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Naše Vánoce
Vánoční svátky jsou v naší rodině
neodmyslitelně
spojeny
s některými
tradičními činnostmi, bez nichž si už Vánoce
ani nedovedeme představit. Taťkovým
zvykem je brát nás před očekávanou
slavnostní večeří na procházku. Prý abychom
vytrávili. Dobrý no… stejně vím, že to dělá
jen proto, aby mohla mamka nanosit dárky
pod stromeček. Ale bráškům to říkat nebudu,
ještě bych jim zkazila ideály jako mně
babička, když mi to před časem všechno
vyslepičila. Při této zdravotní procházce vždy
obejdeme skoro celý Myslív. Je to ale strašná
nuda. Táta s klukama si krátí chvíli tím, že
začnou zpívat. Kombinace vánočních koled a
Kabátů je úžasná! Já raději s nimi nezpívám,
jelikož to neumím. Na letošek mám
připravené pro jistotu špunty do uší.
Když se konečně vrátíme domů, tak se
jdeme povinně převléct do svátečního. Kluci
jako vždy začínají šmejdit a šounit po dárcích,
ale já se k nim nepřidávám, stejně vím, že
byly celou dobu schovány v ložnici pod
postelí. A pak konečně zasedáváme k rybě,
kterou mamina umí doopravdy výbornou.
Děláme pro jistotu hodně řízků. Zpočátku
dostáváme všichni po jednom, ale než ho
stihneme sníst, má jich táta v sobě už několik.
Měl by držet dietu!
Pak se přesouváme do chodby, kde mají
rodiče rafinovaně umístěný budík, který zní
jako zvoneček. Vtipný! Kluci jim na to
vždycky stejně naletí. Vstupujeme konečně
do obýváku, ve kterém září nazdobený
stromeček. Ten ale není kupodivu tím, nač se
teď právě soustředíme. Jsou zde přece dárky!
Velké i malé, ale hlavně naše! Začínáme
rozbalovat. Dostávám nádhernou kytaru.
„Doufám, že příští rok to bude nový mobil,“
říkám si v duchu. Pod stromečkem nalézám
ale i spoustu dalších věcí.
A už čekám, kdy se ozve taťkův tradiční
vánoční pokřik. Ten se každoročně rozeznívá
celým Myslívem ve chvíli, kdy jako obvykle
dostane jenom šampón. „To je překvapení!“
…. Ale vzápětí nám všem udílí rázné pokyny:
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„ Netrhej ten papír! Vezmi si nůžky! Uklidněte
se nebo nebudete chodit na fotbal! Tobě asi
zakážu šminky!“ …. No a co! Já si z toho nic
nedělám. Šminky už mi stejně zakázal dávno.
A jsou to přece moje Vánoce! Jsou to přece
naše Vánoce!
(Hana Havlíková, 7. třída)
***
A jak běžel život v mateřince?
Stále jsme měli moc práce. Rozlišovalo se
ovoce, zelenina, vařily se různé čaje /šípkový,
jablečný, hruškový, švestkový/, chystaly se
ovocné saláty, navlékaly ovocné špízy, ke
hrám se hodně používaly přírodniny /např.
kaštany, žaludy/, vyráběla se zvířátka, panáci
apod. Učíme se, jak se chránit před úrazem,
nachlazením, co by se stalo, kdyby … a děti
samy hledají odpovědi. Navštívili jsme Vrčeň
– úžasné vláčky pana Navrátila, před cestou
zpět si děti nakoupily v místní cukrárně
drobnosti pro mlsný jazýček a spokojenost z
podařeného výletu byla završena. Učíme se
pohybovat v dopravním ruchu, rádi
sportujeme, hrajeme různé hry.
Během posvícenského týdne byly opět
využity tradice a zvyky venkova, děti se
zúčastnily výroby cukrářských ozdob, peklo se
z opravdového těsta, polévalo, zdobilo, ale též
se vyrábělo z papíru, modelíny, zdobilo se
přírodninami. Ze zdi v šatně se na nás
usmívaly posvícenské koláče s tradičními
českými náplněmi. Hodně se pro naše práce
využívá odpadový a přírodní materiál, paní
učitelky přicházejí s krásnými nápady, jež se
zde na třídách mohou s dětmi realizovat.
Otiskujeme, malujeme, navlékáme, vyrábíme
pěkné obrázky. Během podzimu nám noví
draci vysoko létali na louce u lesa.
Známe mnoho říkanek, tanečků, písní,
učíme se rytmizovat, poznávat hlásku na
začátku slova, počítat, napodobujeme velká
písmena, řešíme labyrinty, hledáme rozdíly,
nesmysly, hodně si povídáme, zkoušíme cviky
na uvolnění ruky za pomoci vhodných říkanek

a motivací, učíme se správně držet tužku,
zacházet se štětcem, s lepidlem. Učíme se
samostatnosti při oblékání, sebeobsluze,
roztřídit hračky, stavebnice, dávat si své věci
na určené místo. Věřte, že umíme udělat
veliký
nepořádek,
rozházet
hračky,
stavebnice, zkrátka „nakramařit“, ale též si po
sobě vzorně všechno uklidit, během 10 minut
je náš prostor opět vzorný.
Třídíme papír, sklo, plasty, sbíráme hliník,
drobný elektrodpad, rozlišujeme barevné
nádoby, všímáme si /ne/pořádku v okolní
přírodě. Trochu jsme se zabývali svátkem
Halloweenu, vyráběli dýně, čarodějnice,
zdobili skutečné dýně, zařádili si v maskách
při našem rejdování. Děti samy uzamkly
zahradu, uspaly housenky a broučky, na jaře
je opět probudí. Nyní nám ji bedlivě hlídá
krásný
dědeček
Podzimníček.
V
Horažďovicích jsme viděli pohádku Popelka,
všem se moc líbila, děti byly soustředěné a
moc hodné během celého tohoto výletu.
A pak již přišel čas přichystat se na
Mikuláše, i letos nás navštívili osoby z
pekelných krajin. Děti si vysloužily za své
verše a písničky různé sladkosti a trochu
hraček. Naše besídka v penzionu a zde na
domovské půdě se dětem povedla, snažily se,
s chutí skotačily, byly odměněny pěkným
potleskem. Užíváme si adventní dobu,
vyrábíme drobné nenákladné dárečky,
překvapeníčka, seznamujeme se s vánočními
zvyky a tradicemi, hrajeme si, zpíváme,
tančíme, posloucháme koledy a všichni si
užíváme pořádnou sněhovou nadílku zde na
zahradě. To se nám to jezdí na sněhových
lopatách, až nám tvářičky červenají. Těšíme
se na příchod Ježíška do našich domovů a
máme tolik přáníček...“Vždyť tuto hračku
ještě nemám a tolik ji potřebuji....“
A co popřát od nás všech našim
spoluobčanům? Štěstí, zdraví, pokoj svatý
vinšujeme Vám!!!
(Za MŠ: Věra Chlanová )
***

Beseda s Josefem Petákem
Automotoklub Pačejov připravil pro příznivce
automobilového sportu, ale současně i pro
širokou veřejnost na pátek 7.prosince zajímavý
večer. Zaplněný sál olšanského pohostinství
přivítal jednu z našich nejznámějších a
bezesporu
nejpopulárnějších
soutěžních
posádek Josef Peták – Alena Benešová. Pro
protagonisty večera to byla v pomyslných
„křeslech pro hosty“ překvapivá premiéra,
kterou však oba zvládli na jedničku. Více než
dvouhodinová beseda se nesla v bezvadné
atmosféře a byla vyplněna poutavým
vyprávěním mnoha převážně úsměvně
laděných historek z bohaté sportovní kariéry
Josefa Petáka /5.12. oslavil své 53.narozeniny/
a Aleny Benešové. Vše bylo podbarveno
promítáním
obrázků
a
videozáznamů.
V závěru nechyběly ani soutěže o věcné ceny.
Na dobrovolném vstupném byly vybrány
3 066,- Kč. Tento obnos pořadatelé z AMK
Pačejov dorovnali na 5 000,- Kč a celková
částka bude následně zaslána na účet sbírky
na podporu pozůstalým rodinám po obětech
tragické
nehody
při
AUTOGAMES
RallyShow Uherský Brod v obci Lopeník.
( Tomáš Cihlář, AMK Pačejov)
***
Automotoklub
Pačejov má
za sebou
náročnou sezonu korunovanou úspěchy
Závěr roku bývá vždy spojen s
bilancováním a hodnocením, co dobrého a
zlého nám přinesl. Nejinak je tomu i v
Automotoklubu Pačejov, jehož členové i v
letošním roce připravili několik zajímavých
motoristických akcí, které pomohly zviditelnit
naši obec i celý jihozápadní region.
Pod taktovkou AMK Pačejov se jel již
tradičně Pošumavský pohár v automobilovém
slalomu pro širokou motoristickou veřejnost.
Seriál čítal pět závodů, z nichž dva hostily také
mistrovství České republiky v této disciplíně.
Povzbudivou zprávou do budoucna je fakt, že
se letošního seriálu zúčastnilo 135 závodníků a
závodnic, kteří si přijeli vyzkoušet své řidičské
umění do bezpečných prostor plochy bývalého
letiště u Lnář s minimalizováním rizika

havárie. U jednotlivých závodníků je vidět rok
od roku velký pokrok v ovládání vozidla v
krizových situacích. Řidiči si v letošním roce
vyzkoušeli jízdu za všech povětrnostních
podmínek. Velice příjemnou tečkou za
letošním seriálem bylo slavnostní vyhlášení
celé sezóny v Kulturním domě v Pačejově.
Doufejme, že se tento seriál bude i nadále těšit
velkému zájmu jezdců z řad veřejnosti. Jeden
takový závod v automobilovém slalomu dá
totiž řidiči mnohem více zkušeností, než
kondiční jízdy někde v autoškole nebo na
polygonu, navíc za zlomek ceny nákladů.
Věřme, že účastníci automobilových slalomů
pak v běžném provozu jezdí daleko
bezpečněji, než ti, kteří tento druh sportu
odsuzují.
Stěžejní akcí AMK Pačejov je každoročně
FUCHS OIL Rally Agropa, jejíž příprava
zabere členům AMK většinu volného času
během celého roku. Tato akce přitáhne
každoročně do regionu velké množství
fanoušků, kteří přinesou řadě místních
podnikatelů a společenským organizacím
nemalé finanční částky, jiným zase naopak
starosti a problémy. Záleží pouze na tom, jak
kdo dokáže tuto významnou akci využít ve
svůj prospěch. Bezpochyby potenciálních
zákazníků všeho druhu přijede na rally víc než
dost.
Pačejovští v letošním roce pořádali již
XXXIII. ročník, jedná se tak o nejstarší
sprintrally v České republice. Místní AMK je
dnes
také
jediným
vesnickým
automotoklubem, který pořádá akci takového
rozměru a významu. Jeho členové navíc vše
dělají po nocích ve svém volném čase, což je
dnes v pořádání rally také rarita. Byla by
velká škoda, kdyby úspěchy nadšenců z AMK
Pačejov byly zapomenuty ve světle
nedávných událostí, kdy rally sport je v
médiích srovnáván s „úchylnými zábavami
zbohatlíků“ nebo dokonce s násilnou činností.
Na pořadatelích teď leží nelehký úkol
přesvědčit veřejnost, že tomu tak zdaleka není
a že se pro bezpečnost dělá již dlouhá léta
maximum.
Důkazem může být uplynulý ročník
FUCHS OIL Rally Agropa, který se stal
nejlépe zabezpečenou soutěží v celém seriálu
mistrovství
České
republiky.
Každý
mistrovský podnik musí totiž projít přísným

hodnocením bezpečnostních delegátů, kteří
hodnotí
množství bezpečnostních kritérií
známkami jako ve škole. V konkurenci mnoha
profesionálních pořadatelů se pačejovský
podnik umístil na prvním místě /!!!/ s
výslednou známkou 1.75. Na druhém místě se
shodně umístily sprintrally Vrchovina a
Jeseníky se známkou 1.9. Pačejovský podnik
je také dlouhodobě velmi dobře hodnocen
soutěžními posádkami. V posledních letech se
podařilo postavit technické a bezpečné
rychlostní zkoušky na Strakonicku, což se
odrazilo v kladném hodnocení jezdců. Pokud
do celkového hodnocení XXXIII. FUCHS OIL
Rally Agropa přidáme k bezpečnostní stránce
ještě hodnocení posádek a hlavního
sportovního komisaře, vyjde nám výsledná
známka 1.88, což dělá z pačejovské soutěže
absolutně nejlépe hodnocenou sprintrally v
celé České republice.
Těchto úspěchů by pořadatelé nikdy
nedosáhli bez tolerance a pomoci obecních
úřadů a obyvatel na trati rally. Velmi
vstřícného přístupu si všichni vážíme a
uvědomujeme si jeho důležitost. Na oplátku se
snažíme svojí profesionální prací maximálně
eliminovat riziko škod a nabídnout místním
spolkům nějakou formu přivýdělku v rámci
rally. Těší nás i kladné ohlasy obyvatel
zejména
na
jihočeských
rychlostních
zkouškách, kteří oceňují celý přístup k akci a k
úklidu po ní. Vždyť již druhý den po soutěži
neznalý člověk nepozná, že se jeho vesnicí a
okolím den před tím proháněly dvě stovky
soutěžních automobilů. Nezbývá než doufat,
že se místní obyvatelé nenechají ovlivnit
komerčními televizemi, které vyhledávají jen
bulvární senzace, a zachovají Rally Agropa
přízeň i nadále. Historie 33 ročníků a výše
zmíněné hodnocení si to jistě zaslouží.
Ve výčtu hodnocení nelze vynechat fakt, že
se AMK Pačejov letos významnou měrou
spolupodílel
na
organizaci
podniku
mezinárodního mistrovství ČR ENTERIA
Rally Příbram a vypomáhal kolegům z Klatov
při Rally Šumava a Vltava.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem,
kteří se nějakou měrou zasloužili o pořádání
FUCHS OIL Rally Agropa, ať to jsou
sponzoři, obecní úřady, stovky pořadatelů a v
neposlední řadě všichni obyvatelé a diváci
podél trati. Díky! A všechny naše kritiky

bychom rádi poprosili o trochu tolerance,
shovívavosti a dobré vůle. Většinou vždy
najdeme společnou řeč a nějaký kompromis
ku prospěchu nás všech.
(
Miroslav Žitník ml., zpravodaj AMK
Pačejov)
***

Činnost SDH Strážovice 2012
Hasiči ve Strážovicích jako jediná složka
v obci je pořadatelem všech kulturních a
společenských akcí. Rok 2012 jsme zahájili
výroční členskou schůzí, kde jsme bilancovali
rok 2011 a plánovali činnost na celý
nastávající rok. Naším cílem bylo a je
organizovat již zavedené pravidelné akce a
pokud možno přidat i něco navíc.
Dne 3. března jsme v bývalém hostinci
uspořádali dětský maškarní bál s hojnou účastí
jak dětí tak dospělých. Ceny a soutěže, které
máme pro děti připravené, totiž stále lákají.
Další tradiční akcí bylo stavění májky a s tím
související hlídání až do časných ranních
hodin.
V letošním roce se opět přes Strážovice
jela rychlostní zkouška Rallye Agropa a naším
úkolem bylo zajistit místní oblíbené divácké
místo pořadatelsky a postarat se o občerstvení
pro diváky. Tato akce je naší jedinou
výdělečnou a přináší nám nemalé finanční
prostředky, které následně používáme pro
zajištění našich dalších podniků.
Již tradičně jsme dětem ukončili prázdniny
dětským dnem na louce hned za vsí. Tyto
dětské dny se konají pravidelně již několik let
a získávají si stále větší oblibu, o čem svědčí i
rostoucí počty soutěžících a dospělých. Letos
jsme napočítali 65 soutěžících dětí. Každý
ročník se nese v nějakém duchu a letošní měl
název „Cesta kolem světa za jedno
odpoledne.“
Jednotlivá
stanoviště
se
vztahovala k určitému státu či kontinentu a
soutěžní disciplína odpovídala místním
zvyklostem daného státu. Děti měly za úkol
jednotlivé státy poznat a popsat je, takže to
vlastně byla i příprava na blížící se školní rok.
Nehledě na to, že si všichni odnesli spoustu
hodnotných cen. Fotografie si můžete
prohlédnout na našich webových stránkách
www.strazovice.estranky.cz pod záložkou Oblíbené odkazy - Strážovice foto.

V létě jsme pro naše ženy uspořádali zájezd
na Svatou Horu do Příbrami i se zpátečním
obědem, vše za peníze vydělané z našich akcí.
Ženám se zájezd líbil a dostalo se nám
příjemného poděkování. Budeme se snažit
něco podobného zopakovat. Závěr roku patřil
opět mikulášské besídce v bývalém hostinci.
Mezi svátky ještě plánujeme uspořádání již
pátého ročníku vepřových hodů ve strážovické
hasičárně.
(Josef Vítek, SDH Strážovice)
***
Zpráva Mysliveckého sdružení Pačejov
Myslivecké sdružení je Občanským
sdružením založeným podle zák.č. 82/1990 Sb.
O sdružování občanů. Činnost našeho MS se
řídí stanovami a provozním řádem. Členská
základna čítá 32 osob myslivců, kteří jsou v
převážné většině též vlastníky honebních
pozemků. Naše MS je nedílnou součástí
Česko-moravské myslivecké jednoty, která na
jaře roku 2013 oslaví již 90. výročí od
založení Československé myslivecké jednoty,
coby největší stavovská myslivecká organizace
v ČR. Organizačně spadáme pro Okresní
myslivecký spolek ČMS v Klatovech.
Nyní pár slov k našemu vlastnímu
mysliveckému sdružení. Stávající honitbu o
výměře 1504 ha máme pronajatou od
Honebního společenstva Pačejov od r.2003. Za
hodnocené období jsme vybudovali řadu
mysliveckých zařízení, která jsou umístěna v
honitbě. Vlastníme budovu s přilehlým
pozemkem v Týřovicích. Jedná se o objekt
bývalé
drůbežárny,
zakoupený
od
Pozemkového fondu, kde odchováváme zvěř
pernatou, převážně bažantí.
Na rybnících Buxín, Blýskota a Velešický
jsem vybudovali vypouštěcí zařízení pro
odchov kachňat. Zhotovili jsme 12 stabilních
pozorovatelen zvěře. Každý člen využívá
přikrmovací zařízení pro spárkatou a pernatou
zvěř. Máme pronajatý pozemek, který slouží
jako přikrmovací myslivecké políčko o
výměře 0,5 ha, kde zůstává přes celé zimní
období až do jara obilí, topinambury a
kukuřice pro zvěř.
Ve Velešicích využíváme stodolu pro
uskladnění krmiva pro pernatou i spárkatou
zvěř. Jak jsem uvedl, každý člen obstarává

přikrmovací zařízení. Zde především v
zimním období, v době strádání věnujeme
zvýšenou péči zvěři, kdy jí předkládáme do
krmelců objemové i jadrné krmivo, včetně
léčivých přípravků na odstranění parazitárních
nemocí. Každý rok zajišťujeme nákup cca 50
q obilí a 1 q soli. Konáme brigády na posběr
kamení na polích, abychom tak na oplátku
získali obilní odpady i čisté obilí pro
veškerou zvěř.
Vypomáháme Obecnímu
úřadu v Pačejově při vysazování lesních
stromků a pálení klestí. Též pomáháme
soukromým
vlastníkům lesů při obnově
lesních porostů.
Zazvěřujeme honitbu odchovem
polodivokých bažantů a kachen, Bažanty
vpouštíme v uznané bažantnici o rozměrech
cca 20 ha, kde se provádí i jejich odlov. V
jiných částech honitby divokou bažantí zvěř
nelovíme, neboť tato zvěř velmi ubyla a její
stav se již 30 let nezvedá. V minulých letech
vymizela koroptev polní a ubylo i kachen
divokých. Každý rok nakupujeme uměle
odchovaná kachňata, která vypouštíme na
rybníky. Zaječí zvěř rovněž nelovíme, i když
nějakého zajíce zde máme, nenaplňují však
kmenové stavy. Činili jsme pokusy o jeho
vypuštění z umělého odchovu, ale to se
nedaří. V honitbě se vyskytuje ze spárkaté
zvěře srnčí a v poslední době také prase
divoké. Obojí zvěř je lovena podle plánu
schváleného odborem životního prostředí
MěÚ Horažďovice. V poslední době
zaznamenáváme bohužel i úbytek srnčí zvěře.
V honitbě nemáme černou zvěř trvale
usazenou, tato však přes naší honitbu
nepravidelně migruje.
Rád bych se zmínil o naší spolupráci s
mládeží. S místní mateřskou školou se
snažíme ve spolupráci s p.učitelkami vést děti
ke vztahu k přírodě a péči o zvěř. Děti mají k
dispozici v lese seník s krmítkem, kde
přikrmují jak srnčí, tak drobnou zvěř.
Myslivecké sdružení Pačejov děkuje žákům
pačejovské základní školy za sběr a dodání
jadrného krmiva (kaštanů, žaludů) pro
přikrmování spárkaté zvěře v zimním období.
Tímto děkujeme především p. učiteli Tomáši
Cihlářovi, ale i ostatním učitelům, kteří se na
této záslužné činnosti podíleli. Členové MS
Pačejov jsou potěšeni zájmem místních
školských zařízení o zvěř a přírodu a těší se na

další spolupráci.
Rád bych jménem našeho mysliveckého
sdružení
popřál všem lidem a přátelům
přírody do nového roku 2013 pevné zdraví a
štěstí.
(Za MS Pačejov,předseda Stanislav Klečka)
***
Sběr kaštanů
Žáci Základní školy Pačejov se během
podzimu aktivně zapojili do sběru kaštanů a
žaludů pro zimní přikrmování zvěře na
Šumavě a na Pačejovsku. Akce se setkala mezi
dětmi až s nečekaně kladným ohlasem.
Výsledkem bylo shromáždění cca 300 kg
těchto plodů, které si rovným dílem mezi sebe
rozdělily Národní park Šumava - Územní
pracoviště Srní a
Myslivecké sdružení
Pačejov. Pavel Běloch, referent ÚP Srní a
bývalý žák pačejovské školy, a předseda
pačejovských myslivců Stanislav Klečka ještě
jednou touto cestou děkují všem, kterým naše
příroda není lhostejná. Zvláštní poděkování
pak zasluhují i žáci 7.ročníku Katka
Tanhäuserová a Zdeněk Heřman, kteří se
dobrovolně ujali funkce sběrových referentů.
(Tomáš Cihlář, ZŠ Pačejov)
***
Vzpomínání na léto aneb …. tábor je tady
Červen. To už byla doba, kdy se tábor blížil
mílovými kroky a jak všichni víme, je to
vyvrcholení skautské činnosti během roku. A
tak jsme se 21.června narychlo sešli, abychom
doladili vše potřebné a domluvili poslední
záležitosti, které bylo třeba řešit. Probrali jsme
přihlášky dětí a domluvili nakládání a
dopravu. Vedoucím tábora bude letos Wimmer,
zástupce Huron, zdravotník Kuli. A k tomu
vedoucí Ryback, Rohla, Bokačo, Lafoun,
Danča a Zuzka. Hlavním cílem tábora bude
posílení skautského ducha. Dětí je přihlášeno
22, k tomu oddíl oldskautů, vedoucí a
technický personál - celkem 40 osob.
27.června,středa- odpoledne
nakládáme,jedna parta u vagonu, druhá u
maringotky. Za dvě hodiny je naloženo a
vyrážíme směr louka. Tam skládáme a parta
osmi lidí zůstává hlídat a nocovat
28.června,čtvrtek- přijíždějí další táborníci,

dopoledne stojí kuchyně a podlahy pod stany,
přístřešky na sezení a mytí nádobí, odpoledne
se staví stany a navlékají celty
29.června,pátek – dodělávají se stany,
staví se „tee pee“, dočišťuje potok a začíná
stavba krbu. Odpoledne vyrážíme do Blatné
na velký nákup suchého koloniálu na celý
tábor, po návratu vše sklízíme do sklepa a
kuchyně. Velká pochvala všem. Třiadvacátý
střediskový tábor může začít!
Tábor je připraven přijmout děti, nás ale
ještě v předvečer zahájení tábora čeká jedna
významná akce, která se bude za chvíli konat
- Křest knihy „Historie skautského hnutí
v Pačejově“
Je dvacátýdevátý den měsíce růží, dvě
hodiny před západem slunce. Přijíždějí
pozvaní hosté, členové střediska jsou
v krojích a diskutují v hloučcích, čekají na
povel. Hosté zaujímají místa v připraveném
sezení. Svolávám všechny ke kuchyni a
informuju o scénáři křtu. Jen Slavík, vůdce
střediska, zůstává u totemu. Velím k nástupu
do dvojstupu, do čela se staví Joe se
střediskovou vlajkou. „Pochodem, chod“,
velím a vyrážíme od kuchyně přes nádvoří
tábora, skrz bránu k tee pee a zastavujeme u
totemu. Podávám Slavíkovi hlášení: “Bratře
Slavíku,
středisko
nastoupilo
ke
slavnostnímu křtu knihy o historii
skautského hnutí v Pačejově v počtu 25.
Hlášení podává Tom.“
A Slavík všechny vítá a zahajuje celý
obřad, potom předává slovo mně. Já
vyprávím, jak kniha vznikala, jaké jsem měl
pocity a děkuji některým bratrům za
poskytnuté materiály. Potom žádám kmotry,
bratry Slavíka, jako vůdce střediska, Pražáka,
nejstaršího syna Rikitana, a Billa (J.Brouček),
který byl u začátků skautského hnutí
v Pačejově v roce 1945, aby knihu pokřtili.
Prosím Billa ml. (F.Janda), aby přinesl do
ešůsu vodu ze Stříbrného potoka a kmotři s ní
křtí knihu a taky při tom pronášejí krátké, ale
dojemné proslovy. Je pokřtěno! Připravil jsem
ještě jedno překvapení, o kterém nikdo
nevěděl, neboť jsem udělal takovou
přehlednou kroniku za období 1945-2012.
Shromáždil jsem materiály a nechal je svázat
do pěkných zelených desek se zlatotiskem a tu

jsem předal Slavíkovi. Potom požádal o slovo
pan starosta Pačejova Ing. Vladimír Smolík a
bylo tu další překvapení.Ve světle zelených
deskách nám předal dobovou kroniku z let
1942-1947, kterou psal skaut Stanislav Švec
z Pačejova a která popisuje věrně období
vzniku skautingu v Pačejově. My měli, zvlášť
já, nepopsatelnou radost, protože jsme získali
velice historicky cennou věc. Pan starosta ji
získal od manželky Stáni Švece. Pěkná práce!
A potom už se dělaly hloučky, prohlížely se
knihy a kronika a diskutovalo se a taky
vzpomínalo a vyprávělo. Vládla nádherná
atmosféra a byla to moc pěkná akce.
Sobota 30.června – první táborový den.
Dopoledne přivážejí rodiče děti. Probíhá
rozdělení do stanů, ubytování a předání
povinných dokladů a dokumentů od rodičů
vedení tábora. Oběd se nevaří, protože děti
mají zásoby od maminek a je třeba je sníst. Je
horko. První nástup je proveden ve stínu olší u
potoka. Vedoucí tábora Wimmer představuje
dětem celý tým, který tábor zabezpečuje a
seznamuje s táborovým řádem. Děti jsou
rozděleny do tří družin, které jsou
pojmenovány
podle
přezdívky
svého
vedoucího – Rybackovci, Lafounovci a
Bokačovci. Následuje odpolední vycházka a
seznámení s okolím tábora, neboť je dost
nováčků. Na prvním večerním nástupu
proběhla malá slavnost. Oldskautům a starším
skautům byly vůdcem střediska předány
„Stříbrné jubilejní odznaky“ za prokázanou
skautskou službu u příležitosti 100 let českého
skautingu. Nástup byl zakončen střediskovým
pokřikem:“Leť jestřábe dál a výš,
k junáckým leť vatrám , chránit že chcem
rodnou zem, od Šumavy k Tatrám……“ a
byl zadán pro družiny úkol, aby si vymyslely
svůj táborový pokřik a na zítřejším nástupu se
pochlubí. A první den byl zakončen ve 22:00
hod. troubením večerky: „Zapad den, slunka
svit , vymizel z údolí, z temen hor, odpočiň,
každý kdos Boží tvor….“.´
Neděle, 1.července – druhý táborový den.
Vstávám po šesté, jako první a po hygieně
vyrážím do vsi na nákup. Tak je tomu po celý
tábor. Hlavně pečivo a nějaké drobnosti, neboť
hlavní nákup na celý tábor jsme udělali v pátek
odpoledne v marketu a hurá zpátky do tábora.

Tam už se vaří kakao, dnes bude s vánočkou
k snídani. Vše je připraveno na budíček. Zvuk
polnice ostře rozřízl ranní lesní táborové
ticho:“ Vstávej, vstávej junáku líný, vstávej,
vstávej, den začíná …“. „Budíčéééék!!!“
Rozepínají se stany a rozespalé hlavy
vykukují ze stanů. Nástup na rozcvičku a
denní režim tábora se rozjíždí jako po drátku.
Hned po ranním nástupu a vztyčení vlajky se
rozjíždí táborová soutěž o body mezi
jednotlivci a družinami. Dopoledne probíhá
soutěž v chytání ryb (lodičky z kůry) a po
obědě a poledním klidu koupání na Pilském
rybníku. Polední klid je součástí denního
režimu a dodržují jej poctivě hlavně oldskauti.
Ti si zalezou na lehátka na cestu v lese nad
táborem a po chvilce jsou slyšet takové zvuky,
napřed jak když jede babeta, ale později už se
dá dobře rozeznat jejich chrápání. Toho využil
Pirát. Nemohl totiž spát, protože mu to jeho
vnučky nedovolily, a tak alespoň škodil.
Napustil vodu do petky, propíchl víčko a
jednoho po druhým pěkně postříkal a
samozřejmě probudil. Tím překazil slastný
odpočinek a dočkal se výhrůžek, že se má na
co těšit. „Ale chlapci, nesnažte se , víte
dobře, že na kraviny jsem tady já nejlepší!“
A zmizel i s vnučkami a pusou od ucha k uchu
někde v lese. A takových legračních příhod
zažijeme na táboře mnoho. Odpoledne začal
Joe opravovat naše „sezení“, my jsme mu
pomohli, a když bylo hotovo, křepčili jsme
v kruhu, skákali a zpívali:“Už je to uděláno,už
je to hotovo …“ Den utekl jako voda a už tu
byl večerní nástup. Všichni jsme se těšili na
nové družinové pokřiky, které jednotlivé
družiny představily za bouřlivého potlesku
všech ostatních.
1. družina: „Rybacku jsme tu, tvůj tým,
překvapíme vítězstvím!“
2. družina: “Lafouni jsou skauti šikovní, se
vším si poradí, všemu rozumí, hejhou,
hejhou!“
3. družina: „Bokačovci tady jsou,
hejhou,hejhou, všechno tady vyhrajou!“
A nám, oldskautům, zůstal ten z mládí: „O
medvědu praví fáma, že je líná kůže
známá. Naše činy lež tu zvrátí, přírodu
chcem milovati!“
Večer se nám, dospělým, nechtělo nikomu
jít spát, protože bylo jasno, teplo a čekal nás
úplněk. A to jsou ty neopakovatelné chvíle,

které tak milujeme už od mládí. Tábořiště je
zalito měsíčním svitem, je krásně vidět, stromy
a stany vrhají stíny a krásně hvězdnatá obloha
to vše dokresluje, Velký vůz to hlídá. Od ohně
v salaši se line hlas kytary a zaposloucháme se
do melodie: „ Za noci stříbří se řeka, vlny za
vlnami jdou a tam na lodičce čeká, tulák na
dívenku svou ….“. Sedíme u kuchyně,
povídáme si a máme husí kůži.
Potom Ryback na dotaz někoho z nás začal
vyprávět o jeho měsíční cestě po USA, ze
které se vrátil pár dní před táborem. Národní
parky, indiáni.... Nakonec jsme se domluvili,
že po táboře se jeden večer sejdeme,
prohlídneme fotky a dopovídáme to, co jsme
nestihli. Je dlouho po půlnoci, jdeme spát.
Mnozí z nás ještě rychle fotí úplněk nad
táborem, protože ten není každý rok a nám
starším bleskne hlavou myšlenka: “Kolikrát
ještě…..?“
Pondělí, 2.července – třetí táborový den
Nechceme to zakřiknout, ale vypadá to, že
počasí na táboře se vyvede. Zatím je krásné
teplo až hic, každý den koupačka, ale bacha na
ty bouřky. Dnes dopoledne je na programu
výuka zdravovědy a odpoledne koupání a
střelba ze sportovní vzduchovky. A k tomu
plnění skautské stezky a úkolů. Dopoledne
sedíme my, oldskauti, na našem místě za
kuchyní a Joe běduje, že si potřebuje zavolat a
má vybitý telefon. A my se ptáme, jakýho má
„džeka“, že mu půjčíme nabíječku. A on na to
hned začal zpívat a my se přidali: „ Když se
malej Jack narodil, to bylo slávy, pan starosta
gratuloval, bučely krávy….“ „Hahahaha“,
smějeme se a to je ta nádhera! Tak hoši a do
práce! Beru čtyřkolku s károu a jedeme na
dříví na oheň a do kuchyně. V lese poráželi
stromy a nechali dost dlouhé pařezy, tak je
zkracujeme a během hodinky máme
vrchovatou káru krásnýho dříví. Starší skauti
Senťa, Ondra a Ryback zatím budují u potoka
kamenný krb. Začíná se rýsovat a vypadá
docela
pěkně.
Odpoledne
opravujeme
táborovou věž. Neměla střechu, tak jsme ji
položili, Bill střechu pobil prkny a znovu
postavili – fuj, to byla fuška, málem nás
zalehla.
Úterý, 3.července – čtvrtý táborový den
Po splnění všech ranních povinností

v táboře vyrážejí všichni na dopolední
výpravu
do
okolí
tábora
spojenou
s maskování, samozřejmě o body a odpoledne
je čeká výlet do Sedlice na zmrzlinu a hlavně
vysprchovat se ve sportovním zařízení místní
základní školy díky pochopení pana ředitele.
Návrat se trochu zkomplikoval, protože se
blíží bouřka a začíná z ní pršet. Bereme auta a
svážíme děti do bezpečí tábora. Lije durch
celou noc a přestává ráno o půl deváté, na
nádvoří tábora stojí louže vody, celty a vše je
mokré, ale je teplo. To už je další den……
Středa, 4.července – pátý táborový den
Teda, ty bouřky nám ale dávají, za 24
hodin je tady už šestá! Největší obavy máme
z toho, aby nepadl nějaký strom na stany!
Naštěstí je pořád teplo, vždycky nás to nějak
mine, a když vykoukne slunce, tak vše krásně
a rychle usychá. Po dohodě s vedoucími se
dnes parta osmi dětí, z toho dvě děvčata,
rozhodla strávit noc v lese, tzv. přežití. Za tím
účelem si všichni vybudovali sami přístřešek
v lese, kam se vypravili hned po večeři na
přespání. Předtím ale odpoledne proběhl
tradiční Buriův závod branné zdatnosti. Ten se
koná každoročně na táboře již mnoho let.
Startuje se z tábora přes potok, za cestou se
hází šišky, běží se po cestě směrem
k Pilskému rybníku a asi po 200 m se odbočí
vlevo do zarostlé džungle z rákosí, vysoké
trávy, bláta a vody přes meandry, které vytváří
Stříbrný potok až k Wimmrově stěně, což je
krpál od potoka nahoru k cestě, tam se klikuje
a dřepuje a zpátky do tábora. Je to makačka, a
kdo to absolvuje, tak se zocelí. A běhají to
nejen děti, ale i dospělí. Samozřejmě na čas.
Přidělí se body a vyhodnocení bude na
závěrečném nástupu. Večer nás čekala
společenská povinnost. Navštívili jsme naše
sousedy v Lažanech, což je z hlediska tábora a
katastru naše domovská obec, dali „ňáký
pivko“, popovídali se starostou a hybaj na
kutě.
Čtvrtek, 5.července – šestý táborový den
To je den odloučení. Vedení tábora
naplánovalo celodenní výpravu, odchod po
snídani, návrat na večeři, zásoby s sebou,
oběd se bude vařit po cestě. My oldskauti
máme službu v táboře. Joe si krátí čas
výrobou rozcestníku. Senťa mu přivezl

pěknou větev z vrby. Joe ji oloupal, vyrobil
z prkének ukazatele, popsal, přibil a zadělal ji
do země kousek od brány. Pěkná práce! A
nesmím zapomenout, že Bill na začátku tábora
udělal krásnou novou udírnu, protože, světe
div se, nám tu původní někdo během roku
ukradl! Výprava se vrátila v pořádku kolem
čtvrté odpoledne a večer nás čekala, abychom
se nenudili, stezka odvahy. Ta proběhla od
22:30 hodin na cestě za potokem, po trase
svítily svíčky ve sklenicích a byly slyšet různé
skřeky a divné zvuky. No, ale některé děti to
absolvovaly již potřetí i počtvrté, takže celkem
pohoda. A před půlnocí do spacáků. Ti, co mají
hlídku, mají smůlu.
Pátek, 6.července – sedmý táborový den
Táborový život běží podle plánu a my,
technická skupina, vyrážíme do Blatné na
závěrečný nákup – hlavně vybrat ceny pro
účastníky tábora a ještě nějaké drobnosti.
Když se vracíme, čeká nás při vjezdu do
tábora překvapení. Přes cestu visí transparent
s nápisem „Vítáme turisty z Blatné“, po obou
stranách cesty stojí špalír dětí, mávají nám
fábory a vítají nás a po vystoupení z auta jsme
doslova přivítáni chlebem a solí. Úžasné,
takhle my se vyblbneme! Odpoledne je
věnováno přípravě na večerní majáles a
závěrečný slavnostní táborový oheň. Po večeři
je nástup, poslední sejmutí vlajky, hodnocení
tábora a předání cen. Mladíci letos překvapili.
Připravili
pro
všechny
krásné
lilie
z nerezového plechu s nápisem „Tábor 2012“
a všechny nás na závěrečném nástupu
dekorovali. Moc pěkný. Večer jsme ještě
slavnostně pokřtili nový krb, který kluci
postavili a chybí už jen kousek komína. A pak
už jen zábava, oheň, zpěv …….
Sobota, 7.července – osmý táborový den
Budíček, snídaně, balení, bourání. Jsme
smutní, je konec dalšího, již třiadvacátého
tábora.
Ještě před odjezdem jsme s pomocí techniky
osadili vedle vstupní brány krásný pamětní
kámen, který věnoval Bill a jež bude sloužit
jako pietní místo pro vzpomínky na sestry a
bratry, kteří odešli ke věčnému táborovému
ohni …….. ale o tom a ž příště.
( zapsal Tom, 2012) ***

Radioaktivní dědictví na tisíce let
Zdroj: Ekonom
Datum: 29.11.2012
Úložiště radioaktivního odpadu je stavba
na sto tisíc let. Jde o dědictví, ke kterému se
ale málokdo hlásí. Kde tedy bude první
úložiště vyhořelého paliva? Hledání ideálního
způsobu pro ukládání jaderného odpadu může
být i zajímavý adrenalinový zážitek. To, když
při prohlídce štoly Josef nedaleko obce Čelina
u Slapské přehrady poskakujete v nákladním
prostoru dodávky a přes sklo odhadujete, zda
se řidič do tunelu s nerovným povrchem,
zatáčkami a různými bočními chodbami může
skutečně vůbec vejít. Může. I když auto nese
jisté známky toho, že někdy to bylo v úzké
chodbě opravdu velmi na těsno. Jízda dva
kilometry dlouhou vyraženou štolou však trvá
jen chvilku. Cíl cesty je nenápadný, a přesto
se tu odehrává realistický výzkum toho, co
Česká republika hodlá odkázat budoucím
generacím; ne stovky, ale tisíce let vzdáleným.
Právě ve štole Josef Správa úložišť
radioaktivních
odpadů
nyní
zahajuje
testování, jak by se měl v budoucnu ukládat
vyhořelý odpad z jaderných elektráren.
Česko za sto tisíc let "Simulujeme tu to, co
se bude dít v reálu v úložišti. Jde nám o to,
aby se na povrch nedostaly radionuklidy v
žádné podobě. Voda je jejich potenciální
nosič, a tak se ta, která přijde do styku s
kontejnerem a vyhořelým jaderným palivem
uvnitř, nesmí dostat na povrch. K tomu slouží
bentonit," ukazuje manažerka projektu
Markéta Dvořáková na cihličky jílovité
hmoty, jíž se vyplní vnější obal kontejneru s
vyhořelým
palivem
a
která
zajistí
nepropustnost a utěsnění celého systému. V
krátké boční chodbě jsou vyvrtány tři
vertikální úložné "studny", do nichž mají
experimentální kontejnery zapadnout. Všude
jsou kabely, sondy a teploměry, měří se pohyb
hornin, vliv vody na bentonit, změny teploty,
napětí v hornině či deformace. "Myslíme i na
to, že bude možné v budoucnosti znovu využít
vyhořelé jaderné palivo. Počítá se proto s
možností bezpečného vyjmutí kontejneru po
dobu provozu úložiště," poznamenává
Dvořáková.

Provoz (zatím jen virtuálně existujícího)
hlubinného úložiště je spočítán na 130 let. Pak
se vše podle dnešních představ bezpečně
zaizoluje, definitivně uzavře a další stovky let
se bude už jen monitorovat. Debata o
hlubinném úložišti vůbec vyžaduje velkou
dávku fantazie. Už rok 2065, kdy by mělo
úložiště začít sloužit svému účelu, je doba
značně vzdálená. Tím spíše, že zatím není ani
trochu jasné, kde by takové úložiště mělo
vzniknout. Přemýšlet o sledování po dalších
300 let už zavání velkými futuristickými
vizemi. A fakt, že bezpečnostní úložiště se
počítá na dobu 100 tisíc let, je už naprosté scifi. Vždyť jen před pouhými tisíci lety na území
dnešní České republiky vládl kníže Oldřich a
před 100 tisíci lety se po Evropě teprve začínal
šířit druh Homo sapiens.
Ani dnes lidé nemohou tušit, co bude v
příštích staletích. To, že jaderný odpad po nás
zbude, ovšem jisté je. A nebude ho málo.
Jaderná elektrárna Dukovany za 40 let provozu
vyprodukuje 1940 tun vyhořelého paliva,
Temelín za stejnou dobu 1790 tun. "A odpad
ze dvou reaktorů v Temelíně, jejichž stavba se
teprve chystá, plus jednoho zvažovaného
reaktoru v Dukovanech, se odhaduje zhruba na
5000 tun za 60 let provozu," doplňuje mluvčí
Správy úložišť jaderných odpadů (SÚRAO)
Tereza Bečvaříková. Zbývá zásadní otázka kam s tím? Vyhořelé jaderné palivo se zatím
skladuje v meziskladech v areálech Dukovan a
Temelína. Jejich kapacita stačí na celou dobu
životnosti elektráren. Vedle toho již desítky let
existují i skladiště odpadu s nízkou a střední
radioaktivitou, například z nemocnic či
výzkumných zařízení - v dole Richard u
Litoměřic a v dole Bratrství u Jáchymova. Ty
ale pro bezpečné trvalé uložení vysoce
aktivního vyhořelého paliva nepřipadají v
úvahu ani svojí kapacitou ani zabezpečením.
Miliardy na jaderném účtu Pro vybudování
trvalého hlubinného úložiště jaderných odpadů
je nyní ve hře osm lokalit (viz mapa na str. 57).
Obce, které by mohly souhlasit nejprve s
geologickým průzkumem a následně případně
i se stavbou samotného úložiště, se stát proto
snaží motivovat penězi. Od roku 2011 to
umožňuje nový atomový zákon. "Platí se
paušálně 600 tisíc korun plus 30 haléřů za metr
čtvereční plochy průzkumného území," říká
Bečvaříková. Stropem pro příspěvky obcím za

geologický průzkum jsou čtyři miliony korun
ročně, což už v omezených rozpočtech
malých obcí tvoří nezanedbatelnou sumu. Tím
spíše, že peníze nejsou nijak účelově vázány a
obec by si s nimi mohla dělat, co by chtěla.
To, s jakou sumou by mohly počítat obce v
lokalitě, kde úložiště vznikne, zatím kvůli
vzdálenému horizontu stavby nikdo neřeší.
Obce, v jejichž katastru leží stávající úložiště
radioaktivních odpadů, dostávají 1,5 milionu
korun ročně. V poměru k tomu, na kolik
peněz vyjde jen průzkum lokality, natož
stavba úložiště, jde jen o drobné. Kdo to
všechno zaplatí? Peníze na geologický
průzkum, který si vyžádá stovky milionů
korun, tak na samotnou stavbu, kde se počítá s
desítkami miliard, mají jít z takzvaného
jaderného účtu. Na něj ČEZ z provozu svých
jaderných elektráren povinně odvádí 50 korun
na
jednu
vyrobenou
megawatthodinu
elektrické energie. "Platí i ostatní producenti
jaderného odpadu. Je to 27 318 korun za
dvousetlitrový sud s nízko- a středněaktivním
odpadem určeným k uložení," říká
Bečvaříková.
Na jaderném účtu, který spravuje
ministerstvo financí, je aktuálně 18 miliard
353 milionů korun. "Přičemž portfolio se
převážně investuje do státních dluhopisů,"
říká mluvčí ministerstva financí Ondřej Jakob.
Nejvíce na účet odvádí pochopitelně ČEZ;
loni to bylo 1,4 miliardy korun. Ostatní drobní
původci radioaktivních odpadů přispěli v
součtu jen pěti miliony korun. Jasno o tom,
kde se má hlubinné úložiště jaderného odpadu
začít budovat, má být v roce 2025. První
kontejnery s vyhořelým palivem by se pak
měly k věčnému spánku půl kilometru pod
zem uložit o 40 let později. Tou dobou by na
jaderném účtu mohla být suma blížící se
stovce miliard korun. Jak přesvědčit místní
Jedinou oblastí, která se k možnosti, že by se
začalo alespoň s nutným geologickým
průzkumem, staví alespoň trochu vstřícně, je
Kraví Hora. Obyvatelé okolních vesnic se
díky místní dlouholeté těžbě uranu
radioaktivity nijak zvlášť nebojí. Lokalita
zahrnuje celkem sedm obcí, z nichž šest už
předběžně s geologickým průzkumem
souhlasilo. Zastupitelé sedmé z nich, obce
Bukov na Žďársku, nejprve povolení
průzkumu též odhlasovali, po odporu obyvatel

souhlas ale stáhli a vyhlásili referendum. To
má proběhnout v lednu zároveň s
prezidentskými volbami. Odpor přetrvává i v
dalších šesti oblastech, které Správa úložišť
předem vytipovala na základě vhodného
geologického podloží. Zatím v přesvědčování
nepomáhá ani nabídka finančního vyrovnání a
ujišťování, že souhlas s geologickým
průzkumem nerovná se souhlas se stavbou.
"Zákony nám umožňují udělat průzkum i bez
souhlasu veřejnosti, ale to my nechceme.
Chceme, aby se obce dobrovolně zapojily do
procesu výběru lokality," říká mluvčí Správy
úložišť Bečvaříková. Lidé se bojí, že zahájení
geologického průzkumu znamená zároveň
souhlas se zřízením úložiště, ale tak to není.
Jde jen o provedení zhruba pěti vrtů do
hloubky pět set metrů a dvou až tří vrtů do
hloubky tisíc metrů," dodává s tím, že
geologický průzkum je nutné provést
minimálně ve čtyřech lokalitách.
Už to ale vyvolává odpor obyvatel většiny
potenciálně dotčených obcí i ekologických
iniciativ. Jakkoli i ty přiznávají, že jaderný
odpad se sám od sebe nevypaří a hlubinné
úložiště jednou vzniknout musí. "Ale
neshodneme se již na postupu. Úřad si to
zavařil před 10 lety, kdy natvrdo a bez diskuse
zveřejnil vytipované lokality. To vedlo k
velkému odporu a nakonec vyhlášení
moratoria na geologický průzkum," připomíná
Edvard Sequens ze sdružení Calla, který se
problematikou úložiště zabývá už 15 let. V
poslední době se komunikace SÚRAO podle
něho přece jen lepší. Příkladem je debata o
návrhu zákona, který by obcím umožnil právo
veta na stavbu úložiště. I když by pak veto
mohl přehlasovat senát, podle Sequense je to
možnost, jak odblokovat debatu. "Ale
oddělování průzkumu od samotné stavby
úložiště není ve vztahu k obcím úplně férové.
Musí se to brát komplexně a říci, že už
samotný průzkum k úložišti směřuje. Vezměte
si, že budou vybrány a prozkoumány dvě
lokality, hlavní a vedlejší, bude rok 2018,
SÚRAO se ocitne v časové tísni a na obce se
začne vyvíjet obrovský tlak. A vždy je to tak,
že úřady a ministerstva odpor obcí převálcují,"
říká Sequens, podle něhož musí být předem
jasná pravidla a garance, že vytipované obce
mohou říci ne.
Ekologové i SÚRAO se shodnou v tom, že

právě takový přístup, místo silového řešení,
pomohl úspěšně otevřít i uzavřít debatu s
obcemi například ve Švédsku nebo ve Francii.
Ve Švédsku, kde Česká republika ve věci
úložiště čerpá hlavní inspiraci, by se první
hlubinné úložiště mělo otevřít v roce 2020.
Kdo chce úložiště? Kritika ovšem zaznívá i od
Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, který
na činnost Správy úložišť dohlíží. "Za velký
problém považuji nešťastné uchopení toho,
jak se úřad baví s místními komunitami. I
když uznávám, že se to s novým ředitelem v
poslední době začíná zlepšovat," říká Dana
Drábová, předsedkyně Státního úřadu pro
jadernou bezpečnost. Podle ní SÚRAO také
poněkud zaspalo v oblasti "strategické
koncepce,
bezpečnostních
analýz
a
konkrétních parametrů projektu hlubinného
úložiště". Odpovědí na to má být však v
úvodu
zmíněný
začátek
experimentu
zkoumající možnosti uložení jaderného
odpadu a chování kontejnerů s odpadem v
reálném prostředí. Podle Drábové ve věci
úložiště zaspal i stát jako celek, iniciativu
převzaly nevládní organizace a situace je nyní
zablokovaná. "Co s tím, to je otázka za milion
dolarů," podotýká Drábová. Sama ale jeden
nápad má, jakkoli uznává, že mu sama mnoho
šancí nedává. "Může to být ale pokus: vypsat
mezi českými obcemi soutěž o to, která
lokalita by za těch a těch podmínek,
samozřejmě i finančních, u sebe úložiště
strpěla. Třeba by se někdo přihlásil a třeba by
měl pro to i vhodné geologické podloží,"
navrhuje alternativní cestu Drábová.
Správa úložišť ale i nadále počítá se sedmi
předvybranými lokalitami. V záloze je ještě
osmé místo - vojenský újezd Boletice. O tom,
zda je vhodný, nebo ne, by se mělo
rozhodnout do konce roku. "Dostali jsme od
vlády úkol prověřit z hlediska geologické
vhodnosti všechny vojenské újezdy, protože
zde by odpadl problém s nesouhlasem
veřejnosti," podotýká Bečvaříková. Ostatní
vojenské újezdy už sítem propadly.
Podmínkou totiž je, aby úložiště, které má být
v hloubce 500 metrů, bylo v neporušeném
masivu granitových hornin, de facto žuly.
"Smůlu" tak má i Ralsko, které jako
potenciální místo pro úložiště - s ohledem na
tamní zaměstnanost - podporoval například
známý podnikatel, majitel Jablotronu Dalibor

Dědek.
"Postavit středně velkou jadernou
elektrárnu v prostoru Ralska. Pokud by ji
nebylo čím chladit, mohli bychom postavit
alespoň moderní úložiště radioaktivního
odpadu s nadnárodní působností. Je to
nesmyslně démonizovaná oblast. Radioaktivita
je součást přírody zrovna tak jako vítr, slunce
nebo život," navrhl Dědek před nedávnými
krajskými volbami v anketě Hospodářských
novin některé možnosti, jak pomoci
Libereckému kraji. Do dalšího kola prošly z
újezdů jen Boletice, proti nimž však mluví
například i zahraničně-politický pohled,
konkrétně blízkost hranic s Rakouskem a
Německem, které se k jaderné energetice
stavějí odmítavě.
Radioaktivního odpadu
přibývá, hledání vhodné lokality pokračuje.
90 mld. Kč Takové budou celkové náklady
na vybudování úložiště jaderného odpadu.
Úložiště vyhořelého paliva. Horká komora.
Zde se bude překládat vyhořelé palivo do tzv.
superkontejnerů k definitivnímu uložení.
Povrchový areál. Administrativní budovy,
technické zázemí pro zaměstnance a železniční
vlečka pro dopravu vyhořelého paliva.
Ukládací prostory. Síť chodeb pro konečné
uložení kontejnerů. Spojovacími chodbami
budou moci projíždět nákladní automobily s
kontejnery.
Základní údaje: 350 pracovních míst. 76
kilometrů chodeb. 500 metrů hloubka.
Podzemní rozloha 4,4 km. 2 250 ukládacích
vrtů. Kapacita 5862 úložných kontejnerů.
Váha jednoho kontejneru 5 tun. Odhadovaná
cena stavby: 90 miliard Kč.
Jaderný odpad se nevypaří a hlubinné
úložiště jednou vzniknout musí. Časový plán:
r. 2018 vytipování dvou lokalit - hlavní a
záložní, r. 2025 bezpečnostní povolení hlavní
lokality,
r. 2030 vybudování podzemní
laboratoře,
r. 2050 výstavba hlubinného
úložiště, r. 2065 zahájení provozu hlubinného
úložiště, r. 2195 naplnění kapacity a uzavření
úložiště.
18 mld. Kč. Tolik je nyní na jaderném
účtu, z něhož by se měly platit náklady na
vybudování úložiště vyhořelého paliva.
(Zdroj: Ekonom)
***

Usnesení ZO Pačejov č. 12 z 28.6.2012
ZO Schvaluje:
- změnu rozpočtu č. 3/2012
- závěrečný účet obce 2011, s vyjádřením bez
výhrad
- přezkoumání hospodaření obce za rok 2012
provede společnost ADU.CZ Ing. Pacáková
- hospodaření ZŠ a MŠ 2011
- výjimku z počtu žáků ZŠ na š.r. 2012/2013
- převod pozemku – darovací smlouvou ppč.
parc.č. 137/3 - 234 m2 – zahrada v k.ú. Týřovice
u Pačejova, od p. Blahníkové
- návrh smlouvy o smlouvě budoucí – inženýrské
sítě , s doplněním článku článku IV. : dotčené
pozemky budou po stavbě uvedeny do původního
stavu.
- příspěvky organizacím na činnost: TJ Sokol 10
tis.Kč, AMK Pačejov, Junák, ČSV, SDH Pačejov,
OS pro obnovu památek po 2000,- Kč.
Usnesení ZO Pačejov č. 13 z 20.9.2012
ZO schvaluje:
- změnu rozpočtu č. 4/2012
- převody pozemků : záměr prodeje části pozemku
p. č..2671/1 – ttp k.ú. Strážovice , který je
zaplocen Mgr. Šimkovi.
- nákup pozemků p. č. 865/6 a 1252/4 v k. ú.
Pačejov od SŽDC
- pronájem pozemku - část pozemku p. č. 62/4 v
k. ú. Pačejov
- pronájem části pozemku p. č. 905/1 v k. ú.
Pačejov o výměře cca 800 m2 Tenisovému klubu
Pačejov.
- rozdělení finančních příspěvků na činnost
organizacím SDH Velešice 2 000,- Kč, JODN
2 000,-, Tenisový klub 2 000,-, Myslivecké
sdružení 2 000,-.
Celková usnesení jsou na www.pacejov.cz.
( ing. Jana Cihlářová, místostarostka)
***
Plán zimní přípravy 2013 Sokola Pačejov
Zahajovací trénink 26.1. – 14:00 hod. na hřišti
v Pačejově – zde budou upřesněny konkrétní
údaje
24.2. - Pačejov : Spálené Poříčí /neděle – od
15:00, UT Blatná/
28.2. - 2.3. - soustředění Nepomuk /nástup
čtvrtek večer v Blatné/
28.2. - Nepomuk A : Pačejov /čtvrtek – od
18:00, UT Blatná/
2.3. - Dvorec : Nepomuk /sobota – od 14:00,
hřiště u školy/
9.3. - Pačejov : V.Hydčice /sobota - od 14:00,
hřiště Velké Hydčice/
17.3. - Pačejov : Strážov /neděle - od 14:00 hřiště
Velké Hydčice/

Tradiční „silvestrovský fotbálek“ se uskuteční
letos v pondělí 31.12. jako 1.ročník derby Pačejov
: Olšany od 10:00 na hřišti v Pačejově.
***

Sokol Pačejov A- 1. B třída podzim 2012
***
TJ Sokol Pačejov
pořádá
Silvestr 2012
kapela Fatima
KD Pačejov začátek ve 20 hod.
***
Tenisový klub Pačejov
pořádá dne 5.1.2013 od 13 hod.
2. ročník
Novoročního turnaje ve stolním tenise
Sál KD Pačejov.
***

TJ Sokol Pačejov
výroční členská schůze
se koná dne 12.1.2013 od 15 hod.
v sále pohostinství Olšany
***

Jménem zastupitelů Obce Pačejov a redakční
rady vám všem přeji klidné svátky vánoční a
v novém roce pevné zdraví.
( ing. Jana Cihlářová)
***
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 15.3.2013. Příspěvky jsou
vydány bez úpravy redakční radou. Povoleno MK ČR E
18269.
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