
Úvodem slovo starosty: 
Vážení spoluobčané,

     Není to tak dlouho, co proběhly volby do 
parlamentu. Jak dopadly u nás, se dočtete ve 
zprávě  uvedené  dále  v  tomto  zpravodaji. 
Tradičně  nejvíce  hlasů  získaly  dvě  strany, 
KSČ díky vzpomínkám na minulost,  kdy za 
nás myslela strana, ČSSD za svoje sliby lepší 
budoucnosti.  O  něco  hůře  dopadly  strany, 
které  slibovaly  utahování  opasků.  Měli 
bychom se  zamyslet, zda je lepší momentálně 
neplatit u lékaře 30 korun a mít na hrbu státní 
dluh ve výši 130 000 korun na osobu včetně 
nemluvňat  a  nebo  se  dožít  toho,  že  dluh 
nebude.  Těch  30  korun  obnáší  tři  až  čtyři 
časopisy  typu  Blesk  či  AHA  nebo  půl 
krabičky  cigaret,  které  k  životu 
nepotřebujeme. Dluh znamená jeho splácení, 
asi 20 000 korun ročně na jednoho obyvatele a 
navíc splácení úroků asi 6 000 korun ročně na 
obyvatele.. I když si to neuvědomujeme, tento 
dluh  a  úroky z  něho každý rok  platíme my 
formou  daní.  Z  tohoto  pohledu  by  pro  nás 
měla  být  přijatelnější  vláda,  která  se 
připravuje pod vedením dnes již jmenovaného 
premiéra Petra Nečase. Snad noví politici se 
budou chovat rozumněji nežli ti dosavadní.
     Je na nás, abychom se zajímali o politiku a 
sledovali,  co  pro  nás  noví  poslanci  budou 
dělat  a  jak  se  budou  starat  o  věci  veřejné. 
Dluhy  nám  udělali  předchozí  politici  bez 
rozdílu  strany.  Svalují  to  jeden  na  druhého, 
aby  dostali  hlasy,  neboť  za  každý  hlas 
dostanou od státu  jednorázově a  poté  každý 
rok  peníze  z  našich  daní.  Tyto  peníze  před 
volbami  vesele  utratí  za  bilbordy  a 
pomlouvačné  inzeráty  v  novinách.  Současní 
krajští politici proplácí poplatky u  lékaře, ale 
ne  každému,  což  je  také  nespravedlnost.  A 
tyto peníze za poplatky dají u kraje sumu v 
desítkách milionů a chybí například na opravy 
silnic.
    Sledujme, do jaké míry jednotlivé velké 
strany  budou  hlasovat  pro  snížení  platů 
poslanců, snížení imunity pouze na to, že se 
mohou na půdě parlamentu navzájem urážet, 
ale  udělají  li  třeba  jen  přestupek,  budou 

normálními  občany  s  příslušným  trestem. 
Sledujme, jak budou utrácet státní peníze, jak 
budou snižovat státní dluh. Podle toho volme 
ve  všech  dalších  volbách.  Nejbližší  volby 
budou  14.  a  15.  října  do  senátu  společně  s 
volbami do zastupitelstev obcí.  Přeji Vám v 
dalších volbách šťastnou ruku. 
(ing. Vladimír Smolík)

                                  ***                 
Informace TJ Sokol Pačejov 

     Červen  je  tradičně  ve  znamení 
dramatických fotbalových klání, ať už o titul, 
postup, baráž či naopak o záchranu. Pokud se 
týká našich celků, tak do nejsložitější situace 
se dostal  A tým mužů, který svými výsledky 
bohužel nenavázal na velmi úspěšný podzim a 
po sérii porážek se dostal do pásma přímého 
ohrožení  sestupem.  O tom,  že  se  v Pačejově 
bude  hrát  krajská  1.B  třída  i  v příštím roce, 
rozhodla těžce vybojovaná  remiza v derby ve 
Svéradicích a životní střela Jirky Mrázka dvě 
minuty  před  koncem  zápasu.  V konečné 
tabulce obsadil tým 10.místo.
     Bohužel  po  několikaletém  úspěšném 
učinkování  končí  své  působení  v krajské 
soutěži dorostu naše fotbalové naděje. Ne díky 
tomu, že by sestoupili zpět do okresu, vždyť 
konečné  6.místo  v tabulce  ze  16  celků  je 
velkým úspěchem.  Tím pravým důvodem je 
nedostatečný počet domácích hráčů. Už letos 
tvořila  kádr  polovina hráčů z jiných okolních 
klubů na střídavé starty a v příštím roce by se 
tento  trend  ještě  prohloubil,  což  by  bylo 
vzhledem  k náročnosti  této  soutěže  zcela 
neefektivní.  Vychovávali  bychom  hráče  pro 
všechny jiné kluby, jen ne pro sebe. Dík patří 
všem, kteří se na učinkování v krajské soutěži 
dorostu  podíleli,  především  však  trenérům 
Zdeňkovi Voskovi, Tomáši Bendovi a dalším.
     Tým  mužů  B  skončí  ve  své  IV.třídě 
v poklidných vodách v horní polovině tabulky. 
Jeho největším problémem však  byla  značná 
nevyrovnanost  kádru,  kdy  k některým 
zápasům stěží  odjelo  11  hráčů.  Velmi  dobré 
výsledky vzápětí střídaly zbytečné propadáky. 
     Přínosem bylo opětovné ustavení oddílu 
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starších přípravek, který byl v okresní soutěži 
skutečnou raritou. Základní kádr totiž tvořila 
z nadpoloviční  většiny děvčata.  Tým poctivě 
trénoval  a  na  jaře  v nadstavbové  části  už 
patřil mezi nejlepší ve své skupině a konečné 
3.místo je jistě úspěchem a povzbuzením do 
další  práce.  Kapitánka  Aneta  Nauschová  se 
s deseti  vstřelenými  brankami  stala  nejlepší 
střelkyní  v nadstavbové části.  V nastávajícím 
období  chceme  úzce  spolupracovat  s oddíly 
v Chanovicích a Myslívě. Několik společných 
schůzek  již  proběhlo  a  rýsují  se  konkrétní 
formy  spolupráce.   Bez  ní   by  byla 
mládežnická kopaná  v našem regionu v přímé 
souvislosti s klesajícími počty dětí a plošným 
nezájmem  o  sportování   v budoucnu  vážně 
ohrožena.  V příštím  roce  kromě  starších 
přípravek proto přihlásíme do okresní soutěže 
i  nově  ustavenou  kategorii  mladších  žáků. 
Tato  kategorie  bude   velkým  přínosem 
vzhledem k plynulému přechodu minižáků do 
kategorie žáků.
     A na závěr jedna smutná zpráva. Ve věku 
nedožitých  97  let  zemřel  v  úterý  15.června 
pan  Emanuel  Hošek,  zakládající  člen 
fotbalového klubu v Pačejově. Odchází v něm 
jedna z legend pačejovského fotbalu, člověk, 
který  i  ve  svém  úctyhodném  věku  žil 
fotbalem, zajímal se o dění kolem něj a dokud 
mu  to  zdravotní  stav  dovoloval,  tak  i 
navštěvoval naše fotbalové zápasy. Ještě vloni 
v létě během oslav 70.výročí založení Sokola 
Pačejov  prováděl  čestný  výkop  při  utkání  s 
jeho milovanou Slávií. Věříme, že nám bude 
nadále držet palce ve svém fotbalovém nebi. 
Čest  jeho  památce! 
(Tomáš Cihlář)
                                 ***
  Informace AMK Pačejov – slalom 

Ve  dnech  15.  a  16.  května  2010 
připravili  pořadatelé  z pačejovského 
automotoklubu  dvě  kola  FUCHS  OIL 
Mistrovství  České  republiky 
v automobilovém  slalomu  na  letištích 
v Kadově  a  v Příbrami.  Obě  soutěže  byly 
zároveň  zařazeny  do  pětikolového  seriálu 
slalomů II.  FUCHS OIL CUP 2010.  Kromě 
účastníků  z mistrovství  republiky  se  do 
slalomových  jízd  zapojili  především  jezdci 
z nejširší  motoristické  veřejnosti.  Naplněna 
byla i startovní listina v dámském poháru a ve 

třídě juniorů od 14 let.
V sobotním závodě na tradiční letištní 

ploše  u  obce  Lnáře  zvítězil  v mistrovství 
republiky Antonín Červenka s vozem Peugeot 
205 GTI. Z domácích jezdců byl nejúspěšnější 
Václav  Štípek  se  Škodou  Rapid  136. 
V absolutním pořadí poháru obsadilo nejvyšší 
příčky  rodinné  duo  Kaslových  (otec  a  syn) 
z Plzně  na  voze  Opel  Corsa  1,4.  Celkem se 
prvního kola zúčastnilo 86 jezdců.

Antonín  Červenka  se  stal  vítězem  i 
dalšího  kola  Mistrovství  České  republiky 
v automobilovém  slalomu  v Příbrami. 
Z pačejovského  automotoklubu  byl  mezi  22 
jezdci mistrovství nejúspěšnější Pavel Štípek. 
Ve FUCHS OIL CUPU se z celkového počtu 
76  účastníků  nejlépe  opět  umístili  David  a 
Roman  Kaslovi.  V dámském  poháru  byla 
v obou  kolech  nejúspěšnější  Martina 
Kašparová,  mezi  juniory  pak  Břetislav 
Šindelář mladší. 

Pořadatelé  byli  potěšení  především 
velkým  počtem  amatérských  jezdců  z řad 
příchozích.  Dokazuje to oblibu těchto soutěží 
u  veřejnosti,  kde  závody  pošumavského 
slalomu  jsou  ideální  možností  ověřit  si  své 
řidičské umění na uzavřené trati  s minimální 
mírou  rizika  poškození  svého  vozu  nebo 
zdraví. 

Obě  kola  se  odjela  za  podpory 
generálního  sponzora  –  společnosti  FUCHS 
OIL CORPORATION (CZ), spol.r.o., která je 
mezi  naší  motoristickou  veřejností  uznávána 
nejen  jako  výrobce  maziv,  ale  i  jako 
dlouholetý  partner  automobilových  a 
motocyklových soutěží.

Veškeré  informace  k jednotlivým 
kolům  poháru  lze  najít  na  stránkách 
Automotoklubu Pačejov.
( ing. Pavel  Štípek)
                                     ***
XXXI. FUCHS OIL Rally Agropa se vrací do 

jižních Čech

        Jak se stalo v Pačejově již tradicí, snaží se 
organizátoři  každý  rok  o  obměnu  tratě.  V 
českých  podmínkách  je  bohužel  stále  těžší 
zajistit  nové úseky, a tak dochází k tomu, že 
posádky často jezdí stejné rychlostní zkoušky 
20  let  pořád  dokola.  Pořadatelé  z  AMK 
Pačejov se snaží  vždy alespoň malou změnu 
udělat. Čtvrtou desítku let své existence však 



pačejovská  rally  odstartuje  s  poměrně 
markantními změnami.         
         Soutěž  začne   v  pátek  6.  srpna 
seznamovacími  jízdami,  v  podvečer  budou 
probíhat  technické  a  formální  přejímky, 
nebude  chybět  ani  tradiční  večerní 
předstartovní  show   na  horažďovickém 
náměstí,  odkud  v  sobotu  ráno  vlastní  rally 
odstartuje. Pro posádky bude připraveno devět 
rychlostních  zkoušek  na  třech  úsecích,  po 
každém kole je zařazena zastávka v servisu. 
Ředitelství soutěže se bude nacházet opět  v 
areálu firmy Agropa a.s. v Olšanech.
         Pačejovští organizátoři si dali rok pauzu, 
kterou  vyplnili  pořádáním  mistrovských  i 
pohárových  závodů  v  automobilovém 
slalomu.  Kromě  toho  celý  „volný  rok“ 
usilovně pracovali na nové koncepci soutěže. 
Přes  složitá  jednání  vznikla  úplně  nová 
podoba rally. Kromě změny v názvu soutěže, 
prezentujícího  jména  hlavních  partnerů,  se 
mohou  soutěžní  posádky  těšit  i  na  novou 
koncepci tratě.
        Po mnoha letech se pro servisní zázemí 
podařilo  zajistit  rozlehlý  areál  bývalého 
letiště u obce Pole na Blatensku.  To nabízí 
neomezené  prostorové  možnosti,  a  nabídne 
tak mnohem důstojnější zázemí než předešlé 
servisní zóny v Sušici a v Horažďovicích.  S 
přesunem  na  Blatensko  však   museli 
pořadatelé opustit kvalitní rychlostní zkoušky 
poblíž  Sušice.  Severovýchodně  od 
Horažďovic  však  vznikla  zbrusu  nová 
rychlostní  zkouška,  kterou  lze  považovat  za 
sportovně nejhodnotnější v celé historii Rally 
Agropa. Na necelých patnácti kilometrech se 
nenachází rovina delší než 50 metrů, většina 
úseků  je  vedena  po  úzkých  asfaltových 
komunikacích.  Novou  rychlostní  zkoušku 
doplní  tradiční  úsek  „Muničák“  v  těsné 
blízkosti  Horažďovic.  I  tato  rychlostní 
zkouška  dozná  změny  směrem  k  větší 
sportovní  hodnotě.  Přes  velké  úsilí  se 
nepodařilo prosadit   atraktivní nový úsek do 
rychlostní  zkoušky  Strážovice.  Ta  se  proto 
odehraje  pouze  s  kosmetickými  úpravami  v 
tradiční podobě.  Atraktivní divácká místa ve 
Strážovicích  a   Nehodívě  zůstanou 
nezměněna.  Nová  podoba  tratě  byla 
konzultována  se  zástupci  asociace  jezdců 
Josefem Petákem a Petrem Grossem. Pánové 
na  trati  neshledali  žádné  závady  a  všechny 

změny hodnotili  kladně.  Po konzultaci  došlo 
pouze  k  drobné  úpravě  časového 
harmonogramu.  V  tuto  chvíli  jsou  již 
schválena  zvláštní  ustanovení,  která  jsou 
současně s touto tiskovou zprávou zveřejněna 
na www.rallyagropa.cz. 
          Veškeré informace a  zajímavosti  o 
XXXI.  ročníku  FUCHS  OIL  Rally  Agropa 
budou zveřejňovány na oficiálních  stránkách 
rally www.rallyagropa.cz. 
( Miroslav Žitník, zpravodaj Rally)

***

A čím žila mateřská školka?

     K zápisu na nový školní  rok do našich 
prostor  zavítalo  hodně zájemců,  všichni  jsou 
přijati.  Velikonoční  pohádka  sehraná  v 
Horažďovicích  byla  naplněna  tradicemi  a 
zvyky venkova,moc se líbila. Druhá: „Obušku, 
z  pytle  ven!“  byla  odměněna  bouřlivým 
potleskem.  Při  dudáckém  představení 
/sehraném v naší  školce/  se děti  seznámily s 
neobvyklými  nástroji,  na  některé  si  dokonce 
mohly zkusit i zahrát, měly radost. 
     S paní Zimou jsme se rozloučili jako již 
tradičně výrobou Smrtky a jejím odnesením do 
potoka. Na velikonoční svátky si naši svěřenci 
odnášeli  domů  plno  netradičních  dekorací, 
právem na  ně  byli  pyšní.  Opékali  jsme  si  v 
přírodě,  dvakrát  ještě  byla  navštívena  solná 
jeskyně, děti se zúčastnily výtvarné soutěže ke 
Dni  Země,  vyrobily  si  balónkovou  oblohu, 
seznamují se na globusu s různými místy. Sběr 
hliníkového odpadu se vydařil, za rok střádání 
se  v  našich  prostorách  sešlo  od  nás  a  rodin 
většiny našich dětí 26 kg tohoto droboučkého 
odpadu,  byl  odvezen  do  Horažďovic.  Všem 
zúčastněným velice děkujeme a pokračujeme 
ve sběru i nadále. 
     Na zahradě si  děti  ozdobily májku,  jen 
druhý  den  všichni  litovali,  že  tato  barevná 
krása  po  prvním dešti  velice  rychle  zmizela. 
Povedl se nám výlet do ZOO u Hluboké, byl 
čas  si  vše  v  klidu  prohlédnout,  nakoupit 
suvenýry.  Asi  nejvíce  se  dětem  líbily  právě 
nakrmené  vydry,  jež  se  dlouho  předváděly 
mnohými přemety. To vám bylo smíchu! 
     Den  matek  jsme  si  připomněli   naší 
školkovou besídkou, děti se svým programem 
navštívily  též  obyvatele  našeho  penzionu, 
setkání bylo jako vždy přátelské.  Celá školka 
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se zúčastnila sportovní olympiády mateřských 
škol, soutěžilo se v 5 disciplinách, za snahu a 
hru v duchu fair  play byli všichni spravedlivě 
odměněni.  Šest  nejstarších  předškoláčků 
odjelo  na  další  sportovní  olympiádu  do 
Horažďovic, kde svými výkony obsadili první 
místo.  Hurá!  A  hned  druhý  den  byl  tento 
úspěch  celou  školkou  oslaven  nanukovými 
dorty. 
     Dalšími našemi akcemi byla oslava MDD 
plná  sportovních  zábavných  soutěživých 
disciplín,  další  den  proběhla  cesta  za 
pokladem do lesních prostor  – procvičována 
byla orientace, plněny různé úkoly uložené ve 
hledaných  dopisech,  na  závěr  byl  pirátský 
poklad skutečně nalezen a ihned sněden. Jen 
do  pavilonů  odputovala  mašinka  Tomáš  v 
podobě  puzzlů.  Na  rybníce  Blýskota  si  děti 
spokojeně pouštěly barevné lodičky a držely 
palečky té své vlastnoručně vyrobené, aby se 
jí dobře plulo po té veliké vodní hladině. 
     A blíží se prázdniny, zbývá splnit poslední 
úkoly,  rozloučit  se  s  našimi  15  nejstaršími 
před-školáčky, kteří nastoupí do 1. tříd ZŠ v 
Pačejově,  v  Nalžovských  Horách  a  v 
Nepomuku. Byla to dobrá parta, určitě se nám 
po  nich  bude  stýskat.  Ale  tak  tomu  bývá 
každoročně. Zde jejich životní etapa skončila 
a nyní již nastartují  svou další životní cestu.
( Věra Chlanová, řed. MŠ)

***

Školní akademie

 Do  posledního  místečka  zaplněný  sál 
pačejovského  kulturního  domu byl  svědkem 
slavnostní  školní  akademie,  kterou  pro 
veřejnost  připravili  žáci  a  učitelé  Základní 
školy  v  Pačejově.  Více  než  dvouhodinový 
program  byl  poskládaný  z  pečlivě 
nastudovaných  výstupů  jednotlivých  tříd. 
Diváci  tak  mohli  vidět  hned  několik 
pohádkových  příběhů  v  podání  těch 
nejmenších, tanečních a hudebních vystoupení 
či  scének.  Velký  úspěch  sklidilo  pásmo 
"Slunce,  seno  a  Pačejov",  v  němž  zaskvěla 
Pavlína  Tannhäuserová  v  roli  Maruš 
Škopkové. Osmáci a deváťáci nabídli hudebně 
taneční  pořad  "S  hudbou  kolem  světa  aneb 
Když hvězdy jančí". Závěr patřil hvězdám 1. 
československé Superstar Martinu Chodúrovi, 
Leoně  Šenkové,  Miro  Šmajdovi,  Janu 

Bendigovi a dalším. A vůbec nevadilo, že jim 
pro  tento  večer  propůjčily  v  pořadu  „Príbeh 
nekončí“ svou tvář hvězdy šesté třídy. Prostě 
páteční  večer  se  vydařil  a  vděční  diváci  to 
dokázali mnohokrát náležitě ocenit.
(Tomáš Cihlář)

***
Den dětí v Pačejově

     Nedělní  odpoledne  30.května   patřilo 
v Pačejově  všem  dětem.  Pod  patronátem 
Obecního úřadu Pačejov a Sokola Pačejov se 
zde konaly tradiční  oslavy Dne dětí. Příjemné 
počasí  přilákalo  do  areálu  fotbalového  hřiště 
nebývalé  množství  dětí  všech  věkových 
kategorií.  Pořadatelé  ve  spolupráci  s rodiči 
přichystali  celou  řadu  atrakcí  a  soutěží. 
Letošní  novinkou  byly projížďky na  koni,  k 
vidění  byly  i   letecké  modely,  členové 
místního  SDH  přispěli  ukázkou  své  požární 
techniky.  Sladké  výhry  a  závěrečné 
občerstvení pro všechny přítomné děti zajistil 
obecní úřad. Nadšení dětí a spokojenost jejich 
rodičů  byly  pro  pořadatele  tou  nejlepší 
odměnou.
(Tomáš Cihlář)

***
Den Země

     Žáci a učitelé Základní školy Pačejov pojali 
letošní  oslavy  Dne  Země  originálním 
způsobem.  Ve spolupráci  s  Obecním úřadem 
Pačejov  a  dalšími  okolními  obecními  úřady 
provedli důkladnou jarní očistu svých obcí. A 
že bylo co uklízet!  Jen v Pačejově – nádraží 
ulevili  "Matičce  Zemi"  pětadvaceti  velkými 
pytli  (120  litrů)  nejrůznějšího  odpadu, 
převážně plastů,  lahví,  plechovek,  skla  apod. 
Na  Myslívsku  zase  žáci  zase  pomáhali  při 
čištění obecních lesů. Příjemným překvapením 
byl i pozitivní přístup dětí k celému projektu.
(Tomáš Cihlář)

***

Výlet na Šumavu

     V sobotu  29.května  se  uskutečnil  další 
celodenní výlet v rámci projektu „Poznáváme 
Šumavu“, kterého se zúčastnilo na 50 rodičů, 
dětí  a  učitelů  pačejovské  základní  školy. 
Naším  cílem  byla  tentokrát  obě  javorská 
jezera, nejvyšší hora Šumavy Velký Javor a na 



závěr  malebné  bavorské  sklářské  městečko 
Bodenmais.  Z Pačejova  plně  obsazený 
autobus  vyrazil  v půl  osmé  ráno  a  přes 
Železnou  Rudu  jsme  dojeli   do  střediska 
Brennes.  Odtud  jsme  se  pěšky   vydali 
k Malému  Javorskému  jezeru,  kolem  nějž 
vede  naučná  stezka.  Po  prohlídce  jsme  se 
rozdělili  na  dvě  skupiny.  Ta  větší,  tvořená 
převážně dětmi s rodiči,   se vrátila po stejné 
trase  zpět  k autobusu,  přejela  k nedaleké 
stanici  lanové  dráhy  a  na  vrchol  Javoru  se 
nechala  vyvézt  v pohodlných  kabinkách. 
Druhá skupina se z Malého Javorského jezera 
vydala na vrchol Javoru pěšky. Členové této 
expedice  dosáhli  velkého  úspěchu.  Pokořili 
totiž  nejvyšší  horu  Šumavy  cestou,  kterou 
ještě  nikdo  před  nimi  neabsolvoval.  Tento 
prvovýstup  bude  navždy  zapsán  zlatým 
písmem v dějinách naší turistiky a potažmo i 
horolezectví.  Výstup  byl  tak  strmý,  že  si 
někteří  účastníci  i  odřeli  břicha! 
Blahopřejeme!  Na  vrcholu  Javoru  se  obě 
skupiny sešly a bylo příjemné zjistit, že nikdo 
neremcal  a  všemu  jsme  se  s nadhledem 
dokázali zasmát.
  
  K všeobecně  dobré  pohodě   přispělo 
bezesporu i  příjemné polojasné počasí.  Řada 
účastníků si připomínala v této souvislosti náš 
loňský  výstup  na  Luzný  v mlze  a  dešti. 
Šumava  nám letos  ukázala  svou přívětivější 
tvář. 

     Po zhruba hodinovém pobytu na vrcholu 
spojeném  s občerstvením  jsme  společně 
sestoupili k Velkému Javorskému jezeru. Zde 
někteří  následně  relaxovali  projížďkami  po 
jezeře  ve  šlapacích  lodičkách,  jiní  navštívili 
nedaleký pohádkový les, mnozí dali přednost 
odpočinku při šálku kávy. V půl třetí jsme se 
sešli v autobusu a pokračovali do nedalekého 
městečka  Bodenmais.  Zde  většina  z nás 
navštívila  věhlasné  sklářské   hutě  a  některé 
děti  si  vyzkoušely  pod  vedením přítomného 
skláře své umění. V 16 hodin jsme se vrátili 
do  autobusu  a  vydali  se  na  zpáteční  cestu. 
Letošní Šumava se nám prostě vydařila!
(Tomáš Cihlář)

***

Info  občanům  a  chalupářům  Pačejovska 
o korespondenci jedné z členek o.s. “Jaderný 
odpad – děkujeme,nechceme!“

Vážený pane Prof.RNDr. Václave Pačesi, DrSc.,

     dovolte  mi  poděkovat  Vám  za  Vaši  dosavadní 
činnost  a úsilí o změnu společnosti pro zlepšení života 
nejen u nás, ale jak je zřejmé z  Vašich  publikací mj. i 
na blogu internetu, kde se vyjadřujete k řadě důležitých 
otázek  a zejména k budoucnosti energetiky (článek z 
8.7.2008), z titulu funkce  vedoucího vědeckého týmu 
poradců  vlády.  Zaujal  mne  Váš  rozhovor  v  rozhlase 
Praha   dne  11.  června   v  pořadu  „JAK TO VIDÍ“  a 
nabyla jsem dojmu, že jedině Vy a ctihodní členové Vaší 
společnosti mohou pomoci pravdivě osvětlit  a varovat 
naše vladaře před zrůdnými plány vybudovat na našem 
území  HLUBINNÉ  ÚLOŽIŠTĚ   JADERNÉHO 
ODPADU   (de  facto  jako  třetí  ve  světě  po  Urale  a 
Nevadské  poušti).  Je  nám  jasné,  že  za  velké  peníze 
atomové  lobby  se  více  jak  10  let  postupně  snaží 
SÚRAO  (Správa  úložišť  radioaktivního  odpadu)  pod 
vedením ing. Vítězslava Dudy  přesvědčovat občany a 
starosty, že by byl jejich souhlas finančně kompenzován 
a že de facto jde jen o vybudování dalšího hlubinného 
dolu v hloubce cca 500-600 m  o rozloze 3-5 km2, kde 
by  bylo  uloženo  několik  barelů  s  radioaktivním 
odpadem  a   "nahoře"  o  rozloze  100x100m  by  bylo 
zajištěno střežení důlního objektu!!! Od roku 2003 jsem 
se účastnila několika setkání zejména v Horažďovicích 
a v roce  2004 v Kulturním domě v Pačejově, kde na 
primitivní   a  evidentně  manipulační   projevy  tzv. 
odborníků, že vlastně jde o neškodnou záležitost a že je 
třeba vyhovět nějakému usnesení, že "každý stát se musí 
sám  postarat  o  vybudování   hlubinného  úložiště 
jaderného  odpadu!  (tzv.  HÚJO)"   by  měli  občané 
vyslovit   souhlas  s  postupem  prací.  Na  tomto 
shromáždění  stovek  občanů  statečně  vystoupil  již 
zemřelý  herec  Miloslav   Šimek  a  také  poslanec 
Parlamentu za Čs.stranu lidovou ing.  Tomáš Štěrba,  a 
několik  vzdělaných  občanů  z  oblasti  mediciny  a 
ochrany  životního  prostředí  se   zdůvodněními,  že  o 
takové  vysoce  vědecké  záležitosti  se  všemi  možnými 
dopady na  lidské životy a životní prostředí, s ohledem 
na  úvahy  o  možnosti   nepředvídatelných  událostí  či 
terorismu, kdy se jedná o vysoce účinné  radioaktivní 
záření  s  dobou  rozpadu  i  tisíce  let,  a  tímto  únikem 
poškození  dědičných  informací,  a  nevratnosti  zničení 
přírody  a  fauny,  by  se  mělo   rozhodovat  nejlépe  v 
Evropské unii a úložiště vybudovat v liduprosté krajině 
za  mezinárodního dohledu a financování. Určitě by se k 
nám přidali moderně uvažující europoslanci i  z jiných 
zemí. Již tehdy bylo navrhováno, aby vláda  věnovala 
více  pozornosti  a  peněz  na  transmutaci  vyhořelého 
paliva - což jste  potvrdil i Vy v pořadu na zaměření se 
na JADERNÉ BLOKY 4. generace. Nešlo nám v zásadě 
o negaci výroby elektřiny z jádra, ale o zajištění využití 
odpadu  dalším   zpracováním.  Ale  kampaň  slibování 
finanční  kompenzace  občanům  a  starostům  za  jejich 
souhlas  s  vybudováním  takového  hlubinného  úložiště 
tak  nesmírně  nebezpečného  odpadu   je  trestuhodná 



manipulace  a  nevědecký  přístup  k  tak   závažnému 
problému.  Nato  lidé  spontánně  vstali  a  začali  zpívat 
naši  hymnu!  Byla   jsem  svědkem,  kdy  "odborníci" 
SÚRAO byli doslova vyhnáni a jeden z nich pronesl: 
"Máme dost času i peněz, počkáme, až tito křiklouni 
umřou  nebo  se  vymění  za  mladší,  a  pak  svého 
dosáhneme!!"  Hovořila  jsem s pracovníkem německé 
firmy vyrábějící odpovídající kontejnery pro tyto účely, 
který mi potvrdil, že  průzkumy hodnocení dopadů na 
životní  prostředí  v  případě  havárie,  porušení   obalu 
nebo únavy materiálu bentonitu, nepřesahují 70 let, kdy 
však  už  dnes  je   známo,  že  uvnitř  uložený materiál 
vyzařuje radiaci i po dobu 100 tisíc let! Navíc nejsou 
známy  dopady  radiace  a  úniku  izotopů  s  dlouhým 
poločasem  rozpadu,  kdy  zejména  za  vysoce 
nebezpečné se pokládá polonium.

Nemohli  jsme  jinak,  než  po  zralé  úvaze 
společně  s  dalšími  organizacemi,  kterým  není 
budoucnost  lidstva  lhostejná  /jako  např.  sdružení 
CALLA,  Arnika,  hnutí   Duha/  založit  v  roce  2004 
Občanské   sdružení  JADERNÝ  ODPAD  - 
DĚKUJEME,  NECHCEME  (dále  jen  JODN),  které 
dnes čítá přes 4000 členů. Tehdy nám  pomáhala i řada 
rozumných a vzdělaných osobností, zejména senátorka 
RNDr. Jitka  Seitlová nebo i z řady politiků náměstci 
ministrů  ing.  Jan  Mládek  či  ing.  Tylová,  Mgr.  Dana 
Kuchtová  a  také  řada  osvícených  starostů.  Dodnes 
obětavě   pracují  -   i  po  úmrtí  dvou  předsedů  pana 
Šimka a ing.  Štěrby - členové výboru a  pořádají  se 
referenda,  protestní  i  vzpomínkové  akce.  Zaujal  nás 
článek z časopisu Nuclear Monitor č. 706 z 26.3.2010 
(v překladu  Švédské pochybnosti),  kde se nepokrytě 
hovoří  o  tom,  jak  některé  komerční   společnosti 
necitlivě  přistupují  k  problémům  a  nezvažují,  že 
jaderný  odpad  musí   být  od  biosféry  izolován  po 
statisíce let, a také že skalní formace nejsou  bezpečnou 
zárukou,  mohou  doznat   změny  detonacemi, 
prasklinami apod.

Pokládáme  za  vítězství  rozumu,  že  vláda  v 
roce  2005  také  na  základě  petic,  demonstrací  a 
osobních  intervencí  v  Parlamentu,  stanovila  5  leté 
moratorium na  přerušení průzkumu pravděpodobných 
lokalit hlubinného úložiště u nás, které  skončilo v roce 
2009.  Hned  v  únoru  2010  svým  dopisem  ředitel 
SÚRAO oslovil občany /již chlácholivěji/, ale přesto z 
něho  vyznívá,  že   dojde  k  bezpečnému   zakopání 
několika  kontejnerů   a  že   se  souhlasem  přijde 
FINANČNÍ  KOMPENZACE   od   atomové  lobby z 
jaderného účtu, což bude "čistý přínos"  pro obce! V 
dopise  se   uvádí,  že  SÚRAO  doufá,  že  "mínění 
obyvatel se může změnit v průběhu času" a  realizuje 
možnosti zájezdů pro funkcionáře do Finska, Švédska 
či Švýcarska. Žiji  mezi rozumnými lidmi, kteří shodně 
tuto  činnost  pokládají  za  korupční  a  jen  s 
momentálním  cílem  zaměstnanců  bezohledné  lobby 
udržet si tučné platy, kteří žijí  v přepychu mimo dosah 
dotčených lokalit a uvažujících -  PO  NÁS POTOPA.

Vážený pane profesore,  nevím, zda můj hlas 
není hlasem volajícího v poušti, ale nemám co ztratit a 
také  nemám  důvod  ve  svém  věku  se  zviditelňovat. 
Mám jen docela obyčejně ráda svoji zemi a přála bych 
svým potomkům, aby zde  žili. Ale obě moje vnučky 
uvažují po již skončených vysokoškolských studiích o 

emigraci zejména pro neperspektivní možnosti slušných 
lidí  zde,  nemohou najít   odpovídající  zaměstnání  i  se 
znalostmi 4 světových jazyků (a arabštiny), unavuje  je 
bojovat  s  politickou  surovostí,  nekulturností  a  často 
hloupostí našich vladařů. Rodinný dům po předcích se 
nachází  v  dotčené  lokalitě  a  já  se  nedivím,   že  by 
nechtěly  vychovávat  své  děti  blízko  nukleárního 
smetiště.

Dala jsem se do tohoto boje i  proto,  že jsem 
před 55 lety jako písařka a komorní  stenografka byla 
účastna  třídenního  ustavování  Komise  pro  atomovou 
energii,   osobně  jsem  poznala  řadu  vzácných  lidí 
(prof.Zdeněk  Dientsbier,  MUDr,  Zdeněk   Stuchlý  z 
Mzdr.,  doc.  Josef  Katzer  z  SPK,  lékař  nukleární 
medicíny  doc.MUDr.Vlastislav Hlavatý a další). Tehdy 
jako  vojákyně  jsem  měla  přístup  k   přísně  tajným 
spisům, ke studiu z  oblasti  "atomové vědy",  výsledků 
zkoušek,   a   pak  jsem  20  let  pracovala  na  úseku 
vědeckotechnického  rozvoje  na  SPK  a  FSÚ.  Nejsem 
vědma, ale pokud se situace v náhledu na zacházení s 
tak úžasným darem  přírody jako je radioaktivita, bude 
zacházet  jen  z  hlediska  komerce,  bez  pokory,   naši 
potomci  nás  budou  právem  proklínat.  Věřím,  že  jen 
takoví  lidé,  jako  jste  Vy   a  Vaši  členové  Učené 
společnosti   se  mohou  stát  příslibem  záchrany  a 
rozumného   řešení  i  podle  mého  mínění  globálního 
celoevropského  problému   umístění   HLUBINNÉHO 
úložiště  jaderného  odpadu  mimo  naši  krásnou  zem 
někde  v  pusté  a   nehostinné  krajině  s  minimálním 
rizikem ohrožení budoucích generací a přírody.
    Přeji  Vám a  všem vědcům zabývajícím  se  tímto 
problémem  mnoho  zdraví,  chuti,   elánu  a  zdravé 
nespokojenosti.
       S  úctou  JUDr.  Vlasta  Rohová,  Famfulíkova 
1135/10,  18200  PRAHA 8,   tč.obec  Velešice  č.55  u 
Pačejova.
(článek je uveden v původním znění bez korekcí textu).

***

 Pokračování historie školy ve Strážovicích 

 Psal  se  rok  1918,  Rakousko-Uhersko  se 
rozpadlo.Nastalo  nové  uspořádání  Evropy  a 
tím i  uznání  Československého státu.K tomu 
významně  přispěly  úspěchy  a  hrdinství 
československých legií.Po všech útrapách,kdo 
přežil,vracel se domů.Po pěti letech se v srpnu 
1919 vrátil z Ruska učitel Matěj Kubát a v září 
začal hned vyučovat.Rudolf Kovařík odešel do 
Těchonic.V  poválečném  roce1919-1920 
nastoupilo  do  místní  školy  57  dětí.Tímto 
rokem nastaly ve školství určité změny.Už se 
nechodilo  na  bohoslužby,školní  rok  začínal 
l.září  a  končil  30.června.Při  stromkové 
slavnosti žáci zasadili při okraji školní zahrady 
šest  třešní.Od  1.září  1921  nastoupil  do 
Strážovic  Antonín  Soukup,učitel  z obecné 
školy  v Myslívě.  Matěj  Kubát  byl  jmenován 
odborným  učitelem  chlapecké  školy 



v Klatovech.Na budově školy byly provedeny 
drobné  opravy  např.oprava  vrátek  a 
plotu.Další  podstatný  pokrok  ve  školství 
přišel  v roce  1923.Na  všech  školách  byly 
zavedeny nové předměty a to občanská nauka 
a výchova,ruční práce a domácí hospodářství 
pro dívky.V noci na 18.října1924 se vloupali 
zloději  do  školního  kabinetu.Ze  školního 
inventáře odcizili zemský a smuteční prapor a 
zvonek.Zásuvky od stolu odnesli na pole pana 
Mareše.  Listiny  z nich  rozházeli  po 
jetelišti,kde  byly  ráno  nalezeny  promočené 
rosou.Také  správci  školy  odcizili  nějaké 
drobnosti. Krádež byla ohlášena na četnickou 
stanici  v Myslívě  a  školnímu  výboru 
v Klatovech.Starosta  obce  Václav  Behenský 
byl zmocněn okresním školním výborem,aby 
sestavil  novou  školní  radu.Od  března  1925 
začala  pracovat  ve  složení  Antonín  Soukup 
spr.školy,Jan  Buchta  čp.4  a  Václav  Duspiva 
čp.7.Všichni složili slib věrnosti republice do 
rukou zmocněnce a zároveň starosty obce.Dne 
28.října 1926 byla konána stromková slavnost 
v rámci oslav vzniku republiky.Na návsi bylo 
vysazeno  50  lipek.Při  jarní  stromkové 
slavnosti  v roce  1927  bylo  vysazeno  školou 
při silnici od rozcestí do Loužné 9 doubků.O 
rok později vysázeli žáci 10 doubků při silnici 
do  Žďára.  Škola  měla  zavedenou  svou 
dětskou knihovnu, která obsahovala 98 svazků 
žákovských knih,  8 svazků učitelských a 45 
svazků  pro  občanstvo.Za  rok  přečetlo  23 
čtenářů  žákovské  knihovny  244  knih  a  15 
čtenářů obecní knihovny přečetlo 144 knih.
(pokračování příště, Božena Behenská, kronikářka)

***
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu  
ČR

Ve čtyřech  volebních  okrscích  obce  Pačejov 
se  voleb  do  Poslanecké  sněmovny  PČR  ve 
dnech 28.  a  29.  května 2010 zúčastnilo  451 
voličů z celkového počtu 660 voličů, tj. 68,33 
%. Odevzdáno bylo 451 platných hlasů. Hlasy 
voličů  zde  získalo  18  politických  stran  a 
politických hnutí.
Nejúspěšnější  volební  stranou  byla  ČSSD, 
která  získala  28,60  %  odevzdaných  hlasů. 
ODS  získala  15,29  %  odevzdaných  hlasů, 
TOP 09 získala 13,52 % odevzdaných hlasů, 
KSČM získala 12,86 % odevzdaných hlasů a 
strana  Věci  veřejné  získala  9,97  % 
odevzdaných hlasů.

Volební okrsek č. 1 Pačejov-nádraží
z celkového počtu 362 voličů hlasovalo 238 
voličů
odevzdáno 238 platných hlasů
ČSSD  25,21 % odevzdaných hlasů
ODS  18,90 %
TOP 09  16,38 %
KSČM  10,50 %
Věci veřejné 8,82 %
Volební okrsek č. 2 Pačejov-ves
z celkového počtu 130 voličů hlasovalo 81 
voličů
odevzdáno 81 platných hlasů
ČSSD 32,09 % odevzdaných hlasů
ODS  14,81 %
KSČM  14,81 %
TOP 09  11,11 %
Věci veřejné 7 = 8,64 %
Volební okrsek č. 3  Strážovice
z celkového počtu 81 voličů hlasovalo 62 
voličů
odevzdáno 62 platných hlasů
KSČM  20,96 % odevzdaných hlasů
ČSSD  19,35 %
Věci veřejné  12,90 %
TOP 09  11,29 %
Strana zelených  11,29 %
  Volební okrsek č. 4 Velešice a Týřovice
z celkového počtu 87 voličů hlasovalo 70 
voličů
odevzdáno 70 platných hlasů
ČSSD  44,28 % platných hlasů
Věci veřejné  12,85 %
KSČM  11,42 %
ODS  8,57 %
TOP 09  8,57 %
( zpracovala Alena Štěpáníková)

***
Náš školní výlet

     V pátek 11. června jsme jeli na Kašperské 
Hory.  Po  příjezdu  jsme  šli  do  informačního 
střediska  NP  Šumava,  kde  jsme  se  učili  o 
vydře a koukali na Vydrýska. Vlezli jsme do 
liščí  nory,  koupili  si  drobné  suvenýry  – 
pohledy,  přívěsky  a  znaky.  Pak  jsme  šli  na 
náměstí,  kde  jsme  měli  na  hodinu  rozchod. 
Mohli jsme si dát zmrzlinu. Já jsem si koupil 
skateboardy.  Následovala  prohlídka  hradu 
Kašperk.  Ondra  Denk  byl  náš  ochránce  pro 
případ,  kdyby nás někdo přepadl.  Plnili  jsme 



různé úkoly a dostávali za ně stužky.  Ondra 
nás odvedl do věže, kde nám paní průvodkyně 
řekla,  že  tu  straší  Šplhavec.  Kluci  byli 
pasováni na rytíře a holky na dvorní dámy. A 
pak už jsme jeli domů.
(Milan Buchta, žák 3.ročníku)

***
Školní výlet 6. ročníku
     Konec  školního  roku  bývá  vždy  ve 
znamení  očekávaných třídních  výletů.  My – 
šesťáci   jsme  letos  vyrazili  na  dva  dny  do 
Kašperských  Hor.  Zázemí  jsme  nalezli 
v areálu  Dětského  domova,  kde  jsme  byli 
ubytováni  a  kde  jsme  se  také  stravovali. 
Nebylo  na  škodu  na  vlastní  oči  vidět,  jaký 
osud  některým  tamějším  dětem  život 
přichystal.   Možná  si  někteří  budeme  více 
vážit toho, co máme.
     V pátek  dopoledne  jsme  navštívili 
seismickou  stanici  Geofyzikálního  ústavu 
ČAV v Amálině údolí.  Zajímavá a atraktivní 
byla hlavně prohlídka bývalé středověké štoly 
Kristýna,  kde jsou instalovány citlivé měřící 
přístroje, které zachytí zemětřesení v kterékoli 
části světa. Například zemětřesení v Austrálii 
doběhne na Kašperské Hory za 11 minut. Po 
obědě  jsme  absolvovali  „bojovku“ 
v prostorách  Muzea  Šumavy,  kterou  pro nás 
připravil  pan  učitel.  Rozděleni  do  tří 
soutěžních  družstev  jsme  vyhledávali 
v jednotlivých  expozicích  odpovědi  na  řadu 
otázek z oblasti historie, zoologie, botaniky či 
geologie.  Tato  soutěž  nás  nepřímo  donutila 
přečíst  skoro  všechny informace,  které  byly 
k dispozici. Vítězné družstvo získalo sladkou 
odměnu v podobě naukového dortu. Po večeři 
jsme si šli zahrát fotbálek na kašperskohorský 
stadion.
    V sobotu hned po snídani jsme vyrazili na 
očekávanou pěší túru kolem Kašperských Hor. 
Počasí  nám stejně  jako  v pátek  přálo.  Trasa 
vedla přes Žlíbek, zaniklou osadu Ždánic na 
Královský  kámen  /1059  m/.  Zde  jsme  si 
odpočinuli  a  pokračovali  přes  Nicov, 
Popelnou, údolím divoké říčky Losenice až na 
Červenou. Zde jsme pozorovali tamější stádo 
bizonů. Poslední zastávka spojená s koupáním 
ve Zlatém potoce byla u štoly Naděje. Odtud 
jsme se vrátili na naši základnu. Zvládli jsme 
hravě 22 kilometrů a to byl pro mnohé z nás 
osobní rekord. Výlet se nám vydařil!
(šesťáci)                     ***

Informace místní knihovny

Místní knihovna má své webové stránky: 
www.knihovnapacejov.wz.cz, kde jsou 
zveřejňovány aktuální informace. Mezi služby 
knihovny patří on-line katalog, který 
návštěvník stránek najde ve složce odkazy. 
Pokud čtenář zná název knihy, o kterou má 
zájem, v on-line katalogu zjistí, zda má 
knihovna požadovanou knihu ve svém fondu. 
Snadno zde také vyhledá knihy svého 
oblíbeného autora.
Výpůjční doba v knihovně zůstává 
nezměněná: pondělí a čtvrtek  9.00 – 11.00 
hodin a 15.00 – 17.00 hodin.
Knihovna bude uzavřena od 8. 7. do 16. 7. a 
od 2. 8. do 6. 8. 2010. 
(Alena Štěpáníková)

***
Žákovská knížka
 
Žákovská knížka - to je čtení,
každý den se tam něco změní.
Jednou jsou tam jedničky,
svítí jako hvězdičky.
                                                                            
                                                       
Jindy pětka baňatá
vykoukne jako čertice rohatá.
Pak zas dvojka, trojka, čtyřka
 vyvolává bolest bříška.
( Vlková Vendula, Křevný Marek, 6. tř.) 

*** 
  
              Obecní úřad Pačejov   pořádá  dne 
                                7.8. - 8.8.2010  
           Výstavu fotografií Pačejovska a výstavu 
                       obrazů Anny Cibulkové
      ve školní jídelně Základní školy Pačejov 

                Zahájení bude  7.8. 2010  v  10 hod.

***                           

Zpravodaj obecního úřadu Pačejov:
Čtvrtletník  vydávaný  Obcí  Pačejov.  Náklad  300  výtisků. 
Adresa:  Obec  Pačejov,  Pačejov  nádraží  199,  341  01 
Horažďovice.  Tel.  376595231,  tel/fax.  376595153.  e-
mail:oupacejov@raz-dva.cz.  Tisk  :  OÚ  Pačejov 
Redakční  rada:  ing.  Jana  Cihlářová,  ing.  Vladimír  Smolík, 
Mgr. Tomáš Cihlář, Alena Štěpáníková. Uzávěrka dalšího čísla 
15.9.2010.

Povoleno MK ČR E 18269. 
                                              ***
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