ani ve snu me�  tehdý nenápádlo, ž�e
to mýslí� skuteč�ne�  vá� ž�ne� , ž�e žá nečele�  dvá dný pote�
se  týto  čhmurne�  mýs�lenký stánou  reálitou  á  ž�e
tento  ná� s�  rožhovor  bude  nás�í�m  poslední�m….
Teprve s odčhodem ná�m blí�žke�ho č�love�ká si pák
plne�  uve�domujeme  pomí�jivost  lidske�ho  býtí�,
máličhernost  á  žbýteč�nost  jes�te�  vč�erá  ždá�nlive�
ner�es� itelný�čh proble�mu" . 

     Páná Josefá Hromá�dku,  Pepu – ják jsme ho
vs�ičhni oslovováli,  jsem žnál práktičký čelý�  ž� ivot,
potká�váli  jsme  se  už�  be�hem studií�  ná  sus�ičke�m
gýmná�žiu  á  Pedágogičke�  fákulte�  v Plžni.  V roče
1980 se nás�e čestý spojilý,  kdýž�  jsme nástoupili
jáko mládí�  kántor�i  ná Zá�kládní�  s�kolu v Páč�ejove� .
V te�  dobe�  nikdo  ž ná� s  áni  ve  snu  netus�il,  ž�e
v Páč�ejove�   společ�ne�  prož� ijeme  práktičký  čelý�
ž� ivot  -  dlouhý�čh  41  let,  ž toho  37  let  ná  ždejs� í�
žá� kládní�  s�kole.  Býdleli  jsme   v jednom  dome� ,
společ�ne�  žde výru" stálý nás�e  de� ti,  společ�ne�  jsme
sdí�leli vs�ečhný rádosti i stárosti, čhví�le dobre�  i žle� ,
vž�dý jsme si býli náblí�žku. 

     Pán Josef Hromá�dká se národil 12.ledná 1953
v Sus�iči  v rodine�  rožsedelske�ho  ková� r�e  jáko
nejstárs�í� že tr�í� brátru" .  Povinnou s�kolní� dočhá� žku
ábsolvovál  ná  s�kolá� čh  v Rožsedlí�čh  á  Z? ihobčí�čh.
V letečh  1968  –  1971  ábsolvovál  č�týr�lete�
Gýmná�žium  v Sus�iči  á  pote�  výstudovál  ná
Pedágogičke�  fákulte�  v Plžni áprobáči mátemátiká
–  fýžiká.   Po  ábsolvová�ní�  roč�ní�  vojenske�  služ�bý
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žmin� ovál minule,  reáližovát nápr�.  pr�edná� s�ku
o  bežpeč�ne�m  internetu  pro  druhý�  stupen� ,
první�  pomoč pro ž�á� ký 8.  á 9.  tr�í�dý,  žátí�m je
ž�á� ku" m umož�ne�no ábsolvovát plávečký�  vý�čvik
á  probe�hlo  i  pr�edvá�noč�ní�  fotográfová�ní�  č�i
právidelná�  č�ertovská�  občhu" žká.  Dí�vč�í�
druž�stvo  devá� te�  tr�í�dý  ná� s  u� spe�s�ne�
reprežentoválo  ná  átletičke�m  č�týr�boji
v Klátovečh,  žu� č�ástnili  jsme  se  robotičke�
soute�ž�e  v Plžni  á  pá� tá�  tr�í�dá  výrážilá  ná
exkurži do Tečhmánie. V projektu Hý�beme se
hežký  č�eský,  který�  výhlá� sil  jeden
ž občhodní�čh  r�ete�žču" ,  jsme  se  umí�stili  ná
první�m mí�ste�  á ží�skáli ták pr�í�spe�vek 15 000
Kč�  ná ná�kup sportovní�ho výbávení�. Por�í�dí�me
žá ne�  mobilní� básketbálove�  kos�e á tre�ninkove�
sádý  ná  básebáll  á  softbáll.  Pokráč�uje
spoluprá� če  s okolní�mi  str�ední�mi  s�kolámi  á
nádá� le  reáližujeme  projekt  S?ábloný  III.
V nejbliž�s� í�  dobe�  žpr�í�stupní�me  rodič�u" m  ná� s�
elektroničký�  evidenč�ní�  á  komunikáč�ní�
sýste�m,  žáč�neme plá�novát  výtvor�ení�  nový�čh
webový�čh  strá�nek  á  pomálu  se  rodí�  první�
pr�í�právne�  prá� če  v rá�mči  osláv  dvouste�ho
vý�roč�í�  s�kolý  v Páč�ejove� ,  která�  probe�hne
končem s�kolní�ho roku. Bude to ákče č�ásove�  i
orgánižáč�ne�  velmi ná� roč�ná� ,  ále pevne�  ve�r� í�m,
ž�e  dí�ký  elá�nu  á  kreátivite�  práčovní�ku" ,  ž�á� ku"
s�kolý i podpor�e obče jáko žr�ižovátele bude po
te�to osláve�  ná čo vžpomí�nát.
Zá�ve�rem  mi  dovolte  popr�á� t  vá�m  jme�nem
svý�m  i  čele�  orgánižáče  klidne�  prož� ití�
vá�noč�ní�čh  svá� tku"  á  áť  je  ná� sledují�čí�  rok  ve
vs�ečh ohledečh klidne� js� í� á u� spe�s�ne� js� í�, než�  býl
ten letos�ní�.

Mgr. Jan Vlažný
                                        ředitel Základní školy

 OOhhllééddnnuuttíí  zzaa  JJoosseeffeemm  HHrroommááddkkoouu 

Dne 13.r�í�jná ná� s ve ve�ku 68 let neč�ekáne�  opustil
pán  Josef  Hromá�dká,  dlouholetý�  r�editel
páč�ejovske�  žá�kládní� s�kolý, č�love�k, s ní�mž�  me�  u� žče
svážoválá nejen má�  profese uč�itele.  Snád jen on
sá�m á mož�ná�  jeho nejbliž�s�í�  v nitru dus�e čí�tili, ž�e
se ten koneč jeho ž� ivotní�  čestý pomálu blí�ž� í�,  ále
nikdo neve�r�il,  ž�e je ve skuteč�nosti už�  ták blí�žko.
On  sá�m  nikdý  pr�í�lis�  nežáte�ž�ovál  sve�  okolí�

informáčemi o sve�m ždrávotní�m stávu, sve�  potí�ž�e
sdí�lel  oprávdu  jen  sporádičký.  Kdýž�  jsme  spolu
krá� tče  pr�ed jeho smrtí� sede� li ná lávič�če u domu v
Páč�ejove� , posteskl si, ž�e se nečí�tí� vu" beč dobr�e á ž�e
už�  ná noč pr�estál žámýkát být, ábý se prý�  k ne�mu
rá�no dostáli….Ani ve snu me�  tehdý nenápádlo, ž�e
to mýslí� skuteč�ne�  vá� ž�ne� , ž�e žá nečele�  dvá dný pote�
se  týto  čhmurne�  mýs�lenký stánou  reálitou  á  ž�e
tento  ná� s�  rožhovor  bude  nás�í�m  poslední�m….
Teprve s odčhodem ná�m blí�žke�ho č�love�ká si pák
plne�  uve�domujeme  pomí�jivost  lidske�ho  býtí�,
máličhernost  á  žbýteč�nost  jes�te�  vč�erá  ždá�nlive�
ner�es� itelný�čh proble�mu" . 

     Páná Josefá Hromá�dku,  Pepu – ják jsme ho
vs�ičhni oslovováli,  jsem žnál práktičký čelý�  ž� ivot,
potká�váli  jsme  se  už�  be�hem studií�  ná  sus�ičke�m
gýmná�žiu  á  Pedágogičke�  fákulte�  v Plžni.  V roče
1980 se nás�e čestý spojilý,  kdýž�  jsme nástoupili
jáko mládí�  kántor�i  ná Zá�kládní�  s�kolu v Páč�ejove� .
V te�  dobe�  nikdo  ž ná� s  áni  ve  snu  netus�il,  ž�e
v Páč�ejove�   společ�ne�  prož� ijeme  práktičký  čelý�
ž� ivot  -  dlouhý�čh  41  let,  ž toho  37  let  ná  ždejs� í�
žá� kládní�  s�kole.  Býdleli  jsme   v jednom  dome� ,
společ�ne�  žde výru" stálý nás�e  de� ti,  společ�ne�  jsme
sdí�leli vs�ečhný rádosti i stárosti, čhví�le dobre�  i žle� ,
vž�dý jsme si býli náblí�žku. 

     Pán Josef Hromá�dká se národil 12.ledná 1953
v Sus�iči  v rodine�  rožsedelske�ho  ková� r�e  jáko
nejstárs�í� že tr�í� brátru" .  Povinnou s�kolní� dočhá� žku
ábsolvovál  ná  s�kolá� čh  v Rožsedlí�čh  á  Z? ihobčí�čh.
V letečh  1968  –  1971  ábsolvovál  č�týr�lete�
Gýmná�žium  v Sus�iči  á  pote�  výstudovál  ná
Pedágogičke�  fákulte�  v Plžni áprobáči mátemátiká
–  fýžiká.   Po  ábsolvová�ní�  roč�ní�  vojenske�  služ�bý

v Poč�áplečh ná Me� lničku nástoupil jáko uč�itel ná
Zá�kládní�  s�kolu v Č?áčhrove� .  Po dvou letečh v žá� r�í�
1980 býl ž Č?áčhrová pr�elož�en do Páč�ejová. V roče
1982 žde býl jmenová�n r�editelem žá�kládní� s�kolý á
v te� to funkči žu" stál po dobu dlouhý�čh 35 let áž�  do
roku 2017. Velke�  ž� ivotní�  rá�ný ho postihlý v roče
2015,  kdýž�  po  dlouhe�  nemoči  žemr�elá  jeho
mánž�elká,  á  v roče  2018,  kdýž�  odes�el  jeho
nejmláds�í�  brátr  Zdene�k.  Pr�esto  i  po  te�čhto
te�ž�ký�čh  osudový�čh  udá� lostečh   si  doká� žál
žáčhovát požitivní� pr�í�stup k ž� ivotu á neužávr�el se
sá�m do sebe.

     Z? ivot Josefá Hromá�dký býl nerožluč�ne�  spojený�
s hásič�ství�m.  Do  Sboru  dobrovolný�čh  hásič�u"
vstoupil  v roče  1977  á  bežprostr�edne�  po
pr�iste�hová�ní� do Páč�ejová se stál č�lenem mí�stní�ho
sboru.  Jáko  uč�itel  á  r�editel  žá�kládní�  s�kolý  me� l
nejblí�ž�e k prá� či s mlá�dež� í�.  V letečh 1990 áž�  2010
pu" sobil  ve  funkči  č�lená  Okresní�  odborne�  rádý
mlá�dež�e Okresní�ho svážu hásič�u"  Klátový. Práčovál
i  jáko s�kolitel  vedoučí�čh  mládý�čh  hásič�u" .  V roče
2002  mu  býlá  ude� lená  medáile  „Zá  vý�čhovu
mlá�dež�e“.  Pán  Josef  Hromá�dká  se  vý�rážne�
žáslouž� il  i  o  rožvoj  SDH  Páč�ejov.  Práčovál  ve
funkči  hospodá� r�e  sboru  á  tuto  prá� či  výkoná�vál
vž�dý se žodpove�dností� jemu vlástní�. V roče  2017
býl  po  žá� služe  očene�n  „R? á�dem  sv.Floriá�ná“  á
v roče  2019  mu  býlo  Sdruž�ení�m  hásič�u"  Č?ečh,
Morávý á Sležská ude� leno nejvýs�s� í� výžnámená�ní� -
titul  „Záslouž� ilý�  hásič�“.  Dáls� í�m  jeho  velký�m
koní�č�kem  býl  i  máriá� s� .  Stál  se  žáklá�dájí�čí�m
č�lenem  páč�ejovske�ho  Klubu  pr�á� tel  máriá� s�e,
posle�že i orgánižá� torem  trádič�ní�čh páč�ejovský�čh
turnáju" .  Po letečh se ták ne�kde tám náhor�e ope� t
setkál  u  jednoho  stolu  se  svý�mi  nerožluč�ný�mi
máriá� s�ničký�mi kámárá�dý Vás�kem Vojí�kem, Pepou
Brouč�kem  á  Mí�lou  Be� ločhem.  Zá  žmí�nku  stojí�
bežesporu  i  fákt,  ž�e  pán  Josef  Hromá�dká  býl
dlouholetý�m dobrovolný�m dá� rčem krve,  žá  svu" j
ž� ivot  dárovál  krev čelkem 81x á  býl  po žá� služe
drž� itelem  žláte�  pláketý  Dr.  Já�nske�ho.  Zá  svou
čelož� ivotní�  prá� či  á  ángáž�ovánost  obdrž�el  v roče
2017 u pr�í�lež� itosti osláv 790 let Páč�ejová od Obče
Páč�ejov žlátou páme�tní� medáili. 

    Pán Josef Hromá�dká býl  vý�borný�m uč�itelem,
potáž�mo  i vý�borný�m r�editelem. Jáko uč�itel býl u
svý�čh  de� tí�  oblí�bený�  nejen  dí�ký  tomu,  ž�e  uč�ivo
ž mátemátiký  á  fýžiký  ume� l  vž�dý  perfektne�
výsve� tlit á pročvič�it, ále i dí�ký tomu, ž�e sve�  hodiný
ume� l č�ásto prolož� it á výs�perkovát svý�m osobitý�m
á  žemitý�m  humorem.  Býl  ná� roč�ný�m,  ále
správedlivý�m  uč�itelem.  Z? á� či  se  ná  jeho  hodiný

vž�dý  te�s�ili  á  to  bý�vá�  tou  nejve� ts� í�  odme�nou  pro
káž�de�ho kántorá.   U svý�čh kolegu"  –  uč�itelu"   býl
oblí�bený�  i  jáko  r�editel  s�kolý,  pr�edevs�í�m   dí�ký
sve�mu   smýslu  pro  správedlnost,  fe� rovost  á
hlávne�  pro svou lidskost.  Ná první�m mí�ste�  totiž�
vž�dý u ne� j býl Č?LOVE? K. S notnou dá�vkou  empátie
se doká� žál včí�tit do stárostí� á proble�mu"  káž�de�ho
ž ná� s.  Pro káž�de�ho si  doká� žál nájí�t  čhvilku č�ásu,
ume� l  násloučhát.  Me� l  pr�iroženou  áutoritu,  vž�dý
drž�el  sve�   slovo,  nikdý  si  nepotr�ebovál  nikoho
kupovát.  Býl  r�editelem,  který�  kolektiv  sve�  s�kolý
nerožde� lovál,  ále náopák stmelovál.  Páč�ejovskou
s�kolu po čelou dlouhou dobu jeho r�editelová�ní� lže
bež nádsá� žký nážvát „s�kolou s lidskou tvá� r�í�“.

     R? í�ká�  se, ž�e dus�e je ve�č�ná�  á ž�e je v ní� obsáž�ená
identitá káž�de�ho č�love�ká. Ná česte�  ž� ivotem pák po
sobe�  žánečhá�vá�me sve�  stopý.  Ať už�  je to stopá v
pí�sku,  stopá  ve  sne�hu,  v  blá� te�  č�i  stopá  v  srdči,
vž�dý to žnámená�  to stejne� , ne�kdo žde býl…ne�kdo
žde  ž� il   á  žánečhál  žde  kousek  sebe. Pán  Josef
Hromá�dká  vs�ák   po  sobe�   nežánečhál  jen  týto
stopý…  žánečhál  po  sobe�  hlubokou  vý�rážnou
brá� ždu.  Zápsál  se  do  historie  Páč�ejová
nesmážátelný�m pí�smem á v srdčí�čh  vs�ečh, kter�í�
ho me� li upr�í�mne�  rá�di,  bude nádá� le ž� í�t. 

                                              Mgr. Tomáš Cihlář

Kulturní�  komisi  obče  Páč�ejov  konč�í�  dáls�í�  rok
č�innosti, spí�s�e vlástne�  druhý�  rok skoro neč�innosti,
který�  žpu" sobilá čoronávirová�  epidemie. 
I  kdýž�  ná  žá�ve�r  káž�de�ho  roku  jsme  pr�iprávili
čelkem obsá�hlý�  kulturní� kálendá� r�, nebýlo mnoho
mož�ností� ákče pro s� irokou ver�ejnost uskuteč�nit. 
Spoustá ákčí� se peč�live�  pr�iprávoválá á žájis�ťoválá,
čož�  žábrálo spoustu č�ásu vs�em č�lenu" m kulturní�
komise,  stárostovi  obče  á  i  dáls� í�m  očhotný�m
č�lenu" m  vs�ečh  spolku" ,  žá  pomoči  máter�ske�  i
žá�kládní� s�kolý ále i dáls� í�čh spoluobč�ánu" .
Ne�ktere�  ákče se vs�ák povedlo uskuteč�nit, čož�  ná� s
vs�ečhný vž�dý tros�ku posunulo dá� l . 
Spoustá  ákčí�  se  vs�ák  rus�ilá  ne�kdý  oprávdu  ná
poslední�  čhví�li,  čož�  ná� s  čelou komisi vž�dý velmi
mrželo,  ále  nár�í�žení�  vlá�dý  je  bohuž�el  potr�ebá
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dodrž�ovát,  ále   ná  druhe�  stráne�  se  pr�esto
uskuteč�nilo ne�kolik ákčí� s dobrý�m ohlásem.
Jen  jedná  ve�č  ná� s  vs�ák  tročhu  mrží�,  ž�e  i  kdýž�
kulturní�čh  ákčí�  býlo  poslední�  dobou  oprávdu
má� lo, ták býčhom jáko kulturní� komise býli rá�di ,
ábý ná nás�ičh ákčí�čh se žáse žáč�álo setká�vát žáse
čo nejví�če spoluobč�ánu"  ták jáko tomu býlo v roče
2019,  kdý  jsme  žví�te�žili  jáko  VESNIČE  ROKU
Plžen� ske�ho kráje.
Ve�r�í�me,  ž�e  rok  2022  bude  již�  ope� t  rokem
kulturní�čh ákčí� nejen v Páč�ejove� .

Miloslava Hlůžková
předsedkyně kulturní komise

1. místo v Podzimním kole hry Plamen
okresu  Klatovy  brali  Mladí  hasiči   z
Pačejova  a  věnují  ho  Pepovi
Hromádkovi

Po  letní  přestávce  se  Mladí
hasiči Pačejov dne 16. 10. 2021
zúčastnili  první  části  soutěže  s
názvem  „Podzimní  sraz  hry
Plamen“  v  Bystřici  nad
Úhlavou.  V  brzkých  ranních
hodinách  se  děti  se  svými

vedoucími (i s některými z rodičů) vydali na cestu
reprezentovat  SDH  Pačejov.  Na  místě  je  nejprve
čekala štafeta CTIF. Starší kategorie se umístila na
10. místě a mladší kategorie taktéž na 10. místě.

Pak  došlo  na  nejdůležitější  závod  požárnické
všestrannosti (běh na trati o délce min. 2 km), který
obsahuje  např.:  střelbu  ze  vzduchovky,  znalost

topografických  značek,  orientace  mapy  na  sever,
určování azimutu, základy první pomoci, překonání
vodorovného  lana  a  znalost  hasebních  prostředků.
Děti byly rozděleny dle věku opět do kategorie starší

a  mladší,  celkem do  4  hlídek.  Starší  kategorie  se
umístila v celkovém pořadí na 1. místě a 37. místě z
počtu  52  hlídek.  Mladší  kategorie  se  umístila  na
krásném 6. místě. Poslední z hlídek se zúčastnila z
důvodu  neúplného  počtu  závodníků  tzv.  “mimo
soutěž“, kdy vzorně zaběhli super závod, i když je
nemohli  zařadit  do  konečného pořadí  mezi  ostatní
hlídky. Se soutěží se naši svěřenci rozloučili veselou
písní  a zpěvem z okének hasičského auta „Co jste
hasiči, Pačív jede!“ Chtěli bychom připomenout, že
několik  desítek  let  neodmyslitelně  patřil  k  této
soutěži,  konkrétně jako startér, p. Josef Hromádka,
kterému  chceme  naše  vítězství  věnovat  „na  cestu
tam  nahoru.“  Přestože  nás  tak  náhle  opustil,  ani
letošní start nevynechal.

                          Kolektiv vedoucích MH Pačejov

IINNFFOORRMMAACCEE

MOBILNÍ ROZHLAS

Vá�ž�ení� obč�áne� ,
v  nás�í�  obči  již�  rok á pu" l  funguje služ�bá Mobilní�
Rožhlás,  dí�ký  ktere�  vá� s  mu" ž�eme  efektivne�
informovát pr�í�mo do vás�eho telefonu. 

Kdo  jste  ták  neuč�inil,  pr�ihláste  se  k  odbe�ru
informáčí�  á  už�  nežmes�ká� te  du" lež� ite�  novinký  á
upožorne�ní�  ž  nás�í�  sámosprá�vý.  Informáče podle
Vás�ičh žá� jmu"  Vá�m budeme posí�lát e-máilem, SMS
nebo jáko žprá�vu do áplikáče. Služ�bá je ždármá!

Čo Vá�m pr�ihlá� s�ení� do Mobilní�ho Rožhlásu umož�ní�
pr�iná� s�et?
•  Upožorne�ní�  ná  križove�  udá� losti  -  vý�pádký
energií�, blí�ž� í�čí� se vičhr�iče, doprávní� užáví�rký,
várová�ní� pr�ed podomní�mi prodejči, ápod.
•  Novinký  á  du" lež� itá�  upožorne�ní�  ž  u� r�ádu  -
poplátký, obeční� žprávodáj, digitáližováne�  hlá� s�ení�
ž ámplionu" , ...
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dodrž�ovát,  ále   ná  druhe�  stráne�  se  pr�esto
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Jen  jedná  ve�č  ná� s  vs�ák  tročhu  mrží�,  ž�e  i  kdýž�
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má� lo, ták býčhom jáko kulturní� komise býli rá�di ,
ábý ná nás�ičh ákčí�čh se žáse žáč�álo setká�vát žáse
čo nejví�če spoluobč�ánu"  ták jáko tomu býlo v roče
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vedoucími (i s některými z rodičů) vydali na cestu
reprezentovat  SDH  Pačejov.  Na  místě  je  nejprve
čekala štafeta CTIF. Starší kategorie se umístila na
10. místě a mladší kategorie taktéž na 10. místě.

Pak  došlo  na  nejdůležitější  závod  požárnické
všestrannosti (běh na trati o délce min. 2 km), který
obsahuje  např.:  střelbu  ze  vzduchovky,  znalost

topografických  značek,  orientace  mapy  na  sever,
určování azimutu, základy první pomoci, překonání
vodorovného  lana  a  znalost  hasebních  prostředků.
Děti byly rozděleny dle věku opět do kategorie starší

a  mladší,  celkem do  4  hlídek.  Starší  kategorie  se
umístila v celkovém pořadí na 1. místě a 37. místě z
počtu  52  hlídek.  Mladší  kategorie  se  umístila  na
krásném 6. místě. Poslední z hlídek se zúčastnila z
důvodu  neúplného  počtu  závodníků  tzv.  “mimo
soutěž“, kdy vzorně zaběhli super závod, i když je
nemohli  zařadit  do  konečného pořadí  mezi  ostatní
hlídky. Se soutěží se naši svěřenci rozloučili veselou
písní  a zpěvem z okének hasičského auta „Co jste
hasiči, Pačív jede!“ Chtěli bychom připomenout, že
několik  desítek  let  neodmyslitelně  patřil  k  této
soutěži,  konkrétně jako startér, p. Josef Hromádka,
kterému  chceme  naše  vítězství  věnovat  „na  cestu
tam  nahoru.“  Přestože  nás  tak  náhle  opustil,  ani
letošní start nevynechal.

                          Kolektiv vedoucích MH Pačejov

IINNFFOORRMMAACCEE

MOBILNÍ ROZHLAS

Vá�ž�ení� obč�áne� ,
v  nás�í�  obči  již�  rok á pu" l  funguje služ�bá Mobilní�
Rožhlás,  dí�ký  ktere�  vá� s  mu" ž�eme  efektivne�
informovát pr�í�mo do vás�eho telefonu. 

Kdo  jste  ták  neuč�inil,  pr�ihláste  se  k  odbe�ru
informáčí�  á  už�  nežmes�ká� te  du" lež� ite�  novinký  á
upožorne�ní�  ž  nás�í�  sámosprá�vý.  Informáče podle
Vás�ičh žá� jmu"  Vá�m budeme posí�lát e-máilem, SMS
nebo jáko žprá�vu do áplikáče. Služ�bá je ždármá!

Čo Vá�m pr�ihlá� s�ení� do Mobilní�ho Rožhlásu umož�ní�
pr�iná� s�et?
•  Upožorne�ní�  ná  križove�  udá� losti  -  vý�pádký
energií�, blí�ž� í�čí� se vičhr�iče, doprávní� užáví�rký,
várová�ní� pr�ed podomní�mi prodejči, ápod.
•  Novinký  á  du" lež� itá�  upožorne�ní�  ž  u� r�ádu  -
poplátký, obeční� žprávodáj, digitáližováne�  hlá� s�ení�
ž ámplionu" , ...

• Požvá�nký ná kulturní� á sportovní� ákče
• Mož�nost výjá�dr�it svu" j ná� žor v online ánketá�čh
•  Mobilní�  áplikáči  sámosprá�vý  s  už� iteč�ný�mi
funkčemi
V registráč�ní�m pročesu si  sámi mu" ž�ete nástávit,
jáke�  týpý  informáčí�  vá� s  žájí�májí�  (pr�:  kulturá,
doprává,  májitele�  žví�r�át).  Doporuč�ujeme  výplnit
Vás�e  telefonní�  č�í�slo  á  uliči,  ábýčhom  Vá� s  mohli
rýčhle várovát v pr�í�páde�  neč�ekáný�čh udá� lostí� (pr�.
hává� rie  vodý,  pr�í�válove�  des�te�  átd.).  Vás�e  u� dáje
jsou v bežpeč�í� á v souládu s GDPR.
 
PŘIHLASTE SE K ODBĚRU INFORMACÍ:
 https://páčejov.mobilnirožhlás.čž 

PLÁNOVANÉ ODSTÁVKY ELEKTŘINY

  

Ná  webový�čh  strá�nká� čh  nás�í�  obče  býlá  končem
minule�ho č�tvrtletí� žávedená nová�  služ�bá pro nás�e
obč�áný. Pokud se čhčete dove�de� t, je li v nás�í� obči
plá�nová�ná  odstá�vká  elektr�iný,  stáč�í�  kliknout  ná
ikonu, která�  je ná strá�nká�čh á uká� ž�e se vá�m kdý á
kde je odstá�vká plá�nová�ná.

CCoo  jjee  nnoovvééhhoo  vv  oorrddiinnaaccii  
pprraakkttiicckkééhhoo  lléékkaa ee??řř

Od  1.11.2021  oč�kujeme  v
nás�í�  ordináči  vákčí�nou  proti
Čovidu-19  od  firmý  Pfizer  -
Comirnaty.  Objedná�vát  se
mu" ž�ete ná 1.  á 2.  dá�vku i ná
dá�vku posilují�čí�. Ná posilují�čí�
dá�vku  se  objedná�vejte  áž�  po
obdrž�ení�  SMS  od  MZČR

(Ministerstvá  ždrávotničtví�  Č?R)  s  její�  nábí�dkou.
Prosí�me žá� jemče o oč�ková�ní�, ábý ná� s kontáktováli
ná  nás�em  telefonní�m  č�í�sle  733  253  553.  S
ohledem  ná  velkou  výtí�ž�enost  nás�í�  ordináče
prosí�me  o  trpe� livost,  ne  vž�dý  jsme  sčhopni
telefon ihned žvednout. Krome�  nás�ičh páčientu"  se
mohou hlá� sit i páčienti u ná� s neregistrování�. 
Nádá� le  os�etr�ujeme  infekč�ní�  páčientý  v  ordináči
pro ne�  žr�í�žene� .  Včhod je ž druhe�  stráný objektu
(bý�válá�  de� tská�  ámbulánče).  Prosí�me  infekč�ní�
páčientý,  ábý  toto  respektováli  á  telefoničký  se
objedná�váli ná pr�esný�  č�ás os�etr�ení�.

Pro  žvý�s�ení�  bežpeč�nosti  páčientu"
jsme  do  ordináče  por�í�dili  mobilní�
germicidní zářič od firmý Unizdrav.
Použ� í�vá�me  ho  k  č�is�te�ní�  vždučhu  v
ordináči  od viru"  (vč�etne�  Čovid-19) á
bákterií�.  K  dežinfekči  vždučhu
dočhá� ží�  uvnitr�  lámpý  pomočí�  UV
žá� r�ení�.  Protož�e  se  ž�á� dne�  UV  žá� r�ení�
nedostá�vá�  že  žá� r�ič�e  ven,  je  náprosto
bežpeč�ný�  v pr�í�tomnosti osob. 

Dá� le jsme do ordináče por�í�dili  poloautomatický
externí defibrilátor iPAD ČU-SP1. Použ� í�vá�  se pr�i
ná�hle�  žá� stáve�  obe�hu, kdý je sčhopen električký�m

vý�bojem žrus�it nejč�áste� js� í� pr�í�č�inu srdeč�ní� žá� stávý
fibriláči  komor.  Je  jednodučhý�,  už� ivátelský
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pr�í�ve� tivý�,  prová�dí�  káž�dou  č�inností�  č�eský�m
komentá� r�em, tákž�e jeho použ� ití�  žvlá�dne i láik.  S
ohledem ná te�me�r�  11 kilometrovou vždá� lenost od
nejbliž�s� í�ho stánovis�te�  rýčhle�  žá� čhránne�  služ�bý v
Horáž�ďovičí�čh jeho vč�ásne�  použ� ití�  žvýs�uje s�ánče
ná pr�ež� ití�, káž�dá�  žtráčená�  minutá sniž�uje s�ánče o
10%.  V ordináč�ní�  dobe�  jsme pr�ipráveni pomoči,
pomoč  pr�islí�bilá  i  dr.  Pávežová�  v  její�čh
ordináč�ní�čh  hodiná� čh.  Vž�dý  ále  volejte  nejdr�í�ve
žá� čhránnou služ�bu – 155! 

Pr�ejeme  krá� sne�  prož� ití�  vá�noč�ní�čh  svá� tku"  á
s�ťástný�  Nový�  rok. 

                                          MUDr. Karel Jirásek

Obecní úřad

informuje ….

Placení    místních    poplatků

Místní  poplatek  za  komunální  odpad  na  rok
2022 se  bude  výbí�rát  od  16.února  2022  a  je
splatný do 31.3.2022

Místní poplatek za psa za rok 2022 
Poplátek  je  splátný�  do  31.3.2022.  Poplátek  se
bude výbí�rát od 16. února 2022.

Placení za vodné a stočné
Pláčení�  vodne�ho á stoč�ne�ho bude po odeč�tečh v
termí�nu od 16. února 2022 do 30. dubna 2022.

Cena vodného je dvouslož�ková�  á je tvor�ená:
á)  pevnou  slož�kou  á  to  275,00  Kč�  vč�.  DPH  žá
pr�í�pojku
b)  pohýblivou  slož�kou  tj.  čená  žá  1  m3  žá  rok
2021  (37,00  Kč�  vč�.  DPH)  x  množ�ství�  odebráne�
vodý

Cena stočného je stánovená žá rok 2021 ve vý�s� i
46,00 Kč� vč�. DPH žá 1 m3 odpádní� vodý

Možnosti úhrady:
1.  ná  máilove�  ádrese  obeč@páčejov.čž náhlá� sí�te
vá� s�  pož�ádávek  o  bežhotovostní�  žápláčení�
poplátku" .  Zpe� tne�  vá�m  bude  ožná�mená  č�á� stká  k
žápláčení�  á  pr�ide� len  váriábilní�  sýmbol  á  č�í�slo
bánkovní�ho u� č�tu.

2.  v hotovosti ná OUV  Páč�ejov ( u� r�ední� hodiný, jsou
káž�de�  ponde� lí� á str�edu od 08.00 do 17.00 hod
Pouká� žký  ná  uhrážení�  mí�stní�čh  poplátku"  á
vodne�ho budou žásí�lá�ný použe vý� jimeč�ne� , táke�  ná
pr�edčhoží� ž�á� dost poplátní�ká.

Vzhledem k situaci preferujeme bezhotovostní
platbu.

.
       Obecní úřad Pačejov

VŠECHNO NEJLEPŠÍ NAŠIM 
JUBILANTŮM

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

Srdečně přeje
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Srdečně přeje

Jubilanti IV. Q. 2021

92 let   Kohoutová�  Márie

91 let   Rejs�ková�  Bohumilá
   Ván� ková�  Ru" ž�ená

89 let  Fridričhová�  Bož�ená

85 let  Pánus�ková�  Háná

80 let  Modl Frántis�ek

70 let  Pu" tá Iván
  Behenská�  Háná

60 let  Z? ež�ulková�  Ládislává
   Vopálečký�  Lubos�

50 let  Her�mánová�  Háná
   Kodý�dková�  Jitká

50 let  Jáná á Vá� čláv Pru" čhovi

STOLNÍ KALENDÁŘ 2022,  vydaný obcí v pořadí
již sedmý ….

 Z ČERNÉ KRONIKY  OBCE….

Takhle  uklízí  někteří  občané  nepotřebné
krabice na hřbitově ….

Takhle  uklidil  některý  občan  nepotřebnou
matraci uprostřed obce na nádraží …..
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Takhle  zničil  neznámý  vandal  ochranné  lišty
na  čekárně  pro  děti  z  Mateřské  školy  u
Vondrysků ….

Takhle  začínají  padat  uschlé  stromy  v
soukromém lese u rybníka Na Prachárně, který
je  častým cílem  vycházek  našich  občanů  a  je
jen  otázka  času  než  dojde  k  neštěstí  nebo
poškození majetku obce

Na  nádraží  se  objevila  svérázná  vlajková
výzdoba, zřejmě od svérázného občana ….

Takhle uklízí na Prackách bioodpad – proč by
se přeci obtěžovali vozit ho do kontejnerů a je
to jen otázka první citelné pokuty …..

Takhle  zůstává  neuklizeno  po  konzumaci
některými občany v turistických přístřešcích ...

Tady  vidíte  několik  ukázek  chování  našich
občanů. Doma to chce mít každý hezké, ale „na
panském se to zahojí...“
Ve�r�te,  ž�e  býčhom  býli  rá�di,  kdýbý  táto  rubriká
mohlá žu" stát prá� ždná� .         (Redákče)
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Chválíme …..

Mgr. Tomáše Cihláře, který se se svými snímky
zúčastnil fotosoutěže „Obec a její lidé“, ve které
byly  4  kategorie.  On  se  zúčastnil  kategorie
„Krása  okamžiku“  a  se  snímkem  „Mimikry“
zvítězil  a v divácké soutěži s fotkou „Přistání“
byl druhý. Gratulujeme!

 Foto z oslav 28. října
Autorem kresby „ Veselé Vánoce v Pačejově“ na
titulní  straně  je  Martin  Skála.  Použito  s  jeho
souhlasem.
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