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Velký Bor, Jetenovice, Slivonice

Slovo
pana starosty ...pana starosty ...
Vážení spoluobčané,

červen, červenec 2020

vítám Vás u dalšího vydání Velkoborských novin. 
Studený máj, ve stodole ráj. Tak zní pranostika na 
květen, která se letos vyplnila na sto procent. Nejen že 
bylo chladno, ale hlavně pršelo, což prospělo všemu 
živému, neboť bez vody není života. Za měsíc květen 
napršelo 81 litrů vody na jeden metr čtvereční, což je 
více než v loňském roce.
 V Jetenovicích se práce na obytné zóně blíží do finále. 
Vodovod, kanalizace, plyn, elektrické kabely a kabely 
veřejného osvětlení byly položeny již v loňském roce, 
nyní jsou položeny obrubníky a zbývá položit podkladní 
vrstvu a asfaltový koberec. Přestože koronavirus nechal 
pracovníky dva týdny doma, věříme, že se vše stihne 
v řádném termínu.
 Na hasičské zbrojnici ve Velkém Boru je nový krov 
včetně střechy, vybouraná podlaha, nové rozvody 
elektřiny a práce pokračují dále.
 Ohledně úložiště radioaktivního odpadu atmosféra 
houstne. 4. června předložil panel expertů návrh zúžení 
lokalit pro  vybudování hlubinného úložiště radioaktiv-
ního odpadu z devíti na čtyři. Mezi vybrané lokality patří 
Hrádek a Horka z Vysočiny, Janoch u jaderné elektrárny 
Temelín v jižních čechách a bohužel i naše lokalita 
Březový potok. Tento materiál bude předmětem přezku-
mu a posuzování  ze strany Rady SÚRAO a následně 
Ministerstva průmyslu a obchodu. Zastupitelstvo obce 
využilo poslední chvíle před rozhodnutím a poslalo 
protestní dopis předsedovi vlády Andreji Babišovi.
  V sobotu 2. května se sešla parta lidí, kterým není 
lhostejný nepořádek kolem silnic a na odpočívadlech. 
Přívěs za traktor byl odpadem zcela zaplněn a následně 
zlikvidován další týden při sběru velkoobjemového 
a nebezpečného odpadu. Letošní rok bylo mnoho lidí 

kvůli koronaviru doma, tak většina uklízela chalupy, 
chaty a byty. To se odrazilo na množství odvezeného 
odpadu. Již ve Velkém Boru byl popelářský vůz zcela 
zaplněn, v Jetenovicích byl plný do tří čtvrtin a ve 
Slivonicích se vůz taktéž zcela zaplnil. S velkoobjemo-
vým odpadem to bylo podobné.
  Abychom si zpříjemnili léto, je možné na rybníku 
u hřiště chytat každý víkend systémem chyť a pusť. 
Nezapomínejte udržovat kolem rybníka čistotu a pořá-

Václav Zábranský

dek.  Totéž  p la t í  na 
dětských hřištích.
V pátek 26. června 
v 17:00 hodin bude 
v e r n i s á ž í  z a h á j e n a 
výstava Pavly Breuové 
a  Z d e ň k a  R u b á š e 
s názvem Snadné je snít. 
Oba žijí v současné době 
v Klatovech a věnují se 
společné tvorbě. Pro tuto 

výstavu si zvolili téma průmyslové revoluce, období 
páry a železa; vynálezů přenesených do obrazů přes 
asambláže až  k recyklovanému železu... Vše je propoje-
no vlastní fantazií, kde se odráží prvky z příběhů 
J. Verna, stylu steampunk a viktoriánství. Je zde spojení 
jemnosti a snílkovství s technikou, ozubenými koly, 
korzety, vynálezy a železem. To vše uvidíte s výraznou 
příchutí nadsázky a na první pohled poněkud utopistic-
kými i nereálnými prvky. Výstava bude otevřena také 
o pouti 28. 6. od 10 do 17 hodin a následně v pracovní 
hodiny OÚ až do konce července.
  V neděli 28. června budou na návsi ve Velkém Boru 
v provozu pouťové atrakce firmy Flachs.
Přeji Vám úžasně prožité léto, předem děkuji za pomoc 
při zajišťování různých akcí a úklidu obcí.                                                               
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Oslavencům přejeme hodně štěstí a zdraví.

Velký Bor 

81 let       Velký BorStrolený Václav

70 let      Procházková Božena     
60 let       SlivoniceŠrámková Dana

oslavenci v sprnu

    

Velký Bor

75 let       SlivoniceKozáková Věra

60 let      Dobřemyslová Libuše    
60 let       Velký BorŠefl František       

oslavenci v červenci

    

Jetenovice 

75 let       Jetenovice Pihera Karel

86 let      Podlešáková Blanka     
82 let       SlivoniceMaixner Kamil

oslavenci v červnu

    

             napršelo - % normálu - normál
leden  –   10 mm       31 %        32 mm
únor   –   8 6 mm     344 %        25 mm
březen –   30 mm       81 %       37 mm
duben –    36 mm       97 %       37 mm
květen –   81 mm     137 %       59 mm
celkem – 243 mm    128 %     190 mm

Pro zajímavost srážky za: 
XII. 2019 – 16mm      I. 2020 -  10 mm
nejméně srážek za posledních 30 let

Ukliďme ČeskoUkliďme Česko

Starostové proti úložištiStarostové proti úložišti

Srážky 2020Srážky 2020

Od 14. 6. se mění jízdní řády, autobusovou 
dopravu v téměř celém Plzeňském kraji od toho dne 
zajišťuje společnost ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY, 
s. r. o. 
Z Velkého Boru se do Horažďovic dostaneme ve 
4.55, 4.56, 5.55 (ze zastávky na Svéradice), 6.25, 
6.41, 7.24, 7.55, 8.31 (jede až do předměstí, kde se 
po 9. hodině dá nastoupit do vlaků směřujících na 
České Budějovice i na Plzeň), 12.01, 13.15, 14.26, 
14.46, 16.05, 16.49, 17.55. A v neděli a o svátcích 
v 6.30, 10.29 a 14.29. 
Z Jetenovic bude autobus směrem na Horažďovice 
odjíždět v časech 4.52, 6.21, 7.20, 8.27 (jede až do 
předměstí), 11.57, 14.22 a 16.45.
Z Horažďovic od tržiště pojede autobus do Velkého 
Boru v 5.17, 7.07, 10.53, 13.52, 14.53 a 17.03.Tyto 
spoje pokračují i do Jetenovic. Spoje, které jedou 
z Horažďovic do Velkého Boru a dále míří na 
Oselce, budou od tržiště odjíždět v časech 12.07, 
14.57, 16.17, 16.52, 18.27. V neděli a o svátcích 
v 9.25, 13.25 a 17.25.
Slivoničtí by měli i nadále jezdit se společností 
ČSAD STTRANS, a. s. tak, jak jezdili dosud.

Sledujte jízdní řády vyvěšené u zastávek!

Jízdní řádyJízdní řádyKnihovnaVelký BorVelký Bor

zavřena 30. 6
Velký BorVelký Bor

V. Pastejřík - agronom VOD
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SDHVelký BorVelký Bor

Starostka Radmila Štípková

Za normální situace, která probíhala před Covid-19, by 
už byly soutěže v plném proudu. Za sebou bychom měli 
okrskovou soutěž, která se měla letos konat ve Slatině 
9. 5. 2020. Počasí by nám letos i přálo. A teď bychom jen 
ladili formu na vyřazovací a okresní kola. Bohužel bylo 
vedení SH ČMS donuceno z epidemiologických 
důvodů  všechny akce pro rok 2020 zrušit.
 Budeme doufat, že se stávající situace brzy uklidní, 
a budeme se těšit na příští rok, až se zase věci dají do 
normálu.

  

SDHJetenoviceJetenovice

Starosta SDH Jetenovice

Milí spoluobčané, v uplynulém období jsme nemohli 
pořádat žádné akce. U májky se nás sešlo pět a za 
pomoci vyvážečky Zdeňka Hnojského se nám ji 
povedlo postavit. Tímto mu za hasiče děkuji. Jen škoda, 
že jsme se tam nemohli sejít v takovém počtu, v jakém 
jsme za poslední roky zvyklí.
Na začátku července nás čeká pouť a doufám, že se 
sejdeme na hřišti na pouťové zábavě.

červen, červenec 2020

  
  

Stavění májky v době koronaviru Velký BorVelký Bor

Milí přátelé a příznivci hudby a zpěvu! Po nepříjemné pauze se opět 
můžeme scházet na zkouškách, na mších svatých a také 
v restauracích – i my jsme se těšili. Pan starosta Klásek nás požádal 
o zpestření programu Noci kostelů v kostele Povýšení Sv. Kříže 
v Chanovicích v pátek 12. června. Noc kostelů bude zahájena 
prohlídkou s přednáškou renomovaných pracovníků klatovského 
muzea pana Smolíka a pana Kodýdka. Tito pánové představí historii 
kostela, jeho vývoj, vnitřní uspořádání a výzdobu. Prohlídka začne 
v 17,00 h a od 18,00 h bude následovat koncert duchovní hudby 
a zpěvu v podání VELKOBORU. Po koncertě následuje ještě jednou 
výklad pro ty, kteří nestihnou dorazit v17,00 h. 
V červnu nás čeká velkoborská pouť s tradiční výstavou a nedělní 
mší v kostele sv. Jana Křtitele. Obě tyto akce tradičně doprovodí náš 
sbor.
V létě si od většího koncertování dáme pauzu a po prázdninách se 
můžete těšit na přesunutý Májový podvečer duchovní hudby, jehož 
hostem je letos Jitka Hosprová, se kterou jsme v minulém čísle 
zveřejnili rozhovor. Podařilo se nám domluvit termín na 26. září od 
18,00 hod. Jsme moc rádi, že se posunutý koncert koná v blízkosti 
svátku českého patrona sv. Václava. 
Všem přeji hodně lásky, tolerance a víry, že se nám všechno zlé 
vyhne a v dobré se obrátí. Buďme i nadále k sobě ohleduplní 
a pomáhejme si navzájem. 

Sbor Velkobor
NOC KOSTELŮ – PRVNÍ AKCE VELKOBORU 

Marie Hlůžková
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nebo zvláštní život ve zvláštní době či nouzový život 
v času nouze, tak nějak a ještě mnohokrát jinak je 
nazýváno to, co teď prožíváme. A mnohý své žití zúžil 
na přežití. Přežít hrozbu viru. Mnozí mají strach a vážné 
obavy a z běžného života zmizelo mnohé, i mnohé 
činnosti a zábavy. Přibyly nové ochranné povinnosti. 
Těch naštěstí pomalu ubývá a život se vrací zvolna do 
normálu. V době, kdy to píšu, koncem května, jsou 
roušky ještě stále nepříjemnou součástí života na 
veřejnosti, i když už s jistým uvolněním.
Před několika dny, 25. května, byl v televizi rozhovor 
s panem Miloslavem Ludvíkem, bývalým ředitelem 
naší největší nemocnice v Praze, v Motole, a také 
bývalým ministrem zdravotnictví, tedy s člověkem, 
u kterého se dá předpokládat, že toho o současné 
zdravotní situaci jistě mnoho ví. A mluvil tam 
v souvislosti uvolňování ochranných opatření, zejména 
o otázce „roušky, či ne-roušky“, jak je nejednotná ve 
svých názorech odborná veřejnost: epidemiologové že 
jsou většinou pro co největší ochranu před virem, 
imunologové zase že jsou většinou pro co nejširší 
setkání s virem, virologové že jsou v názorech tak 
napůl. Takže to jsou ty dva názory, dvě možnosti: 
chránit před setkáním s virem, nebo naopak umožnit, 
jak se to říká tím nepěkným slovem, promoření jako 
prostředek k imunologizaci. To, či ono říkají odborníci, 
a rozhodnout, co a jak musí politici – bezpečnostní rada 
státu, krizový štáb, vláda ...  a čím méně lidí o tom 
rozhoduje, tím je to pružnější s možností rychle 
reagovat na nastalou situaci. A tak si jen přejme, aby 
odborníci dobře  radili a politici se správně rozhodovali. 
A to platí nejen ve stavu nouze.
   Většina lidí má jistě přání tuto dobu bez úhony přežít. 
A jisté je, že pokud se nesetkám s virem, nemám žádné 
ohrožení, nehrozí mi žádné riziko. Pokud se s tím 
obávaným virem setkám, může to být dost nepříjemné, 
včetně rizika ohrožení zdraví, ba i života. Vládnou 
obavy, vládne strach – je to na místě, nebo je to mnohdy 
až přehnané? Těžko říci, kdo ví. Kdo s jistotou říci 
může: ano, nebo ne. Možná riziko nákazy je malé – ale 
je. Riziko vážného průběhu nákazy je ještě menší – ale 
je. A riziko úmrtí je zatím velice malé ale je. A právě to 
malé krátké slovíčko: je – to nás znepokojuje. Ale jak se 
říká lidově: nač se báti Mikuláše v létě, anebo jak se 
říká: všeho moc škodí – jistě i těch obav, či dokonce 
strachu – ale zase se také moudře říká: opatrnosti nikdy 
nezbývá! A tak buďme moudří, opatrní, zbytečně 
neriskujme – a snažme se žít a ne jen přežívat. - Tady 
jsem si vzpomněl na novoroční přání pana doktora 
Horejše z horažďovické nemocnice, které jsem si s jeho 
dovolením dovolil ocitovat v našich prvních letošních 
novinách – a i zde je jistě na místě: „Přeji Vám, ať 

Zamyšlení
P. Stanislava BuštyP. Stanislava Bušty

„Divný život v divné době v divném světě,

dokážete žít (ne přežívat), plnit si své sny, věnovat se 
svým blízkým a třeba jim říct, že je máte rádi. Nejen 
prací totiž živ je člověk a asi není cílem života 
vzpomínat v domově důchodců na pracovní úspěchy. 
Pevné zdraví, hodně štěstí, pohody a lásky všem.“ 
Pěkné přání, není-liž pravda – vždy – a velice vhodné do 
současné tíživé doby. A tím bych mohl pěkně skončit. 
Ale pokud bude v novinách ještě místo, tak bych 
neskončil, ale ještě něco dále pokračoval.
   Zmínil pan doktor Horejš ve svém přání téma: cíl 
života. Ona studentka, letošní maturantka, původem od 
nás (přejeme jí jistě,  aby dobře, úspěšně odmaturovala, 
a pro další životní cestu se dobře rozhodla), jejíž část 
školní práce na téma: Psychohygiena, doslova: „Moje 
duševní hygiena“ (a to je myslím v současné době velice 
aktuální téma), jsem si dovolil v minulém čísle s jejím, 
ne zrovna moc nadšeným svolením, ocitovat, v té své 
úvaze píše, že víra (v Boha) je pro ni poklad, protože bez 
něj by život neměl smysl (tedy, že víra jí dává smysl 
života) – jistě je to její názor, její přesvědčení, její víra – 
někdo to má, jak se říká jinak – ale to je téma, o kterém 
bych také někdy rád něco napsal: Bůh, život po smrti, či 
spíše život po životě – ano – ne. Tak to si nechám, až 
bude příhodnější doba. - A nebo k tomu ještě alespoň 
něco málo dodat…?
   Možná k tomuto tématu jen krátké poznámky 
z internetu z nedávných dnů. Pražský taxikář, který 
prožil dosti vážný průběh virové nákazy, řekl 
v televizním rozhovoru, že ho uzdravil Ježíš. Před 
několika dny jsem na internetu otevřel heslo: Satan není 
cool. Bylo tam vyprávění člena nějaké americké tvrdé 
metalové skupiny (její jméno mně nic neříkalo, ale 
podle zájmů médii asi nějaké známější – se sklonem 
k satanismu), tento hudebník prodělal velice těžký 
průběh současné virové nákazy, bylo tam uvedeno, že 
byl 12 dní v umělém spánku, a když se probral, jeho 
první otázka byla: „Jsem ještě v pekle?“ Říkal, že byl 
v pekle a viděl Satana a prý to byla hrůza, takže  
k Satanovi se už radši nehlásí, že se v té hrůze i modlil. 
V komentáři pak to bylo vysvětleno tak nějak, že v těch 
mezních životních situacích, zejména v blízkosti 
rozhraní života a smrti, lidé že vidí to, v co věří: 
křesťané říkají, že viděli Ježíše, a satanisté zase že 
Satana. A na každém, kdo to slyší, je, zda tomu věří, 
nebo nevěří. 
Anebo když před několika dny havaroval aerobus 
v obydlené části Karáči, jeden z dvou, kteří to přežili (ze 
107 lidí v letadle), byl vážně zraněn, ten druhý téměř 
bez zranění říkal v médiích, že po dopadu letadla byl 
všude hustý tmavý kouř, téměř tma, nic neviděl, jen 
slyšel naříkání a sténání lidí – a nejednou uviděl světlo, 
šel za ním a to světlo ho vyvedlo ven. O setkání se 
„světlem“ mluví někteří lidé, kteří přežili klinickou 
smrt – ale on byl při plném vědomí – viděl světlo a šel za 
ním – a to byla jeho záchrana.

Pokračování na další straně

červen, červenec 2020
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    Chtěl jsem vlastně psát o něčem úplně jiném. Proto 
jsem zmínil, že když odborníci nejsou jednotní, musí 
nakonec rozhodnout politici podle toho, co jim se zdá 
nejlepší řešení. Tak je tomu na úrovni státu, a stejně je 
tomu i na úrovni obcí, tam by měli volení zastupitelé 
vyslechnout i názory občanů – voličů a z jejich návrhů 
vybrat a nebo prosadit svůj názor – své řešení. I to je 
možné. Když dnes často slyším, nebo čtu slova o přežití, 
o přežívání a nebo o rozhodování, co by bylo nejlepší 
řešení (v současné době proti ohrožení nebezpečným 
virem), tak jsem si vzpomněl na krátký  článek v prvním 
letošním čísle našich novin. Výrazný nadpis velkými 
červenými písmeny „Reakce na článek“, podtitul 
modře: „Kam s vánočním stromečkem“. Jistěže jsou 
nyní jiné a opravdu  vážné problémy k řešení, ale 
myslím si, že ten článek si zaslouží pozornost, chápu ho 
jako výzvu k veřejné diskusi na dané téma. Vždy 
oceňuji, když někomu o něco dobrého jde, a autorka 
článku, paní magistra Radka Kočí, je myslím možno 
i říci, na dané téma i odbornice, nejen jako umělecká 
vedoucí Velkoboru, ale především jako vedoucí Odboru 
kultury a památek na Městském úřadě Horažďovice. 
Tak se dá předpokládat, že pro ty kulturní věci má nejen 
znalosti, ale i cit. Jistěže to může být tak, jak to je, ale 
může to být i jinak. Jsou i jiná místa ve Velkém Boru, 
kde by mohl stromek stát a kde by se mohlo kulturně 

společenské dění u něho odehrávat. Jistě že není zájem 
se o to hádat, si nadávat, ale je možno se tím  klidně 
a pokojně zabývat - hledat dobré řešení. Jsem pro 
věcnou a klidnou diskusi na toto téma, třeba i na 
stránkách našich novin. Mohou být jistě různé názory. 
„Myslím, že nikdo nechce někam chodit, aby tam 
přežil. Každý si spíše chce něco užít, něco poznat, něco 
zažít. Stromeček ... zasloužil by  si důstojnější místo,“  
píše paní Mgr. Kočí. Tak zkusme to důstojnější 
a vhodnější místo společně najít.
   Dříve naprostá většina lidí u nás začínala dobu 
adventní v kostele. Dnes je to už jen naprostá menšina. 
Tak zbývá nějaké „obecní“ místo – ale většina obcí je 
dnes povážlivě nejednotná, rozdělená. Takže to místo, 
kde ve Velkém Boru stromek stává, je ideově to 
nejvhodnější. Nad tím místem je na prodejně velký 
nápis: KONZUM – a v tom jsme asi všichni jednotní. 
Konzum, to je heslo naší doby – a na tomto místě vidíme 
i důsledky stále většího konzumu – stále více odpadu, 
stále větší a větší nádoby na odpad. I to je poučení 
tohoto místa. Ale důstojné to opravdu není. Tak 
hledejme společně místo lepší, důstojnější. Při dobré 
vůli se dobré dílo podaří. To platí obecně.        

P. Stanislav Bušta

srdečně vás touto cestou zdravím a přeji hodně 
vytrvalosti, zvlášť mládeži a dětem a všem, kterých se 
jakýmkoli způsobem dotkla pandemie. Musím říct, že 
jsem pořád očekával nějaké zprávy, které by nám 
oznámily zvláštní postihnutí našich farností pandemií. 
Přesto ve svém srdci jsem doufal v přímluvu sv. Josefa, 
poněvadž 19. 3. ,  když jsem požehnal městu 
a našim farnostem ve jménu Pána Ježíše, jsem očekával 
pomoc tohoto velkého světce. K mojí a vaší radosti 
budeme se modlit každou středu (až na výjimky) litanie 
k sv. Josefu, poněvadž věřím, že jeho přímluva chránila 
naše město a naše farnosti. Samozřejmě doporučuji 
modlitbu litanií k sv. Josefu všem, kteří se nemohou 
zúčastnit modlitby v kostele, aby se ji pomodlili 
soukromě doma.
Každý rok zveme na Noc kostelů, tentokrát jste srdečně 
zváni na tuto událost 12. 6. do kostela sv. Petra a Pavla. 
Počítejte s posunem bohoslužby na 17 hodin, 
s malým občerstvením, krásnou hudbou a krásným 
povídáním o historii našeho kostela.
Další kostel, který má připravený program na noc 
kostelů, je kostel Povýšení Sv. Kříže v Chanovicích, kde 
je zahájení programu už v 17 hodin.Tento rok jsme 
svěřili opravu varhan panu Habětínovi, který je 
v přímém kontaktu s panem starostou Kláskem, jemuž 
děkuji za pomoc při zřízení transparentního účtu 
a zahájení Noci kostelů. Touto cestou děkuji všem 
dárcům, jejich finanční prostředky použijeme podle 

Milí farníci, nařízení z Plzeňského kraje. Předem také děkuji za dary 
složené na opravu varhan a ostatní práce do pokladničky 
v den Noci kostelů.
Ve Velkém Boru se tento rok pouť na sv. Jana křtitele 
koná 28. 6. Jste srdečně zváni na slavnostní mši svatou 
v 11 hodin. Těším se na vás a na společnou modlitbu 
s vámi. Vyprošujme si navzájem u Boha zastavení 
pandemie, vláhu pro zemi a záchranu před veškerými 
pohromami. Už teď vás a vaše rodiny svěřuji 
velkoborskému Patronu. Panu starostovi Zábranskému 
děkuji za spolupráci, vstřícnost a možnost kontaktu 
s farníky, občany při různých událostech v obci a na 
těchto stránkách zpravodaje.
V Horažďovicích se bude konat Boží Tělo 14. 6., všichni 
jste srdečně zváni. Slavnost bude zahájena v 9 hodin mší 
svatou v kostele, po mši se bude konat průvod městem. 
Máme zachovat 2metrové odstupy od sebe, což neplatí 
pro rodiny. A vezmeme s sebou roušku. Touto cestou také 
informuji, že máme ve všech kostelech dezinfekci.
Z běžných věcí se připravujeme na několik akcí, které 
budou probíhat v našich farnostech současně: 
Malý Bor - proběhlo plynování kostela proti červotoči. 
Celý kostel musí procházet plynováním ještě další dva 
roky. Všechny dřevěné prvky v kostele včetně oltářů jsou 
červotočem silně zasaženy. Nezávisle na tom proběhly 
práce, které připravují další etapy restaurování 
zasažených oltářů. Pan ak. restaurátor Šlechta připravuje 
návrhy na obnovu všech oltářů. Děkuji panu Tomáši 
Kovářovi, stavebnímu technikovi, za přípravu všech 
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dokumentů a za jeho jednání s veřejnými činiteli.
Další práce probíhající v kostele - oprava zvonu, který je 
v dezolátním stavu včetně celého systému zavěšení. 
Děkuji panu Františkovi za sjednání schůzky 
s kampanologem a opravářem zvonu, která se bude 
konat první úterý v červnu.
Horažďovice - začali jsme na jaře s návrhem opravy 
střechy severní lodi kostela. Všechny papíry byly 
přeposlány skrze městský úřad i na ministerstvo, které 
by mělo podpořit město v získání prostředků, které 
následně budou poskytnuty k opravě střechy kostela. 
Město Horažďovice nás podpoří částkou 80.000,- Kč. 
Z naší strany potřebujeme částku 320.000,-Kč. 
V současné době probíhají práce kolem zámku, včetně 
opravy zídky. V minulém roce P. Koutský ve spolupráci s 
biskupstvím odsouhlasil pronájem jedné části zahrady 
pod farou. Farnost se zavázala, po návrhu památkářů, 
k obnovení farní části zídky. Jsme po jednáních s firmou 
a s městem, abychom všechno udělali  podle 
dohodnutých podmínek. Zatím předpokládaná část 
opravy proběhne v druhé polovině června, a to kvůli 
zaneprázdnění firmy. Už dnes můžeme vidět, jak 
probíhají práce v části, kterou jsme pronajali městu. 
Těšíme se s městem, že lidé budou mít zpřístupněný 
okruh kolem zámku. Naši faru před dvěma a půl měsíci 
navštívili odborníci na stavbu z Českých Budějovic. 
Sdělili mi zprávu, že stav fary i kostela je dezolátní. Píši 
to jen proto, abychom si to všichni uvědomili, že 
zanedlouho některé stropy na faře budou padat. Není to 
kvůli stěžování, ale je to čistě informace pro farnosti, ve 
kterých působím. Blížící se čas po pandemii nám nebude 

napomáhat v získání prostředků z evropských fondů. 
Pan Ing. Fuit a Ing. Mrosko sdělili na městě zprávu, že 
jen oprava kostela by mohla stát nejméně 50 milionů 
korun. Chtěli přitom zahrnout do oprav i dezolátní stav 
fary, která by vyžadovala další finanční prostředky ze 
stejného fondu. Dnes vidíme, že pravděpodobně jen 
zázrak by nám mohl pomoci v získání těch prostředků. 
Věřím v zázraky, ale jsem také realistou. Máme 
domluvenou schůzku na biskupství, aby stav kostela 
a fary tito muži odborným způsobem představili otci 
biskupovi.  Schůzka se bude konat 4. června v 10 hodin.
V Kvášňovicích chceme předat obci hřbitovní kapli, 
obec chce po nás pozemky, na kterých se nacházejí 
studny, které by měly být využity ve prospěch všech 
občanů Kvášňovic. Jednání bude probíhat na biskupství 
9. června v 10,45.
V Malém Boru pan starosta se snaží vyměnit určité 
pozemky obce s církevními, aby šlo udělat lepší cestu. 
Jednání jsou také zahájena a biskupství se ozve, jakmile 
to bude možné.
Všem starostům a místostarostům děkuji za spolupráci 
a pomoc. Všechny farníky informuji, že jsem tu pořád 
pro vás, v každé službě, kterou vám mohu poskytnout 
jako kněz. Moje číslo na mobil je 731 138 431. Volejte, 
pište, určitě odpovím na všechny dotazy, týkající se 
služby kněze. Co nebudu vědět, budu se snažit zjistit.
V nádherném měsíci červnu vás svěřuji Božskému 
Srdci, které plane ohněm lásky vůči všem hříšníkům. 
Kéž plameny lásky zahrnou vaše rodiny.
Děkuji sv. Josefe.  

o. Mariusz z Pošumaví

  
  

ČÍM NÁM PROSPÍVÁ CHŮZE?
Jednou z mnoha výhod, které nám přináší to, že žijeme na venkově, je bezprostřední blízkost přírody. Pokud se 
nám zachce vydat se na procházku, všechny směry z naší obce vedou do míst s krásnou přírodou. V souvislosti 
s událostmi, které v nedávné době ovlivňovaly náš život, byly pěší procházky pro někoho náplní běžných dnů. 
Jsou ale lidé, pro které je procházka čili chůze téměř denní potřebou. Z obecného hlediska je  největším objevem 
lidstva vůbec. Pro člověka je to ten nejpřirozenější způsob pohybu, přitom podle některých statistik jsme schopni 
sezením strávit téměř 90 % tzv. bdělého času. Za časů starých Řeků byla přitom procházka po zahradě, kdy vám 
dělal společnost někdo blízký, považována za tu největší radost v životě.

Jaké účinky má chůze na naše zdraví?
· zlepšuje fyzickou kondici
· posiluje svaly i klouby
· pomáhá s hubnutím
· má relaxační účinky
· okysličuje mozek
· zdokonaluje kreativitu
· zlepšuje koncentraci i schopnost řešit různé problémy
· omezuje nebo zcela eliminuje pocity úzkosti a deprese, navíc    

odbourává stres 

Mezi největší výhody chůze patří, že se jí můžete věnovat zdarma 
a téměř kdekoliv, sami, nebo s někým.
Škoda je, že dojem z procházky nám někdy pokazí to, co vidíme 
přímo v naší obci. Viz foto:

Marie Sládková
s využitím internetových zdrojů
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Na památku Jarmily a Bedřicha Stubensových

Velice rád bych touto vzpomínkou uctil památku své tety 
Jarmily a strýce Bedřicha Stubensových. Jarmila byla 
v  době své smrt i  zřejmě nejs tarš ím členem 
pastejříkovského rodu a oba měli k Velkému Boru velmi 
specifický vztah. Jarmila zemřela 10. 4. a Bedřich krátce 
po ní 15. 4. Oba zemřeli v Kanadě ve městě Mississauga.
Ve svém vzpomínání vycházím z pamětí strýce 
Bedřicha, z memoárů pradědečka Jana a ze svých 
vlastních vzpomínek na povídání s tetou, strýcem 
a jejich rodinami.
Jarmila se narodila 28. 11. 1926 jako Jarmila Petrtýlová 
a byla vnučkou známého velkoborského rodáka Jana 
Pastejříka. Byla mladší sestrou mojí matky Evy. Byla 
miláčkem rodiny a prožila spokojené dětství a mládí, 
i  k d y ž  s a m o z ř e j m ě  p o z n a m e n a n é  o k u p a c í 
Československa. Na léto jezdila s rodinou pravidelně do 
Boru, a to se jí v roce 1945 stalo "osudným". Život strýce 
Bedřicha byl mnohem dramatičtější. Narodil se jako 
Bedřich Siebenschein v židovské rodině v Hodoníně 18. 
7. 1919. Až do dokončení střední školy žil spokojeně na 
Moravě a potom odjel studovat do Paříže. V Paříži ho 
zastihl začátek 2. světové války. Okamžitě se přihlásil do 
armády a v roce 1939 narukoval do československé 
jednotky ve Francii. Po několika měsících výcviku byla 
jeho jednotka poslána do obraných bojů proti Němcům, 
kteří v roce 1940 napadli Francii. O nasazení našich 
vojáků v této části války se mnoho neví, přestože se 
zjevně jednalo o dramatické boje. Strýc uvádí, že v době 
zahájení bojů měla jejich jednotka 2550 mužů a po 
ukončení bojů se jich na cestu do Anglie nalodilo v jižní 
Francii 345. Zbytek padl v boji, byl zraněn, zajat nebo 
nezvěstný. V Anglii byl strýc přidělen do 2. samostatné 
motorizované brigády. Prodělal výcvik jako řidič 
nákladních aut,  jako řidič tanku, absolvoval 
poddůstojnickou školu a řadu cvičení. Se svou jednotkou 
se zúčastnil vylodění ve Francii (Den D). Za bojů ve 
Francii byl zraněn výbuchem dělostřeleckého granátu. 
Na doléčení byl poslán do "klidné" Belgie k jednotce 
podobně postižených vojáků. Krátce po příchodu k této 
jednotce byli brzy ráno probuzeni, byly z nich vytvořeny 
tankové posádky a vyrazili do akce. Místo doléčení se 
strýc krátce zúčastnil poslední fáze známé bitvy 
v Ardenách. Ve svých pamětech píše: „Situace byla asi 
opravdu vážná, když museli vytvořit jednotku z kryplů 
a poslat ji na frontu." Po návratu k jednotce prošel 
v bojích až na československou půdu a v květnu 1945 
byla jednotka umístěna v Boru. Tady byly doplňovány 
stavy a strýc již v hodnosti poručíka zodpovídal za 
výcvik nováčků. Za statečnost v boji byl odměněn 
Č e s k o s l o v e n s k o u  m e d a i l í  z a  c h r a b r o s t 
a Československou medailí za zásluhy 1. stupně. V Boru 
byl ubytován v „domě naproti statku, kde bydlela Máňa 
Pastejříková". Máňa byla jeho první kontakt. Ta ho 
seznámila s mojí matkou Evou, která přijela na léto. Byl 

horký červen a všichni tři se chodili koupat (zřejmě 
rybník Benátka). Při jednom koupání ukázala Eva 
strejdovi fotku její mladší sestry Jarmily. Tím začala 
neuvěřitelná pohádka. Strýc se do fotky okamžitě 
zamiloval. Za 14 dnů, 5. července 1945, se strýc vracel 
ze služby a cituji „uviděl Máňu, která si povídala se třemi 
dívkami v okně statku. Máňa mu je představila. Byly to 
Boluš Pastejříková, Hanka Pyšvejcová a Jarmila 
Petrtýlová. Strýc neváhal a vlezl za nimi oknem 
dovnitř." S Jarmilou se domluvili, že se sejdou večer 
u ohně, který se pálil na památku Jana Husa. U ohně 
požádal Jarmilu o ruku a ona souhlasila. Dokonce si 
rovnou stanovili datum svatby na 5. 1. 1946, což také 
dodrželi. Společně pak strávili bez několika měsíců 75 
let.
Svatební den byl současně posledním dnem strýce 
v armádě. Po odchodu z armády nastoupil v karlovarské 
porcelánce, kde díky svým profesionálním a jazykovým 
schopnostem rychle postupoval. V roce 1949 byl 
jmenován obchodním zástupcem v Indii, kam 
odcestoval i s Jarmilou. Když byl v roce 1950 povolán 
zpět, rozhodli se s Jarmilou, že se nevrátí. Strýc měl od 
známých dostatek informací o dění ve vlasti. Byl 
frustrován tím, co se začalo dít jeho spolubojovníkům, 
západním letcům a dalším. Nesmírně ho tížily 

Pokračování na další straně
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vzpomínky na jeho rodiče i jejich rodiny, 
k t e ř í  t é m ě ř  v š i c h n i  z a h y n u l i 
v koncentračních táborech. Tetě i strejdovi 
bylo jasné, že židovský původ, důstojnická 
hodnost  v bri tské armádě,  osobní 
statečnost a schopnosti, znalost jazyků, to 
vše byla v poúnorovém Československu 
mimořádně nebezpečná kvalifikace. 
Známými byli varování, aby se nevraceli. 
Požádali proto o přistěhovalecká víza do 
Kanady. Víza jim byla udělena v roce 
1952. V Kanadě strýc nastoupil do firmy 
Giftcraft jako prodejce. Firma dodnes 
e x i s t u j e  ( n a j í t  l z e  n a  s t r á n k á c h 
www.giftcraft.com) a zabývá se prodejem 
vybavení domů, domácností, zahrad 
a dárkovými předměty. S nástupem k firmě 
souvisela i změna jména. Nevýhodou 

původního jména Siebenschein bylo, že Kanaďané 
nebyli schopni jméno správně vyslovit a navíc znělo 
německy. Obojí představovalo pro obchod velký 
hendikep, a proto se strýc s majitelem firmy domluvili na 
novém jméně Stubens. Ze stejných důvodů se strýc stal 
z Bedřicha Frederickem a z Jarmily byla Jackie. Strýc se 
postupně vypracoval až na pozici viceprezidenta 
a obchodního ředitele. Teta několik let pracovala jako 
šička ve výrobně džín. Před narozením bratrance 
Tomáše (1955) práci opustila a už se do ní nikdy 
nevrátila. Strýcova pozice jí umožnila být doma a starat 
se o rodinu. Nečinná ale nebyla. Víc než 35 let pracovala 
jako dobrovolnice v torontské nemocnici Queensway.
V roce 1963 byl pobyt strýce a tety v Kanadě legalizován 
našimi úřady, a tak se obě sestry mohly po 15 letech opět 
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Pavel Charvát – pravnuk Jana Pastejříka

potkat. K setkání došlo v roce 1964 v Kanadě, kde jsme s 
mámou strávili báječné léto. Od té doby se naše rodiny 
potkávaly pravidelně, strýc několikrát přijel do 
Československa služebně nakupovat porcelán a sklo. Já 
se svou rodinou se vídáme s rodinou bratrance Tomáše, 
který žije ve Vancouveru, i s rodinou sestřenice Evy, 
která bydlí v Minneapolis (USA). Naše děti spolu 
komunikují také. Se sestřenicí Evou jsme byli i v Boru, 
kde nás provázel náš milý příbuzný Sláva Trčka. Snad se 
návštěva podaří i Tomášovi.
Nakonec bych chtěl poděkovat Velkoborským novinám, 
že mi umožnily uveřejnit vzpomínku na tetu a strýce a na 
jejich zajímavé osudy. Věřím, že si to zaslouží. Čest 
jejich památce.

Kácení stromů Velký BorVelký Bor
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Konečně tu byl máj. Jeden z nejkrásnějších měsíců 
v roce, který již sliboval příznivé teplejší počasí a byl 
nádherný svou rozmanitostí. Kvetly ovocné sady a vítr 
rozfoukával okvětní lístky do ovzduší. Ty létaly 
v prostoru jako malá peříčka a přistávaly na lukách 
v zelenající se trávě. V tento čas byl hřích zůstávat doma 
a neužívat krás přírody. Ten pocit, kdy člověk leží pod 
rozkvetlým stromem, dívá se na blankytně modré nebe 
a poslouchá líbezný bzukot opylujících včel, nelze snad 
ani slovy popsat. Byl to zkrátka čas dechberoucí 
svobody a krásy.  Měsíc, který maminka milovala ze 
všech měsíců v roce nejvíc. Právě v tuto dobu se snažila 
co nejvíce času věnovat dětem - vyrážela s nimi do 
přírody, kde mohly děti načerpat poznání a zažít nová 
dobrodružství. Jelikož to byla žena velice všestranná, 
dokázala hravou formou děti naučit prakticky cokoliv.
Bylo právě druhého května a maminka se chystala do 
lesa na smrkové výhonky. Ty každoročně trhávala do 
košíku a doma z nich pak připravovala sirup. Tento 
maminčin sirup byl velice chutný a téměř zázračný lék 
na kašel. Děti ho milovaly pro jeho chuť a vůni. A rády 

se ho napily, i když zrovna nestonaly. 
Bertík s Kájou samozřejmě nesměli u trhání výhonků 
chybět. Vzali si také své košíky a už se oblékali na cestu. 
Tentokrát měla maminka v plánu vyrazit na sběr k vlčím 
jamám, kde právě tatínek pracoval. Kája měla místo, 
kde se nacházely vlčí jámy, velice ráda. Vždy si totiž 
vzpomněla na vyprávění o tom, jak se zde v nedávné 
minulosti chytali vlci do pastí. Přišlo jí až neuvěřitelné, 
že v tu dobu bylo na Šumavě mnoho vlků, kteří lidem 
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kniha o Šumavěkniha o Šumavě

Dary Pošumaví

Vážení čtenáři Velkoborských novin, dovoluji si Vás 
oslovit ohledně vydání mé první knihy s názvem „Dary 
Pošumaví“. Tato kniha je zaměřená na rodiny s dětmi, 
dětské skupiny, ale i na tvořivě činné dospělé osoby. 
Provází čtenáře příběhem jedné šumavské rodiny, která 
svými toulkami krajinou zažívá mnohá dobrodružství, 
sbírá dary přírody a následně z nich tvoří. Kniha je plná 
nejen příběhů, ale i pracovních postupů, receptů 
a lesních her. Děj je vsazený do střední části Pošumaví. 
Do míst, která nejsou příliš známá, ale která se vryjí 
hluboko do paměti lidí svým geniem loci.
Vydání této knihy bude probíhat prostřednictvím 
nakladatelství Pointa, které spadá do skupiny jednoho 
z největších nakladatelských domů u nás – Albatros 
Media. Toto nakladatelství poskytuje podporu 
začínajícím autorům. Aby kniha mohla vyjít, bylo třeba 
v crowdfundingové kampani, která běží od 7. 5. 2020 do 
15. 6. 2020, vybrat dostatek peněz na náklady spojené 
s její výrobou (zaplacení kvalitní redakce, korektury, 
grafiky a tisku knihy). Tuto cílovou částku se  podařilo 
vybrat již po 7 dnech této kampaně (ke 14. 5. 2020). 
Kniha tedy na podzim letošního roku vyjde! 
I přesto, že cílová částka byla již vybrána, nechává 
nakladatelství kampaň doběhnout až do 15. 6. 2020. 
Případní zájemci tak mohou knihu zakoupit 
v předprodeji i nadále. Doručení knihy však proběhne 
až na podzim, ihned po jejím zhotovení. 

V předprodeji je možné knihu objednat zde: 
www.bit.ly/KupDary 
Na tomto portále si můžete přečíst ukázku z knihy, něco 
o autorce a dále pak i recenze. 
Možná si nyní říkáte, co mě vedlo k tomu napsat tento 
rukopis? Odpověď je vcelku jednoduchá. Cítila jsem 
touhu ukázat rodinám s dětmi, že je tu i prostor bez 
počítačů, mobilů a herních konzolí, který není vůbec 
špatný. Svět, který tu byl už kdysi dávno a ke kterému se 
budeme vracet i v budoucnosti. Ráda bych poukázala na 
tradiční hodnoty lidského bytí a pokusila se dnešním 
dětem nabídnout kus tohoto přirozenějšího světa.
Na závěr bych chtěla moc poděkovat obci Velký Bor za 
příspěvek na výrobu této knihy a dále i všem ostatním 
přispěvatelům za jejich nákup a podporu. Bez vás bych 
to nezvládla! 

Poslední vlk na Šumavě

Ukázky z knihy:
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velice škodili. Chodili totiž hospodářům na jejich ovce, 
aby si je pak dali k večeři. To se ale sedlákům nelíbilo, 
a tak se rozhodli vlky přelstít. 
V lese vykopali hluboké jámy, zamaskovali je větvemi, 
listím a jehličím a doprostřed umístili kus voňavé 
návnady, aby nalákali mlsného vlka na špek. Ten 
samozřejmě vůni neodolal a chytil se do pasti. Větve 
pod vlkem praskly, a ten spadl do jámy, odkud už se 
nikdy nedostal. Ovečky tak byly zachráněny před 
vlkem a hospodáři měli konečně klidné spaní. Dnes už 
jsou vlci v šumavských lesích vzácností, ale jámy po 
nich i po tak dlouhé době zůstaly, a tak nám stále 
připomínají toto povídání.
Maminka viděla Kájin zahleděný výraz v obličeji 
a hned jí bylo jasné, co se dceři honí v hlavě. Povídání 
o vlcích ji totiž vždycky zajímalo. Jen aby Kája ze svého 
zahledění nezakopla. Nejinak na tom byl i Bertík. Vlků 
se vždycky bál, ale tu jámu na chytání ještě neviděl 
a přidal do kroku, aby byl u ní co nejrychleji. Neustále 
se otáčel, aby ho náhodou někdo nepředběhl. A jak se 
tak pořád otáčel, úplně přehlédl velký klacek, který 
vyčníval ze škarpy přes cestu. Spatřil ho až 
v posledním okamžiku, kdy už letěl po čumáčku na 
zem. Aj, to byla rána. Dopadl přímo do bláta a začínal 
úzkostlivě natahovat. No, znáte to, hotovej chlap, 
bebíčko. 
Celou situaci musela zachránit až maminka. Upozornila 
Bertíka, co právě svým pádem na zem našel. Ten přestal 
brečet a podíval se před sebe. Hned vedle klacku se totiž 
povalovaly tři osamělé šnečí ulity. Jedna velká, druhá 

Věnec ze šnečích ulit

Co budete potřebovat: šnečí ulity, věnec ze slámy, 
tavnou pistoli, vlasec, barevnou jutovou stuhu, nůžky

Postup: Nalezené šnečí ulity alespoň trochu očistěte. 
Bývají plné hlíny a ostatních nečistot. Poté začněte lepit 
tavnou pistolí jednu ulitu po druhé na slámový základ, 
a to vždy tou stranou, která je vchodem do ulity. Vzniklé 
mezery mezi ulitami nejsou vadou na kráse. Lze je krásně 
vyplnit menšími ulitami. Až bude věnec ze 3/4 plný, 
pusťte se do výroby jutové mašle. Tu si uprostřed svažte 
vlascem, a poté ji připevněte k věnci. V případě, že by 
mašle dostatečně dobře nedržela, pro jistotu ji připevněte 
ještě tavnou pistolí. V konečné fázi přilepte zbylé ulity do 
prostoru pod mašlí, aby byl věnec celistvý. Poutko na 
zavěšení na dveře vyrobte taktéž pomocí vlasce. 
K upevnění na zadní část věnce vám dobře poslouží 
provázky, kterými je slámový kruh obvázán.

Lucie Oudová

menší a ta třetí byla úplně malinkatá. Skoro to vypadalo 
na opuštěné domečky celé šnečí rodiny. Bertík v tu ránu 
zapomněl, co všechno ho bolí a začal si ulity strkat do 
kapsy. Kája samozřejmě nesměla být pozadu. Sice se 
ještě trochu posmívala Bertíkovi za jeho pád, ale už se 
honem rozhlížela, jestli ještě nenajde další šnečí 
domečky. A že jich všude kolem bylo. Děti si jich 
nakonec nasbíraly plný košík.
Když konečně dorazili k první vlčí jámě, dala se 
maminka do sbírání výhonků a děti si vedle stavěly 
domeček z klacíků a mechu. Bertík dokonce vykopal 
malou díru a říkal, že do ní bude chytat nebezpečné 
vlky. Kája byla jako holčička daleko preciznější. 
Hleděla si toho, aby byl její domeček na pohled krásný. 
Udělala si kolem i malou zahrádku a při stavění se dala 
i do zpěvu. 
Čas jim rychle utíkal a blížila se doba, kdy se měli sejít 
s tatínkem. Ten však stále nešel. Maminka ho 
omlouvala, že se jistě zpozdil s nějakým těžařem a že 
počkají ještě chvíli. Vtom se za stromem něco mihlo! 
Bertík vyskočil v domnění, že se blíží tatínek a chtěl mu 
běžet naproti. Pak se ale rázem zastavil a začal hrůzou 
křičet: „Vlk, vlk!" Oči měl vytřeštěné 
strachem a běžel se schovat k mamince. Ta se podivila, 
jaké fantazie se zase honí Bertíkovi hlavou. Tentokrát to 
ale nebyl výmysl. Přímo proti nim se opravdu blížilo 
cosi podobného vlku. Nemělo to před nimi žádný 
ostych. Naopak ho zaujali, a tak se k nim blížil čím dál 
tím rychleji…
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Zpráva o velkém radioaktivním nebezpečí
pro široký region těsně pod Šumavou. Což dokládá i postoj čelních představitelů Plzeňského kraje.
 Na základě níže citovaného oznámení se 5. 6. 2020 sešli v Pačejově starostové všech šesti ohrožených obcí z tzv. 
lokality Březový potok. Téma „úložiště radioaktivních odpadů“ a dopady pro budoucnost obcí. 
Závažnost problému dokládá i operativní přítomnost hejtmana Plzeňského kraje Josefa Bernarda,  náměstka 
Pavla Čížka a starosty Michaela Formana za ORP Horažďovice, kam celá lokalita územně a úředně spadá.
Přítomen byl i předseda spolku „Radioaktivní odpad, děkujeme, nechceme“ František Kába.

 Ve čtvrtek 4. 6. 2020 zaslal ředitel SÚRAO obcím e-mailovou zprávu:
…… Poradní panel expertů právě vzal na vědomí výsledky hodnocení potenciálních lokalit hlubinného úložiště. Na 
základě technického hodnocení budou nadřízeným orgánům navrženy tyto 4 lokality – Březový potok, Horka, Hrádek, 
Janoch (ETE – Jih). Ostatní lokality budou navrženy jako záložní. Jedná se o pouhý technický podkladový materiál, který 
není definitivním rozhodnutím. Tento materiál bude předmětem přezkumu a posuzování ze strany Rady SÚRAO a následně 
Ministerstva průmyslu a obchodu. ……..  
JUDr. Jan Prachař, ředitel SÚRAO

Protože statut a pravidla jednání Poradního panelu expertů stanovil ředitel Prachař a projednávání se účastnila řada členů 
Rady SÚRAO, tak je velký předpoklad, že současné rozhodnutí je definitivní. Činnost SÚRAO a jmenování jeho ředitele je 
v kompetenci ministra MPO, nyní tedy Ing. Karla Havlíčka. Na MPO se Poradní panel scházel.
 Pracovníci státních institucí v čele s MPO by měli uvažovat i o jiných možnostech, jak nakládat s radioaktivními materiály, 
hlavně s vyhořelým palivem z jaderných elektráren. Např. hledat společné mezinárodní řešení v rámci EU. Nebo intenzivně 
řešit další využití těchto materiálů, které jsou zřejmě neoprávněně nyní považovány za odpad. Vždyť palivo je využito 
současnými technologiemi jen do 7 %. Tak proč ho nenávratně a draze zakopávat až do kilometrové hloubky? Kde bylo 
využití „jádra“ před 100 lety? Jen laboratorní výzkumy. A kde je nyní?
 Všichni přítomní se shodli na společném postoji, který je směřován na MPO a Vládu:
·         zastavte nyní rozhodnutí o zúžení počtu lokalit
·         přijměte nejprve příslušný zákon o postavení obcí v procesu výběru
·         stanovte transparentní kritéria pro výběr
·         vysvětlete a závazně stanovte celý proces o nakládání s radioaktivními odpady
·    uložte vládnímu zmocněnci, SÚRAO a výzkumné základně urychlení hledání alternativ pro zpracování 
           a využití radioaktivního odpadu
·         v záležitosti takového významu není třeba spěchat, podívejte se, jak to vypadá v Evropě
·         hledejte evropské společné řešení

Státní orgány od počátku postupují velice přehlíživě a arogantně směrem k obcím a lidem v nich žijícím. 
Přitom jen samotná stavba 300 až 500 hektarového důlního díla na desítky let tragicky negativně ovlivní široký region. 
Uvažované vytěžení cca 5.000.000 m3 podloží z až kilometrové hloubky není nic jednoduchého pro životní prostředí 
v regionu. K tomu stavby v desítkách hektarů povrchového areálu. Plus výdechové objekty v krajině, nové příjezdové 
komunikace, železnice, ochranná pásma, atd. Hrozba zániku některých vesnic. A následně samotný provoz radioaktivního 
zařízení uvažovaný na desítky tisíciletí a spojený s mnoha nepředvídatelnými (ale i nyní předvídatelnými) riziky.
 Hledání řešení na bázi dobrovolnosti a spolupráce stání instituce a jejich představitelé od počátku nepřipustili. Jako by ve 
všech lokalitách ani nežili lidé. Zde v Pošumaví jde o zhruba tři tisíce trvale bydlících lidí ve zkoumaném území. 
 
Přítomné starosty alespoň pozitivně naladil zájem a podpora čelních představitelů Plzeňského kraje.
O to je smutnější a deprimující letitý přístup k venkovu a zdejším lidem od úředníků a politiků z pražských 
centrálních úřadů. 

 Stále s nadějí na záchranu odkazu předků a ve víře v kvalitní zdejší život našich potomků:
-          Obec Chanovice – P. Klásek (starosta)
-          Obec Kvášňovice – M. Strolený (starosta)
-          Obec Maňovice – J. Jirsa (starosta)
-          Obec Olšany – Z. Kříž (starosta)
-          Obec Pačejov – Ing. J. Vavřička (starosta) 
-          Obec Velký Bor – V. Zábranský (starosta) 
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Snadné je snít - vernisáž výstavy Velký Bor - OÚ17:0026. 6.

Velký Bor - náves28. 6. Pouťové atrakce firmy Flachs

Protestní akce proti úložišti Velký Bor10:0013. 6.

Noc kostelů Chanovice 17:0012. 6.

Soutěž ve střelbě Slivonice 13:0013. 6.

Velký Bor - kostel28. 6. Poutní mše svatá11:00

Občané za své domovy!

 
 

UŽ TOHO MÁME DOST!

 

OBČANSKÁ NESPOKOJENOST

  

S

 

JASNÝM HESLEM

 

„ÚLOŽIŠTĚ TADY NECHCEME“!

 
 

LIDÉ Z

 

HORAŽĎOVICKA 

 

A LOKALITY BŘEZOVÝ POTOK

 

PŘIJĎTE
 

VYJÁDŘIT SVŮJ
 

NESOUHLAS
  

SE ZÁMĚREM STÁTNÍCH ÚŘEDNÍKŮ 
STAVĚT V NAŠEM POŠUMAVSKÉM KRAJI 
ÚLOŽIŠTĚ RADIOAKTIVNÍCH ODPADŮ.

 
 VELKÝ BOR návesní plochy.

  Sobota dne 13. června 2020

 
10.oo až 11.oo hodin.

  
 

POJĎME SE POSTAVIT AROGANCI STÁTNÍ MOCI, 

 

VŽDYŤ I VENKOVŠTÍ LIDÉ MUSÍ MÍT SVÁ PRÁVA. 

 
 

VEZMĚTE S

 

SEBOU VLAJKY A TRANSPARENTY.

 
 
 

ZVEME NA VELKOBORSKOU NÁVES VŠECHNY LIDI, 

 

KTERÝM ZÁLEŽÍ NA NAŠEM POŠUMAVÍ 

 

A NA BUDOUCNOSTI NAŠICH DĚTÍ.

 

SDH SLIVONICE POŘÁDÁ 2.ROČNÍK
SOUTĚŽĚ VE STŘELBĚ NA TERČ 

ZE VZDUCHOVKY

zvlášť střelecká soutěž pro děti
Občerstvení zajištěno

VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI!
startovné pro dospělé 50 kč

13. ČERVNA OD 13:00 NA NÁVSI

Dráčkov
hernička a mateřské centrum

Zveme Vás i Vaše nejmenší 

do herničky v Horažďovicích, 

kde si děti užijí spoustu zábavy 

a poznají nové kamarády.

Adresa: Žižkova 757, Horažďovice
Otevřeno každé pondělí a pátek

od 9:00 do 12:00 hodin

Prostory nabízíme i k pronájmu na narozeninové oslavy 

či jiné aktivity.

www.drackov.webnode.cz

www.facebook.com/drackovhorazdovice

Tel: 607259997, 721762195

Velký Bor 2728. 6. Výstava zemědělské techniky ARBO
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