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Úvodní slovo:
Více jak osm let víme o vyhledávání
lokality pro vybudování úložiště vyhořelého
jaderného
paliva.
Jednou
ze
šesti
vytypovaných lokalit je lokalita Pačejov.
Zahrnuje katastr Maňovic a Pačejova, dotčeny
by však byly i další obce v širokém okruhu. V
nedávné době byl název Pačejov změněn na
název „Březový potok“. Tento potok pramení
na
Strážovicku,
protéká
rybníkem
Opletánkou, Velkou Blýskotou, směřuje na
Jetenovice, vlévá se Otavy pod Dolním
Poříčím. K přípravě výběru „vhodné lokality“
byla vládou pověřena instituce SÚRAO
(Správa úložišť jaderného odpadu). SÚRAO
již
desítky
let
zajišťuje
uložení
kontaminovaných
nízkoradioaktivních
materiálů do opuštěných dolů u Litoměřic a v
Jáchymově. Jedná se o materiál od rentgenů, z
výzkumu a podobně.
SÚRAO má za úkol přesvědčit obyvatele
některé z lokalit, aby „dobrovolně“ souhlasili
s
vybudováním
podzemního
úložiště
vyhořelého jaderného paliva v blízkosti svých
obcí. Slovo „dobrovolně“ dávám do
uvozovek. Znamená to, že žádná vláda
nehodlá z politických důvodů rozhodnout, kde
úložiště má být vybudováno. Toto rozhodnutí
přesouvá na některou z vlád příštích, která
bude vládou té druhé politické strany. Ve
snaze o získání souhlasu některé lokality
vláda prostřednictvím SÚRAO vytvořila
takzvanou „pracovní skupinu“, která by měla
usnadnit komunikaci mezi státem a obcemi.
Tato skupina má 32 členů. Jsou v ní
zastoupeny obce, ekologická hnutí, na druhé
straně stát zastoupený ministerstvy průmyslu
a obchodu a životního prostředí a SÚARO.
Obce mají dvoutřetinovou většinu, případná
rozhodnutí skupiny jsou schvalována prostou
většinou přítomných. Schůzek této skupiny se
zúčastňujeme pravidelně spolu se starostou
Maňovic a panem Kábou. Myslím, že účast v
této skupině je potřebná, abychom měli
informace o tom, jak se situace kolem úložiště
vyvíjí. Na druhou stranu odmítám v souladu s
míněním občanů schůzky se SÚRAO u nás.
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Obce a ekologická hnutí mají zájem do
připravované změny atomového zákona vnést
paragrafy příznivé obcím. Totéž platí o
speciálním zákonu o úložišti vyhořelého
jaderného paliva, o jehož vzniku je rovněž
uvažováno. Zatím je však situace taková, že
jednání končí nezájmem poslanců, kteří
odmítají iniciativy této skupiny. Poslanci
nemají o úložišti rozumnou představu, je to
pro ně okrajové, nezajímavé téma a mají k
lidem vztah nadřízeného k podřízenému.
Pokud dojde k nějakému rozumnému řešení
například na ministerstvech a posléze i ve
vládě, poslanci jsou ti, kteří předložené zákony
předělají k obrazu svému či shodí ze stolu.
Je nutno vzít na vědomí, že vyhořelé palivo
zde je a bude nutno ho někde „bezpečně“
uložit. Pokud některá lokalita dobrovolně
nevezme toto břímě na sebe, bude umístění
úložiště stanoveno z moci úřední. Právo
„Veta“ se do zákonů nepodaří prosadit. Za
rozumné řešení lze považovat dostatečné
finanční kompenzace a pravomoci obcím, v
jejichž lokalitě bude úložiště umístěno. I tato
otázka se ve skupině řeší.
K aktuálnímu stavu ve vyhledávání místa
pro úložiště je zajímavé to, že některé lokality
by například souhlasily s dalším průzkumem
pomocí hlubinných vrtů. Zatím tento průzkum
podmiňují souhlasem ostatních lokalit.
Zástupce SÚRAO přiznal to, že mají
vytypovány čtyři lokality, kde by chtěli
pokračovat v průzkumu. Jde jen o čtyři
lokality, protože musí šetřit. Lokalita Březový
potok mezi nimi není. Dle SÚRAO nejdou
tam, kde je největší odpor. V tomto směru je
zatím Pačejovsko ve výhodě.
(Ing. Vladimír Smolík, starosta)
***
Zpráva o činnosti občanského sdružení
„Jaderný odpad – děkujeme, nechceme!“
Naše občanské sdružení se na svých
pravidelných schůzích výkonného výboru
schází jednou za měsíc. Sledujeme dění
v oblasti státní energetické koncepce, která má
a bude mít určitě vliv na dění v souvislosti

s budováním hlubinného úložiště jaderného
odpadu v ČR.
V současné době se jeví jako náš prioritní
zdroj informací od státu tzv. „Pracovní
skupina pro dialog o hlubinném úložišti “ kde
jsem členem za naše občanské sdružení já a za
Obce Pačejov a Maňovice jejich starostové
Ing.Smolík a M.Panuška.
Na schůzích této pracovní skupiny vnímáme
postoje Ministerstva průmyslu a obchodu,
SÚRAO, Ministerstva životního prostředí,
Státního úřadu pro bezpečnost jaderných
zařízení, zástupců Senátu ČR, zástupců
Poslanecké sněmovny a také zástupců obcí
z ostatních lokalit, kde stát uvažuje o umístění
úložiště jaderného odpadu.
13.září 2011 proběhla 4.schůze této skupiny
v Praze. Zastupitele Obce Pačejov určitě bude
o projednávání problematiky informovat
starosta Pačejova, který byl se mnou jednání
přítomen. Pro ostatní občany si dovolím ve
stručnosti shrnout podstatné.
Státní energetickou koncepcí určitě bude
preferována dostavba Temelína i dalších
jaderných zdrojů v ČR. Stát jadernou energii
preferuje v mixu všech zdrojů energií, proto
jaderného odpadu bude přibývat, a není tak
pochyb o tom, že ČR musí hlubinné úložiště
jaderného odpadu (HÚJO) na svém území
vybudovat. Kde? To stále zůstává velkou
otázkou, ale určité náznaky na jednání 4.
pracovní skupiny zazněly. Stát (MPO a
SÚRAO) garantuje finanční kompenzace
obcím, které se dobrovolně zapojí do procesu
vyhledávání hlubinného úložiště a dají
SÚRAO písemný souhlas ke stanovení
průzkumného území a vyhlášení chráněného
území pro zvláštní zásah do zemské kůry dle
zvláštních předpisů.
Zároveň veřejným příslibem SÚRAO
garantovalo, že nebude o souhlas obcí
k průzkumným pracím žádat obce, které se
dobrovolně nezapojí do procesu vyhledávání
HÚJO.
Bez provedení průzkumných prací nemůže
stát dále pokračovat v zařazení lokality do
užšího výběru dvou lokalit (jedné, kde
úložiště bude vybudováno a druhé lokality
jako záložní varianty).
SÚRAO rovněž konstatovalo, že průzkumné
práce provede jen ve 4 lokalitách
(z uvažovaných šesti + vojenských újezdů),

za které je obcím ochotna vyplatit určité
finanční kompenzace. Veškeré informace
k problematice k HÚJO máte k dispozici na
www.surao.cz
SÚRAO v nejbližší době osloví obce
s písemnou žádostí o souhlas o dobrovolné
zapojení se do procesu vyhledávání HÚJO a
k provedení průzkumných prací k zjištění
horninového podloží pro HÚJO (vrty cca
500m) Tam, kde proběhla referenda k postoji
občanů k problematice HÚJO, jsou místní
zastupitelstva obcí vázána výsledky referend
(Pačejov, Olšany a Maňovice) a tam by obce
neměly SÚRAO souhlasná stanovisko vydat.
Pokud Obce Pačejov, Olšany a Maňovice
souhlas SÚRAO nedají a na ostatních čtyřech
lokalitách v ČR (např.Lodhéřov, Blatno,
Budišov, Rohozná nebo Jistebnice)
by
souhlasná stanoviska obce vydala, vidím jako
velmi nadějné, že od budování úložiště v okolí
Pačejova stát ustoupí.
Vůbec nic není zatím jasné a definitivní, jak se
zachovají obce, jakou další taktiku zvolí stát a
jak energetickou koncepci uchopí další vlády
ČR, které přijdou po té současné.
Věřím, že většina občanů v obcích Pačejov,
Olšany a Maňovice stále jaderný odpad ve
svém blízkém okolí nechce ani za slibované
finanční kompenzace státu a že společnými
silami dokážeme jaderný odpad v Pačejově
odmítat až do definitivního rozhodnutí, komu
„Černý Petr“ s jaderným odpadem od státu
v ČR připadne
( František Kába)
***
Ze života školky.
Uplynula krátká doba od počátku nového
školního roku. Během léta se prostory naší
školy i zahrady pečlivě uklidily, obecní úřad
nám dovolil do kuchyně zakoupit smažící
pánev a zajistil na obou pavilonech krásnou
střešní krytinu. Za obojí velice děkujeme.
Od září je zde zapsáno celkem 46 dětí, v 1.
třídě mladších – Broučků 22 a starších
Motýlků 24. Náš nově sestavený školní
program s názvem: Život s vílou Vodánkou
bude naše svěřence provádět ve 2 letém
období, zatím se adaptují na prostředí, zvykají
si na pravidla soužití na třídách, vedeme je k
ohleduplnosti vůči druhým, k sebeobsluze a

samostatnosti.
Při vycházkách budeme poznávat naše
široké okolí, učit se vnímat přírodní prostředí,
budeme si všímat změn v jednotlivých ročních
obdobích tak, jak poběží čas. Chceme si jít
opékat do přírody, navštívit výstavu vláčků ve
Vrčeni, začít se saunováním, nadále sbírat
hliníkový odpad, zajišťovat opět odběr
dotovaných mléčných výrobků, těšíme se na
divadlo. Budeme si zdobit pavilony dětskými
výtvory, výrobky, využívat odpadový i
přírodní materiál.
Plán máme jasný, na pavilonech si
postupně
vytváříme
třídní
vzdělávací
programy a budeme se snažit, aby
připravované činnosti byly pro děti lákavé,
aby měly možnost pracovat, přemýšlet,
získaly plno nových znalostí, aby měly čas si
v klidu pohrát se svými kamarády a mohly
odcházet domů s pocitem příjemně stráveného
dne. Tak nám přejte, ať se vše daří.
( Věra Chlanová, ředitelka MŠ)
***
Zpráva Základní školy Pačejov:
Ve čtvrtek 1.září jsme zahájili další školní
rok. Při společném setkání jsme přivítali 13
nových prvňáčků. Celkem má škola
v současné době 119 žáků a ti jsou v sedmi
třídách. Spojeny jsou 1. a 2.ročník a také 3. a
4.ročník. Učitelský kolektiv se nezměnil – na
škole nyní působí 10 učitelů, asistentka
pedagoga a vychovatelka školní družiny.
Kuchařky i školník zůstali, na místo uklízečky
byla přijata paní Jana Ďuricová z Maňovic.
Vraťme se ještě na konec června a
seznamme se s výsledky minulého školního
roku. Ten ukončilo celkem 122 žáků, 62
prospělo s vyznamenáním, 59 prospělo, 1 žák
bude opakovat ročník. Chování ve škole jsme
i přes dílčí problémy ohodnotili stupněm
„jedna“. Povinnou školní docházku ukončilo
15 žáků a ti v září nastoupili na střední školy a
do odborných učilišť. Během roku od nás
odešli 4 žáci, tři naopak přišli, o prázdninách
migrace pokračovala.
O prázdninách jsme opět, tak jako
každoročně, provedli některé dílčí opravy,
které přispějí ke zlepšení prostředí ve škole

(vymalování celé školy, opravy soklů, nátěry
tabulí, opravy linolea, akumulačních kamen,
svítidel atd.). Zřizovatel spolu s odborníky
přímo na místě řešil nový způsob vytápění celé
školní budovy.
A jaké akce jsou připraveny na podzimní
měsíce? Žáci 4. a 5. ročníku absolvovali teorii
i praktický výcvik na dopravním hřišti,
využíváme nabídky SDS a již v září
navštívíme první divadelní představení
v Horažďovicích, objednána je ukázka
výcviku dravců. Od poloviny listopadu začne
jezdit 1.- 4.ročník na plavání, objednány jsou
testy
SCIO.
Pedagogicko-psychologická
poradna provede rozbor profesních testů
s rodiči vycházejících žáků, uskuteční se
setkání se zástupci středních škol, na třídních
schůzkách podáme informace rodičům. Další
akce budou následovat.
Školství čeká během tohoto roku řada
změn.Věřím, že budou ku prospěchu nejen
učitelům a rodičům, ale hlavně našim žákům.
(Josef Hromádka, ředitel ZŠ)
***
Pár slov k mládeži
TJ Sokol Pačejov má v letošním soutěžním
ročníku 2011/2012 přihlášeno k mistrovským
soutěžím celkem 5 týmů, z toho 3
mládežnické. Na podmínky relativně malé
vesnické TJ to je bezesporu velice slušná
bilance. Málokdo si však dokáže představit,
jaké starosti toto obnáší, jak obtížná práce je
sehnat k těmto oddílům zkušené a hlavně
zodpovědné vedoucí a trenéry. Ne že bychom
je v naší členské základně neměli, ale do práce
s mládeží, která by měla být budoucností
každého klubu, se prostě nikdo nehrne. Jen pro
zajištění činnosti nově ustaveného oddílu
dorostu bylo osloveno snad 10 bývalých i
současných hráčů či funkcionářů naší TJ,
bohužel bez jakékoli kladné odezvy. Přitom je
v našich řadách mnoho jedinců, kteří by mohli
v tomto směru opravdu pomoci. Na své osobní
sportovní a volnočasové aktivity si každý svůj
čas jistě najde, na práci s dětmi a mládeží už
bohužel ne. Spoléháme na to, že on se jich
nakonec stejně někdo ujme, tak proč bych to

měl být zrovna já. Škoda. Pokud nezměníme
myšlení a přístup k této zásadní otázce, mohlo
by nás to v budoucnu dost mrzet. Ze strany
dětí a mládeže zaznamenáváme v poslední
době opravdu velký zájem o organizovanou
sportovní činnost a po několik dní v týdnu
máme doslova plné hřiště mladých fotbalistů
všech věkových kategorií. Péči o ně však
zvládáme jen s vypětím všech sil. Nedělám si
iluze, že se v dohledné době něco změní
k lepšímu. Je to opravdu škoda. A to
nemluvím o společenském aspektu a významu
těchto aktivit. Nabídnout dětem a mládeži
v dnešní konzumní době smysluplné využití
volného času místo často bezúčelného
poflakování je více než záslužná práce! Vážím
si práce těch několika „bláznů“, kteří toto
pochopili a kteří dětem a mládeži věnují
spoustu svého volného času. A není ho
rozhodně málo. Jedná se prakticky o tři dny
v týdnu /2 tréninky a jeden zápas/. Měli
bychom jim být spíše vděčni za to, co dělají, a
ne je často zcela nepodloženě a hloupě
kritizovat za jejich práci, jak jsme to
v poslední době z úst několika jedinců
zaznamenali. Že ten trénuje špatně, že ten měl
hrát a ten ne, že sestava byla špatná, že kdyby
trénoval on…..atd. Nikdo učený z nebe
nespadl a naši trenéři a vedoucí mládeže se
často učí za pochodu. Ale je na ně spolehnutí
a o své svěřence se starají s plnou
zodpovědností. A za to jim všem patří velké
uznání! Chtěl bych touto cestou jmenovitě
poděkovat vedoucím a trenérům oddílu starší
přípravky – Josefu Valešovi, Jiřímu Havlíkovi
/Sokol Myslív/ a Františku Sedláčkovi,
oddílu mladších žáků Zdeňku Křížovi /Sokol
Milčice/ a Františku Hrachovcovi. Oddíl
dorostu pak vede kromě mě ještě Zdeněk
Voska a Ladislav Hosnedl. Dík patří i Mírovi
Holečkovi za pravidelné tréninky brankářů
všech věkových kategorií. Zarážející je, že ze
všech trenérů a vedoucích mládežnických
celků – je jich celkem 9 – jsou pouze 3 z řad
členů TJ Sokol Pačejov /Cihlář, Voska,
Holeček/. Ostatní jsou z jiných oddílů nebo
z řad rodičů dětí. I tento fakt leccos napovídá.
Závěrem této úvahy si neodpustím ještě
jednu malou poznámku související se
zajištěním financování činnosti naší TJ a
s podporou ze strany pačejovského obecního
úřadu. Už dlouhá léta dostáváme od obce

roční příspěvek na činnost /opakovaně
zdůrazňuji „na činnost“/ ve výši 16 tisíc korun.
Tato částka zdaleka ani nepokryje náklady
spojené s údržbou tělovýchovného zařízení
v areálu
našeho
hřiště,
kde
jsme
v dlouhodobém nájmu. Ze svých prostředků si
hradíme veškerou spotřebu elektrické energie,
nemalé náklady spojené s pravidelnou údržbou
travnaté plochy, nákupy různého nezbytného
vybavení – ohřívače vody, alarm, ozvučení,
ochranné sítě za brankami atd. Kde jsou pak
prostředky na nákup dresů, míčů a dalších
potřebných věcí?! A to nemluvím o tom, že
ročně naši členové odpracují na zařízení, který
není naším majetkem, bezplatně stovky
brigádnických hodin. Samozřejmě si vážíme
jakékoli podpory, ale opakovaně si dovoluji
připomenout, že máme 5 fotbalových týmů,
z toho 3 mládežnické, tým mužů A hraje
krajskou soutěž a navíc máme ještě aktivní
oddíl ASPV. Pro srovnání - sousední Obecní
úřad Malý Bor ročně přispívá tamější TJ
částkou ve výši 30 000,- Kč, přestože mají
pouze jeden jediný tým mužů v okresní
soutěži. Nestojí i toto za malé zamyšlení?
(Mgr. Tomáš Cihlář, předseda TJ Sokol
Pačejov)
***
Jeden z československých válečných letců
v britském Královském letectvu.(RAF) během
druhé světové války.
Každá obec je hrdá na své slavné i méně
slavné rodáky. Uděluje jim své pocty a
připomíná si jejich významná výročí. Náš
hrdina neměl v Pačejově kořeny, a tak mnozí
občané o něm ani neví. I když vyrůstal jako
dítě v naší obci, procházíval se s rodiči
krajinou kolem Pačejova a s ostatními dětmi
navštěvoval pačejovskou školu, kde do
dnešních dnů, získávají děti základní vzdělání.
Zdeněk Hanuš, rodák z Pačejova, patřil mezi
československé válečné letce v britském
Královském letectvu (RAF)za druhé světové
války.
Narodil se 30.7.1912 v rodině Františka
Hanuše úředníka c.k. státních drah v Olšanech,
bytem v Pačejově čp. 68. Podle zápisu
v matrice narozených řím. katol. fary Pačejov,
byl pokřtěn farářem Františkem Štěrbou.
Zdeněk měl ještě starší sestru Karlu, která se

narodila 25.3.1909 v Klatovech, což zřejmě
souviselo s překládáním jeho otce na další
stanice drah c.k. Rakouska.
Zdeněk začal chodit do Obecné školy
v Pačejově, o čemž je záznam ve školním
výkaze za školní rok 1918/19. Další záznamy
nebyly zatím nalezeny.
Podle jeho
,,Kmenového listu“ absolvoval 5 tříd obecné
školy, 2 třídy měšťanské školy. Jeho otec byl
v roce 1925 přeložen na Slovensko do
železniční stanice Tisovce, kde ještě v roce
1934/35 je veden ( Ročenka stát.drah ČSR)
jako inspektor drah, přednosta.Tím je
potvrzeno, že v létech 1926 – 1932 Zdeněk
absolvoval reálné gymnázium s maturitou
s vyučovacím jazykem slovenským
v
Rimavské Sobotě. V tíživé situaci tehdejších
krizových let nastoupil 1.10.1932 vojenskou
presenční službu u dělostřeleckého pluku
v Bratislavě, kde absolvoval školu pro
důstojníky dělostřelectva v záloze a 1.3.1934
byl povýšen do hodnosti ppor.dělostřelectva
presenční služby. V létech 1934 – 1936
absolvoval Vojenskou akademii v Hranicích a
1.8.1936 byl povýšen na poručíka pěchoty. Po
absolvování školy působil např. u horského
pěšího pluku č.3 v Popradě, byl učitelem ve
škole pro důstojníky v záloze v Levoči nebo
byl velitelem minometné čety v Popradě.
Zlom v jeho životě nastal po absolvování
kurzu pro letecké pozorovatele zbraní
v Prostějově od 18.7. do 30.9.1938. Byl
přeložen 1.10.1938 k leteckému pluku 3., 13.
letce ve Spišské Nové Vsi jako letecký
pozorovatel. Zde sloužil až do prosince1939.
To už bylo v době, kdy se Československo
rozpadlo a Němci okupovali republiku. Za
této situace se rozhodl pro odchod do
vojenského zahraničního odboje. Dne
14.12.1939 překročil slovensko- maďarské
hranice a po složitých cestách se dostal do
Francie 3.2.1940 (Marseille) a
byl
presentován u náhradního tělesa čs. armády
v Agde a vtělen k 1. pěšímu pluku 5. rotě.
Dne 7.5.1940 byl ustanoven velitelem 2. roty
a po příjezdu do Anglie 7.7.1940 byl jako
poručík pěchoty vtělen k 1.pěšímu praporu
1.čs. brigády. Dalším zlomem v jeho životě
bylo absolvování kurzu parašutistů od
14.7.1941 do 22.7. 1941 ve Wilmslow. To byl
již npor. pěchoty a 8.9.1941 byl zařazen k
RAF Czech. Depot. Tím začal jeho letecký

život u RAF. Po absolvování řady
navigátorských kurzů prodělal speciální
operační výcvik od srpna do listopadu 1942 a
dne 29.11.1942 se stal členem osádky Sgt
Otakara Žanty u 311. peruti v britské hodnosti
P/O, v české kapitán letectva, s letouny
WELLINGTON jako navigátor. Po přeškolení
na
americké
čtyřmotorové
letouny
LIBERATOR byla 311. peruť dne 21.8.1943
uznána za plně bojeschopnou a zařazena na
protiponorkové průzkumné lety v rámci
Pobřežního velitelství RAF. Později, v průběhu
operačního období, se stav osádek a jejich
složení měnilo neustále. Ovlivňovaly to ztráty,
nemocnost,
odlétaných
počet
hodin
jednotlivců apod.
V rámci blokády spojeneckým letectvem
se snažilo německé velení prorazit blokádu
dovozem strategických surovin z Japonska.
27.12.1943 objevil letoun SUNDERLAND od
201. britské perutě v Biskajském zálivu
německý blockade- runner ALSTERUFER
směřující
do
přístavu
Bordeaux
na
francouzském pobřeží. Na udané souřadnice
46stup.30 min.N – 18 stup..50 min.W nalétla
česká osádka LIBERÁTORU GR Mk.V BZ
796 ,,H“ ve složení:
P/O
F/Sgt
F/O
F/Sgt
F/Sgt
F/Sgt
F/Sgt
W/O

Oldřich Doležal – kapitán
Robert Procházka – 2. pilot
Zdeněk HANUŠ – navigátor
Marcel Ludikar - radar. operátor
Ivo Schwarz
- střelec
Jindřich Hahn - střelec
František Veitl - zadní střelec
Josef Kosek
- přední střelec

Napadená loď se bránila silnou
protiletadlovou palbou a vystřelováním lanové
baráže na padácích k zamezení náletu do malé
výšky pro přesnou střelbu a bombardování.
Kapitán letounu Doležal nalétl v klouzavém
letu s tímto, jako cíl PL obranu obrovským
letounem do výšky 250 m nad mořem a ze
vzdálenosti 560 – 360 m odpálil 8 raketových
střel ráže 60 mm a bombometčík Hanuš
odhodil na loď dvě 250 kg trhavé bomby, které
zasáhly loď a způsobily její potopení(viz
obrázek). Utlumení obrany lodi před odhozem
pum způsobilo několik zásahů raket a palba
nejprve předního střelce Koska, při vybírání
náletu bočních střelců, a zejména zadního

střelce Vietla. Někdy štěstí je vrtkavé, ale
v tomto případě bylo vstřícné, protože přes
mohutnou obrannou palbu lodi, letoun nebyl
vůbec zasažen.

Za tento čin byli letci Doležal a Hanuš
navrženi na udělení nejvyššího britského
vyznamenání ,,Leteckého záslužného kříže“
(DFC), které jim udělil britský král a předán
jim byl 8.1.1944 před nastoupenou 311.perutí,
velitelem pobřežního letectva.
V průběhu další operační činnosti se
stačil ještě oženit se slečnou Jones Barbara
Alice narozenou 21.9.1918, britskou státní
příslušnicí. Po nalétání předepsaného počtu
hodin absolvoval od 5.9.1944 navigační kurz
pro civilní dopravu. Od listopadu 1944
přecházeli tito letci k 246. dopravní peruti
s letouny LIBERÁTOR, s lety na Dálný
východ a do dalších oblastí, včetně repatriací
(Kalkata,Indie, Cejlon), kde létali až do konce
války.
Do vlasti se vrátil škpt. letectva Hanuš
24.8.1945. Dne 1.11. byl ustanoven prvním
velitelem nově zbudované Školy pro
důstojníky letectva v záloze v Prostějově a
posléze přešla škola pod jeho velením do
podřízenosti ,,Letecké vojenské akademie“
v Hradci Králové. 1.10.1946 byl zařazen na
předepsané služební místo vedoucího oddělení
leteckých předmětů u LVA v hodnosti majora
letectva. 15.4. 1947 byl ustanoven přednostou
1. oddělení štábu velit .LVA, současně mu byl
povolen pilotní výcvik a právo nosit britský
pozorovatelský odznak.
Major letectva Zdeněk HANUŠ byl nositelem
následujících vyznamenání:
- ČS. medaile ,, Za chrabrost“
- britský DFC (Letecký záslužný kříž)
- medaile STAR 1939 – 1943
- 2 x ČS.válečný kříž 1939
- ČS. Vojenské medaile ,,Za zásluhy“

Dne 12.4. 1948 mu byla udělena řádná
dovolená v trvání dvou měsíců. Po dalším
vývoji únorových událostí tušil, že stejně jako
mnoho
dalších
západních
letců
se
k vojenskému životu již nevrátí. Hanuš, tak
jako někteří další, se rozhodl odejít do exilu.
Způsob odchodu není znám. V květnu 1948
bylo proti němu zahájeno řízení vrchním
vojenským prokurátorem v Praze. Důvodem
řízení bylo, že uprchl do ciziny a byl
prohlášen za zběha. Ministerstvem národní
obrany (podepsán ministr obrany armádní
generál Ludvík Svoboda), mu byla odebrána
všechna vyznamenání i vojenské hodnosti.
Po příchodu do Velké Británie se pokusil o
opětovné přijetí do služby v Královském
letectvu. Podle jeho současníka Jar. Nováka,
nebyl přijat údajně pro vysoký věk. To bylo
pro něho velkým zklamáním. Časem z Anglie
odešel do Austrálie. Tam se oba letci opět
setkali. Zde byl Hanuš asi dva roky zaměstnán
v obchodě Jar. Nováka. Po čase ztratil o tuto
práci zájem. Zřejmě se nemohl vyrovnat
z neúspěšného pokusu navrátit se k letectvu.
Uzavřel se do sebe, stal se z něho samotář. Žil
sám se svoji ženou Barbarou, bez dětí a bez
přátel. Zemřel v australském Newcastlu
28.11.1982.
Po listopadu 1989 byl plně rehabilitován. In
memoriam byl povýšen na plukovníka a byla
mu navrácena všechna vyznamenání.
Plukovník letectva
narozen v Pačejově.

Zdeněk Hanuš DFC,

Použité materiály: Vojenský historický archiv
Praha, Státní archiv Plzeň a Klatovy, z knih Ve
stínu slávy, Váleční letci RAF, Bojový výcvik
čs.letců, Ročenka st.drah ČSR, Zd.Hanuš-muž,
který potopil Alsterufer, Nad moři a oceány.

Zpracováno ve spolupráci s plukovníkem
letectva v.v. Jaroslavem Havránkem,
bývalým
příslušníkem
poválečné
reorganizované 311. perutě.
( Božena Behenská, OS )
***
Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané,
dovolujeme si Vás informovat o tom, že
v působnosti území Obce Pačejov vzniklo
nové občanské sdružení „Tenisový klub
Pačejov“, které bylo v souladu se zákonem
č.83/1990 Sb. Ministerstvem vnitra ČR
zaregistrováno 27.7.2011
Cílem a posláním sdružení je podporovat
rozvoj veškeré sportovní činnosti v obci,
zejména v tenisové oblasti a vytvářet všem
sdruženým členům podmínky pro jejich
činnost.
Sdružení se zajímá o veškeré sportovní vyžití,
vedení mládeže ke sportu a pořádání
sportovních, kulturních a společenských
aktivit v souladu se stanovami tohoto
občanského sdružení.
Cílem sdružení je zároveň hledání možností
vybudovat sportovní areál v Obci Pačejov .
Přípravný výbor našeho sdružení se na svých
schůzích podrobně zabýval procesem
vyhledáváním vhodného pozemku pro dva
kurty (tenisového a volejbalového resp.
nohejbalového) s potřebným prostorem pro
zázemí areálu a případného umístění dětského
hřiště v katastrálním území Obce Pačejov
(dále jen kú Pačejov).
Jediný vhodný pozemek pro dva kurty
považujeme v současné době pozemek
č.1141/6 v kú Pačejov (tzv.“pahorek u
Majera“), přístup na pozemek z obecního
pozemku č.1141/3 po silnici směrem na
Lažany Defurovy. Sousední pozemek
č.1141/2 v kú Pačejov je dostatečně velký i
pro zřízení dětského hřiště, pokud by toto
místo veřejnosti vyhovovalo. Pozemky při
silnici č.1195/27 a č.1195/29 jsou obecní a
v budoucnu mohou sloužit jako chodník.
Přístup je možný cestou od bytovek. Možnost
zřízení parkoviště na obecním pozemku

č.1032/2. Výkresy a situace katastru je
k nahlédnutí na Obecním úřadu v Pačejově
Výhodou je, že převážná část obyvatel
Pačejova – nádraží žije v prostoru mezi
silnicemi směrem na Pačejov ves a Lažany
Defurovy.
Pozemek č.1141/6 kú Pačejov - ostatní plocha
je vlastnictvím soukromé osoby, která je
ochotna tento pozemek směnit za pozemky
obce zhruba v podobné výměře: část pozemku
č.1158/4 o výměře cca 890 m2, dále pozemky
č.902/4 - ostatní plocha o 871 m2, č.919/2 orná půda o 19 m2 a č.906/2 - trvalý travní
porost o ploše 63 m2. Celkem by Obec
Pačejov směnila své pozemky o celkové
výměře 1 843 m2 za pozemek o ploše 2 068
m2 včetně oplocení.
Občanské sdružení „Tenisový klub Pačejov“
doufá a zároveň písemně požádalo o
stanovisko Obce Pačejov, zda bude obcí
akceptovatelné směnit výše uvedené pozemky
a pronajmout našemu sdružení obdobně jako
TJ Sokol Pačejov dlouhodobě výše
specifikovaný směněný pozemek na stavbu
dvou kurtů za symbolickou cenu s tím, že by
na něm naše sdružení ve spolupráci s Obcí
Pačejov vybudovalo jeden antukový kurt na
tenis a druhý pískový kurt na volejbal resp.
nohejbal. Následovalo by budování zázemí pro
oba kurty a pomoc našeho sdružení při
budování dětského hřiště na sousedním
pozemku, pokud by veřejnost a obec chtěla
dětské hřiště v této lokalitě.
Tenisový klub Pačejov pořádá v sobotu dne
1.října 2011 od 14 hodin v restauraci
v Pačejově nádraží svoji 1. valnou hromadu.
Zváni jsou všichni členové tenisového klubu
včetně ostatních neregistrovaných příznivců
z řad veřejnosti, které by zajímalo dění
organizované
touto
novou
zájmovou
organizací v Obci Pačejov.
Za přípravný výbor „Tenisového klubu
Pačejov “ se sídlem v Pačejově – nádraží 119,
341 01; IČ – 22880925,bankovní spojení –
2200161481/2010 ; T - 731 609 596
E – tenisklubpacejov@seznam.cz
( František Kába)
***

UPOZORNĚNÍ
soukromým řemeslníkům a mikropodnikům
v obcích do 2 000 obyvatel
Během letošního října bude v rámci Programu
rozvoje venkova vypsáno
Opatření III. 1. 2. Podpora zakládání podniků
a jejich rozvoje
Finanční podporu bude možné
Zakládání a rozvoj mikropodniku

získat

na

Podpora je určena na výstavbu či rekonstrukci
provozovny včetně zázemí pro zaměstnance a na
nákup výrobních technologií, vybavení i
výpočetní techniky.
Žádat mohou řemeslníci a mikropodniky z oblasti
stavebnictví, opravy a údržby motorových
vozidel, velkoobchody i maloobchody, různé
opravny počítačů i výrobků osobní potřeby a
zpracovatelské mikropodniky – např.: truhlářství,
výrobny potravin, výrobny a úpravny textilií či
obuvi, zpracovatelé plastů atd.
Pro další informace sledujte stránky www.szif.cz
nebo volejte GARANTA CZ, Pražská 84/15,
Plzeň, 725 005 891, 602 469 038
***
Informace k anketnímu lístku
Vážení občané, v tomto čísle se k vám dostává
anketní lístek , kde byste měli vyjádřit svůj názor
na výstavbu dětského hřiště v Pačejově nádraží a
na výstavbu tenisového kurtu, který by sloužil i
jako víceúčelové hřiště. Lokalita Pačejov nádraží
je pozemkově hodně roztříštěná – silnicí, tratí
Českých drah, plynovodem. Najít ten nejvhodnější
prostor pro sportování nás všech je obtížné. Co
vyhovuje jednomu, nevyhovuje dalšímu, a proto
jsme zvolili cestu ankety, která je anonymní.
Sběrná místa pro vyplněné anketní lístky budou ve
vstupní hale na Obecním úřadu v Pačejově, v
budově Mateřské školy, v budově Základní školy,
v knihovně Pačejov nádraží. Vyhodnocení celé
akce bude uveřejněno v prosincovém Zpravodaji.
Věříme, že vaše názory pomůžou zastupitelům v
rozhodnutí, kde stavby umístit. (Ing. Jana
Cihlářová, místostarostka)

***
Investiční akce
Investiční akce v obci Pačejov s údaji k
31.12.2010:

Název

Celkem Kč Dotace Kč

Čekárna ves

56 575

Rek. Školní 20 621 971
jídelny

Podíl obce Kč

0

56 575

13 3000 00

7 321 971

2 029 442

547 331

Rek.
Les.cest

2 576 773

Hřiště TJ
kabiny

1 197 490

0

1 197 490

TJ oprava
střechy

62 600

0

62 600

Velešice rek.
prodejny

297 268

0

297 268

Hasičárna
Pačejov I.et.

1 203 815

300 000

903 815

Hasičárna
Pačejov
II.et.

2 047 492

250 000

1 797 492

Vodovod
Strážovice

7 261 887

2 012 000

5 249 887

Hřiště
Strážovice

750 678

469 188

281 490

Bezdrátový
rozhlas

533 977

150 000

383 977

Prodlouž.
vodovodu

5 849 290

2 000 000

3 849 290

Budova
čp.73
Pačejov

6 272 027

2 750 000

3 522 027

celkem

48 731 845

23 260 630

25 471 215

Rekonstrukce prodejny Velešice a hasičárna
Pačejov II. etapa není stavebně dokončena.
(Jana Poláková, ing. Jana Cihlářová)

***
Občanské sdružení pro obnovu památek v
krajině pod Slavníkem vás zve
k znovuvysvěcení obnovených božích muk v
Bořanech

dne 1. října 2011 od 14 hodin
Na památku pana Matěje Straky u příležitosti 105. výročí od
jeho smrti.
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. email:oupacejov@raz-dva.cz. Tisk : OÚ Pačejov
Redakční rada: ing. Jana Cihlářová, ing. Vladimír Smolík,
Mgr. Tomáš Cihlář, Alena Štěpáníková. Uzávěrka dalšího čísla
15.12.2011. Příspěvky jsou vydány bez úpravy redakční
radou.Povoleno MK ČR E 18269. ***

