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Velký Bor, Jetenovice, Slivonice
Slovo
pana starosty ...
Vážení spoluobčané,

únor, březen 2022

vítám Vás u dalšího vydání Velkoborských novin. 
Letošní zimní období  je zatím velmi teplé, žádné velké 
mrazy ani velké příděly sněhu jsme nezaznamenali, což 
pro přírodu není dobré. Stále jen silné větry, které 
páchají velké škody. Lepší zprávou je snad končící 
covidová éra plná příkazů, zákazů, testování, karantén 
a izolací. Tak uvidíme, co se z covidového viru nekonec 
vyklube. 
  Jelikož evropská komise dala jaderné energetice 
„zelenou“, práce kolem hlubinného úložiště jaderného 
odpadu dostanou zřejmě větší spád, neboť podmínkou 
je již vybudované úložiště v roce 2050. Tato ohromná 
stavba bude povolována podle třech zákonů. Podzemní 
část (důlní dílo) podle horního zákona, nadzemní část 
podle stavebního zákona a celá stavba bude posuzována 
ještě podle atomového zákona. Úložiště musí 
garantovat bezpečnost uložení vysoce radioaktivního 
odpadu po dobu nejméně sto tisíc let. Stále ještě není 
přijat  „zákon o řízeních souvisejících s hlubinným 
úložištěm radioaktivního odpadu“, který by měl posílit 
práva obcí v rozhodovacím procesu. Na sobotu 
9. dubna „Den proti úložišti“ je plánovaný . Jelikož se 
naše lokalita rozrostla ze šesti na deset obcí, plánovaný 
běh, který odstartuje ve 12:30 hodin na hrázi 
Kovčínského rybníka, povede oběma směry po 
zvažované hranici lokality. Běžecká štafeta a cyklisté se 
společně setkají na náměstí v Horažďovicích, kde 
proběhne informační a kulturní odpoledne. Město 
Horažďovice je nově také součástí lokality pro hlubinné  
úložiště radioaktivních odpadů. 
  V pátek 11. února proběhlo setkání „Platformy proti 

hlubinnému úložišti“. Zástupci lokalit si vyměnili 
názory a postřehy za minulé období. Mluvčím 
Platformy byl na další období zvolen opět Petr Klásek – 
starosta Chanovic.
  V sobotu 19. února se ve Velkém Boru konal 
masopustní průvod. Na návsi se sešlo velké množství 
masek. Nejprve masky požádaly starostu obce 
o povolení masopustního průvodu a po předání 
symbolického klíče od obce a za doprovodu hudby 
začalo masopustní veselí. Kdo chtěl, masopustní 
průvod přivítal u svého domu. Počasí bylo větrné, ale 
ucházející a všichni si užili masopustní veselí. Díky 
všem zúčastněným, kteří udržují a rozvíjejí tradice.
  V sobotu  od 14 hodin se uskuteční 5. března
v kulturním domě ve Velkém Boru dětský maškarní 
rej, na kterém zahraje DJ – JONO. Vezměte své děti či 
vnoučata a přijďte si užít hezké odpoledne plné her, 
zábavy a tance.
  V pátek  bude pro ženy připravena oslava 11. března
MDŽ. Ženy z Velkého Boru a Jetenovic se sejdou 
v restauraci ve Velkém Boru a ženy ze Slivonic budou 
mít v ten samý den připravenou oslavu v obecním domě 
ve Slivonicích. Vše bude nachystáno od 14 hodin.
  Na sobotu  připravujeme v kulturním domě 23. dubna
ve Velkém Boru . Od 17 hodin si budou moci diskotéku
zařádit děti a od 20 hodin bude DJ SEVEN vyhrávat pro 
dospělé. Přijďte si konečně po dlouhé době zatančit 
a užít si hezké odpoledne a večer.
   Do 31. března 2022 je potřeba uhradit poplatek za 
svoz odpadů, chalupáři mají čas do 30. 6. Cena za svoz 
odpadu je 600,-Kč za každou trvale hlášenou osobu 
nebo nemovitost. 
  Přeji Vám všem úžasně prožité jaro, hodně zdraví, 
štěstí a pohody. Děkuji všem za pomoc při pořádání 
všech akcí a úklidu obcí.

Václav Zábranský
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hodně štěstí a zdraví.Oslavencům přejeme 

92 let       Velký BorJárová AmálieVelký Bor
70 let       Vimmerová Marie

oslavenci v březnu

65 let      Němec František         

70 let       Velký BorNiebauer Jiří 

oslavenci v dubnu

Velký Bor80 let Šoupa Václav
        

70 let       Velký BorPalečko Josef
        

            

Velký Bor
90 let       JetenoviceHatová Pavla

Velký Bor70 let Raška Pavel         

Zastupitelstvo obce Velký Bor oznamuje, že na svém zasedání konaném dne 26.1.2022 rozhodlo o  pořízení 
Územního plánu  Velký Bor. Občané, fyzické a právnické osoby podnikající ve správním území obce Velký 
Bor,  Je tenovice  a  Sl ivonice ,  mohou p ísemnou formou upla tn i t  podněty,  požadavky 
a připomínky k  připravovanému Územnímu plánu písemně na adresu Obecní úřad Velký Bor, Velký Bor  71 , 
341 01 Horažďovice  nebo e-mailem na adresu starosta.vbor@horazdovice.cz, a to v termínu od 1. 3. 2022 do 
30. 4. 2022. Kladně vyhodnocené podměty, požadavky a připomínky budou zpracovány do Územního plánu.

OBEC VELKÝ BOR HLEDÁ DOBROVOLNÍKY NA OBČASNÉ SEKÁNÍ TRÁVY NA OBECNÍCH 
POZEMCÍCH V JETENOVICÍCH A SLIVONICÍCH. MULČOVAČ A KŘOVINOŘEZ MÁME.
Bližší informace na OÚ nebo na tel. 724232262.

Jarní prázdniny pro okres Klatovy vycházejí na 28. 2. - 6.  3.

únor, březen 2022

I toto se může stát
25. 2. 2022 
na kluzké vozovce
dostal nákladní automobil
smyk. A už to bylo ...
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Hromnice

Zamyšlení 
P. Stanislava Bušty

o hodinu více a půl píce. Že je déle světlo, to můžeme 
pozorovat, zvláště, když je jasný den. Jak jsou na tom 
hospodáři s pící nevím jestli mají méně, či více. 
S krmením pro dobytek to je poslední dva roky přece 
jenom lepší, roky nejsou už tak suché, jako byly ty 
předtím. Ale o tom psát nechci, to přenechám 
případným zemědělským odborníkům, klidně i o tom 
mohou do našich novin něco napsat. 
  Vrátil bych se k úvodu článku, kde je zmínka 
o Hromicích, to je 2.  2., tedy 2. února a letos je datum 
tak jaksi pěkné: 2. 2. 2022, a to je den, kdy začínám psát 
tento článek. Raději bych začal - a to bylo ještě lepší 
datum: 22. 2. 2022, ale jak jsem dostal e-mail  zprávu, 
uzávěrka dalšího čísla Velkoborských novin je 18. 2.  
a tak se na to za jímavější datum nedá čekat, a tak 
začínám tedy raději hned. Možná bych si k tomu 
druhému datu dovolil malou poznámku. Je to sice úterý, 
ale i přesto možná bude v ten den vícero svateb, a to 
z toho důvodu, že asi bude dost těch, kteří věří tomu, že 
uzavřít v tento den manželství je jaksi zárukou 
šťastného manželství. To je jistě každého věc, čemu věří 
a čemu něvěří, ale mnohdy se člověk ani nestačí divit, 
čemu všemu možnému lidé věří. Víra v Boha se už 
mnohým zdá hloupá, ale věřit těm různým věrám, 
pa věr ám č i  pověrám všemožným,  možným 
i nemožným se některým zas až tak hloupé nezdá. 
Dokáži si představit, jak pro mnohé bude supermagické 
datum, kterého se my nedožijem, i když kdo ví,  už jsem 
taky na internetu několikrát narazil na vědecké zprávy 
o možné nesmrtelnosti lidí – co že všechno v budoucnu 
dokáže lékařská věda. Tak uvidíme. Ale přesto si 
myslím, že onoho – pro mnohé – úžasně magického 
data: 22. 2. 2222 se tu na Zemi nedožiju. Tak zřejmě asi 
o to přijdu. Ale to mě zas až zas tak moc netrápí. A tak 
myslím, že není třeba se tím nějak zvlášť moc zabývat. 
  Jen tak pro zajímavost by možná nevadilo uvést 
několik údajů ze sčítání lidu, či různých anket o víře 
v Česku, tedy čemu Češi věří. Tak nejvíce (57 %) prý 
věří v existenci mimozemských civilizací. Asi třetina že 
věří v „nějakou vyšší moc“ (osud, karma, či vesmír, 
velká část ji popsat nedokáže). Až na třetím místě se 
umístila víra v Boha (20 %). Tedy, že v Boha věří zhruba 
pětina dotázaných. Tak to jsou čísla z průzkumu 
agentury  STEM/MARK uvedená v novinách 5 PLUS 2 
ze 17. prosince 2021. Z Desatera Božích přikázání 
najvíce prý lidé znají až to osmé: Nepokradeš! (82 %). 
Žádné že nezná 13 % z dotázaných. A ještě možná 
z tohoto průzkumu jeden údaj: pro drtivou většinu 
Čechů (82 %) zůstává symbolem Vánoc Ježíšek. Santa 
Klaus má úspěch pouze u 15 % lidí. Děda Mráz je pro 75 
% Čechů bezvýznamnou figurou.
Tak to je jen několik údajů ze zveřejněné průzkumové 

ankety. Jistě, že průzkum, při kterém bylo náhodně 
osloveno 1 500 lidí z celé republiky není plně 
vypovídající, ale přece jen něco tak nějak zhruba 
napoví.
   Když už jsem v tom uvádění různých čísel, zmínil 
bych ještě několik údajů z posledního sčítánání lidu jak 
bylo uvedeno v Katolickém týdeníku v posledním 
t ý d n u  p r o s i n c e  l o ň s k é h o  r o k u . J m e n o v i t ě 
k  Církvi římskokatolické se přihlásilo 741 019 občanů.
Pod názvem „katolická víra“ či „katolík“ se přihlásilo 
236 tisíc lidí. Tedy ke katolické víře se v Česku hlásí 
bezmála milión lidí, což je údaj podobný sčítání v roce 
2011. (Tehdy to bylo 1,08 milionu). Dalších 70 tisíc 
uvedlo „křesťanství“ bez rozlišení. A ještě bych ze 
zprávy uvedl jednu větu: „Žijeme v zemi, o které se více 
než tři desítky let šíří, že jde o nejateističtější zemi světa. 
Zadíváme-li se však na kolonku příslušnosti  k církvím 
a náboženským společnostem, dočítáme se, že za 
ateisty se prohlásilo 555 obyvatel ČR. Pro zajímavost 
uvedu jeden údaj z loňského sčítání lidu na Slovensku, 
kde   je stále nejpočetnější katolická církev. Hlásí se k ní 
téměř 56 % obyvatel, minule to bylo 62 %. Oproti 
sčítání v roce 2011 vzrostl počet lidí bez vyznání. Ze 
zhruba 700 tisíc na 1,3 milionu z 5,5 milionu obyatel 
Slovenska. Ještě malá poznámka ke sčítání v Česku. Na 
otázky víry a národnosti značná část lidí dobrovolně 
neodpovídá. Před deseti lety nepovinně odpovědělo 
44,7 %. Loni to bylo 30,1 %. Tak to jsou čísla 
z oficiálního sčítání lidu. Jestliže odpověď na 
nepovinné otázky uvedlo zhruba jen 30 %, takže jestliže 
podle posledních údajů žije v Česku něco přes 
10 miliónů obyvatel, tak je možno řící, že tak zhruba 
7 miliónů obyvatel o své víře, či nevíře  není ochotno, či 
nepokládá za nutné něco sdělovat, pak přece jenom 
něco vypovídají o víře v Česku různé neoficiální 
zjišťování, šetření, průzkumy, ankety. Když se to 
všechno dá tak nějak dohromady, tak jak to vychází, co 
je možno říci na téma: Češi a víra? Co víra v Čechách  
žije a nebo skomírá?! A když k tomu přidáme ještě 
Moravu a Slezko, tak je možno položit otázku: Jak je na 
tom s vírou Česko?! Je to země ateistů, a nebo přece 
jenom ještě i nějakých těch věřících?! 
   Ale tím bych se tentokrát až zas tak moc nezabýval. 
Spíše bych ještě něco přidal k tomu, o čem  jsem minule 
psal. Kromě jiného také o nových kovaných hřbitovních 
vratech, které byly natolik pěkné, že je někdo ukradl. 
Jejich tvůrcem byl pan mistr kovář Josef Ouředník, 
mladší, z Jetenovic. Autorem návrhu byl pan 
akademický malíř Mika, tehdy vedoucí odboru kultury, 
školství a památek na městském úřadě v Horaždoviích. 
Malou ukázkou tohoto návrhu jsou kovaná vrátka 
vedlejšího vchodu. Při jedné z návštěv u pana kováře 
Ouředníka v jeho kovárně v Jetenovicích  jsem se ho 
ptal, jak ta hřbitovní vrata a vrátka koval. Nejdříve 
z hliníkového profilu vytvaroval podle nákresu 

pokračování na další str.

únor, březen 2022



4. strVelkoborské noviny
příslušný tvar, pak to zase narovnal a podle toho střihal 
profily ze železa, které pak podle návrhového nákresu 
kováním tvaroval. Říkal, že to bylo časově náročné, že 
kdyby psal hodiny, tak by se obec nedoplatila. Bral to 
i jako otázku cti, že může vytvořit něco, co bude 
důstojnou ozdobou hřbitova. Bohužel, ta hlavní vrata 
dlouho hřbitov ve Velkém Boru nezdobila. Zdobila do 
té doby, než byla ukradena. Tak doufejme, že zdobí 
někomu někde jinde. A třeba se i na Bor vrátí – kdo ví – 
Bůh ví!
   Když jsem napsal o mistrech uměleckého kování: 
panu Josefu Ouředníkovi, starším i mladším, otci 
a synovi z Jetenovic, ještě bych zmínil jetenovického 
uměleckého řezbáře pana Jana Kábu. Zanechal po sobě 
pěkné a dosti obsáhlé řezbářské dílo. A když jsem začal 
těmi Hromnicemi, což byl dříve svátek, kterým končila 
doba vánoční – a až do té doby byly a i teď mohou být 
(pokud nejsou někde vpředu)  v kostele „betlémy“. 
I těch pan Kába vyřezal dost. Některé jsem viděl při 
návštěvách v rodinách – betlémy větší, menší, 
kolorované (barevně malované). Asi největší z betlémů, 
který vyřezal pan Kába, byl ve velkoborském kostele. 
Tento velkoborský betlém dal dlouholetý velkoborský 
pan farář P. Karel Flossman do kostela v Pačejově - do 
velkého kostela větší betlém. Ten pačejovský byl menší 
a tak byl dán do menšího chanovického kostela. A do 
kostela ve Velkém Boru pořídil P. Karel Flossman nový 
pěkný velký betlém. Na Velký Bor přece jenom asi  (jak 
se říká) více držel, když tam bydlel. Ten nový betlém byl 
z dílny světoznámého psychotronika Břetislava Kavky 
z Červeného Kostelce. O něm a jeho výzkumech možná 
někdy jindy. Byl to člověk věřící, zabýval se pokusy 
v oblasti hypnosy, telepatie, léčení, otázkami existence 

duše a života mimo tělo, otázkou tzv. vesmírné 
protonotace, náhledy do minulosti, nebo budoucnosti 
a mnohým jiným. Stálo by jistě za to i o tom něco napsat. 
Tak možná někdy příště. Zatím buďme zdrávi a mějme 
se rádi – mějme rádi nejen sebe – ale i ty lidi kolem – 
mějme se rádi navzájem. Jak málo, jen jedno by stačilo: 
mít rád druhé jako sebe. A vyřešilo by to všechny 
problémy ve světě: bídu, hlad, války a vůbec všechny 
problémy z nelásky a nespravedlivosti!  Skončím slovy 
písní: Neví nikdo z nás, jaký přijde čas… Žijme tedy 
přítomnost, více lásky dejme druhým, možností je víc 
než dost – to, co přijde ví … kdo ví?  Ví jen Pán. Ví jen 
Bůh. Bůh ví! Jak věří věřící: že je vševědoucí. Z lidí asi
nikdo. Tak věřme tomu, že bude lépe a radostněji.                                
P. S.:
O  životě a díle pana Káby napsal dosti obsáhle pan ing. 
Šmrha v jednom z dřívějších čísel našich novin. Život 
a dílo pana Káby z Jetenovic by vydaly i na obsáhlejší 
publikaci s fotodokumentací jeho tvorby. Co jenom já 
vím,  že jeho dílem je  velký umělecký kříž 
s Ukřižovaným u vchodu na kruchtu kostela ve Velkém 
Boru, který původně byl uvnitř v kostele. Tam jsou od 
něho dvířka ke svatostánku. Ve staré kapličce 
v Jetenovicích prý byla socha bičovaného Ježíše, a asi 
nejznámější je socha Panny Marie (lurdské), téměř 
v životní velikosti,  ve stávající kapli v Jetenovicích. 
(Tam jsou i kované věci od pánů kovářů Ouředníků, 
jeden kovaný lustr ve tvaru trnové koruny je v kostele 
v Chanovicích, a čtyři kované lustry jsou v kostele 
v Pačejově. I o práci pánů kovářů Ouředníků by si 
zasloužilo napsat více – tak snad někdy jindy a nebo 
někdo jiný). Obsáhlejší zmínku by si zasloužily: 
betlémy, které pan Kába vyřezal. Stanislav Bušta

únor, březen 2022

Marek Šimanovský 
vyhrál Krajský přebor 
ve stolním tenise 
hráčů do 15 let.

Filip Šimanovský 
se umístil na třetím

místě ve čtyřhře 
v téže kategorii.

Gratulujeme!!! 
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SDH
Jetenovice
Milí spoluobčané, chtěl bych se s vámi 
podělit o činnosti našeho sboru od posledního 
vydání novin. Akcí díky pandemii nebylo 
mnoho,ale už to vypadá, že by se mohlo začít 
rozvolňovat.

27. 12. 2021 jsme společně vyrazili na 
tradiční silvestrovské bruslení. Lidí bylo nad 
očekávání mnoho. Při zpáteční cestě jsme se 
zastavili na Velkém Boru, kde jsme společně 
poobědvali.

1. 1. 2022 naši občané po obědě vyrazili na 
novoroční špacír do Velkého Boru a zpět.

26. 2. 2022 se konalodětské maškarní od 
14:00

Co nás v následujících týdnech čeká:
5. 3. 2022 se uskuteční vepřové hody plné 
ochutnávek  

únor, březen 2022

Milí čtenáři, jaro už klepe na dveře a po vánočních koncertech a dvou měsících odpočinku se Velkobor opět chystá 
na další akci pro širokou veřejnost. Bude to už tradičně Májový podvečer duchovní hudby a zpěvu. Naším hostem 
bude tentokrát  Markéta  Stivínová, dcera známého hudebníka Jiřího Stivína. Studovala hru na flétnu na pražské 
konzervatoři a poté na HAMU v Praze. Je s listkou několika hudebních těles a založila spolu s kytaristou ó Pavlem 
Kloubem komorní duo. Právě s ním dorazí na náš koncert. Velkobor doplní koncert několika staršími 
i novými písněmi. Už se těšíme na zkoušky a společná posezení, ale hlavně na jarní sluníčko a snad také návrat do 
kulturního života doby předcovidové. Přejeme všem pevné zdraví a pohodu.

Sbor
Velkobor
A PŘÍPRAVY NA MÁJOVÝ KONCERT

Marie Hlůžková

Starosta SDH Jetenovice 
Petr Makovec

Novoroční špacír

Silvestrovské bruslení

Výročmí valná hromada okrsku 
4. 2. 2022 v Jetenovicích
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Průzkumné území pro zvláštní zásah do zemské kůry  
Březový potok je situováno zhruba mezi obcemi 
Olšany, Pačejov, Újezd u Chanovic, Holkovice a Velký 
Bor u Horažďovic. Uvnitř lokality se nacházejí tři obce: 
Maňovice, Jetenovice a Defurovy Lažany. Průzkumné 
území se nachází v Plzeňském kraji v okrese Klatovy. 
Území má tvar nepravidelného šestiúhelníku o výměře 
cca 23 km2.
Jako zdroj technologické vody je předpokládán vodní 
tok Otava ve správě Povodí Vltavy, s.p., jejíž průtok 
umožňuje čerpání objemů vody potřebných zejména ve 
fázi budování hlubinného úložiště. Předpokládaná 
spotřeba technologické vody pro ražby pomocí 
tunelových razících strojů je 1 000 m3 denně při 
nasazení 2 strojů. Z tohoto množství bude v odkalovací 
jímce recyklováno 80 % vody. Pro provoz razících štítů 
se tedy očekává potřeba zdroje technologické vody 
o kapacitě 200 m3 denně. Technologická voda pro 
pracoviště aktivních provozů  v období provozu cca 200 
m3 ročně. Technologická voda bude odebírána 
z vodního toku Otava. Předpokládaný maximální odběr 
technologické vody bude 2,5 l/s. Na vodním toku bude 
zřízen odběrný objekt včetně předčištění a čerpací 
stanice, která bude přečerpávat technologické vody do 
povrchového areálu hlubinného úložiště. Délka tohoto 
výtlačného řadu se pohybuje okolo 9,2 km.
Přívod pitné vody do povrchového areálu hlubinného 
úložiště bude zajištěn ze stávajícího vodovodu 
napojením v obci Jetenovice.
Odhadovaná maximální roční spotřeba elektrické 
energie při současném provozu a budování je 100 GWh.
 V případě lokality Březový potok se nabízí napojení 
povrchového areálu účelovou komunikací na silnici 
II/186. 
 Přívod plynu
Ve vzdálenosti cca 4,0 km na jihovýchod od umístění 
povrchového areálu u obce Velký Bor se nachází 
vysokotlaký plynovod do 40 bar, na který je možné 
areál připojit. Délka plynové přípojky bude cca 4,0 km. 
Na připojení na vysokotlaký  rozvod bude vybudovaná 
regulační stanice plynu, přípojka bude středotlaká.
Znečištění ovzduší
 Liniovým zdrojem znečištění ovzduší bude 
jednoznačně doprava materiálů (surovin, stavebních 
komponentů, technologických zařízení atd.) a osob ve 
všech fázích životního cyklu hlubinného úložiště, tj. při 
jeho výstavbě, provozu a ukončení provozu, resp. 
uzavření a případné rekultivaci povrchového areálu 
a odvoz rubaniny. Liniové zdroje se budou projevovat 
negativně na kvalitě ovzduší podél přepravních tras. 
Charakter znečištění, tj. složení emitovaných látek se 

v jednotlivých fázích přípravy a provozu hlubinného 
úložiště nebude od sebe významně lišit. Znečištění 
budou tvořit emise ze spalovacích motorů a prašnost. 
Potenciálně využitelné plochy pro vybudování deponie 
rubaniny lze na lokalitě Březový potok uvažovat bez 
bližšího upřesnění ideálně na stávajících zemědělsky 
využívaných pozemcích v okolí povrchového areálu. 
Uvažovat  lze rovněž variantu,  kdy veškerá 
produkovaná rubanina je průběžně odvážena mimo 
lokalitu k trvalému uskladnění či jinému využití bez 
další návaznosti na HÚ. Tento přístup by znamenal, že 
na samotné lokalitě by nebylo pro účely deponie nutné 
odnímat půdu ze ZPF, nebyl by narušen krajinný ráz na 
lokalitě. Nevýhodou tohoto řešení je zvýšení intenzity 
nákladní dopravy v souvislosti s odvozem rubaniny ve 
fázi budování HÚ a rovněž nutnost přivézt veškerý 
materiál (zpětný zásyp) pro potřeby uzavírání HÚ. Pro 
odvoz rubaniny je realisticky uvažován transport 
nákladní dopravou se zatížením dotčených komunikací. 
Pro dovoz zpětného zásypu a materiálu pro uzavírání 
samotných ukládacích sekcí (bentonitu) je uvažován 
transport s využitím železniční vlečky. Pro trvalé 
uskladnění přebytků rubaniny lze potenciálně 
v blízkém okolí uvažovat lomy Velké Hydčice-Hejná, 
odhadovaný využitelný objem 5 000 000 m3, dojezdová 
vzdálenost 15 km, těžba vápence, Defurovy Lažany I, 
odhadovaný využitelný objem 200 000 m3, dojezdová 
vzdálenost 4km, těžba dekorativního kamene – 
granodioritu. Je předpokládáno pro úložiště vytěžit cca 
7mil. m3 rubaniny.
Výstavba povrchové části HÚ
 V místě výstavby povrchové části dojde ke kumulaci 
stavebních mechanizmů, které budou do svého okolí 
emitovat hluk. V počáteční fázi se bude jednat o stroje 
pro zemní práce jako buldozery, nakladače a nákladní 
automobily, v další fázi pak o stroje spojené se 
zakládáním staveb a výstavbou povrchové části objektů 
jako např. rypadla, domíchávače betonových směsí, 
mobilní nebo stabilní jeřáby, vibrační válce a další 
hutnící stroje a celou řadu stavebních nástrojů jako 
vrtačky, příklepová kladiva, rozbrušovačky atd. 
S ohledem na rozsah výstavby povrchové části areálu 
lze očekávat, že k zvýšení hlukové zátěže dojde jednak 
na vlastním staveništi a v jeho nejbližším okolí.
Nákladní doprava
Pro odvoz rubaniny se předpokládá využití silniční 
infrastruktury, nákladních vozidel. Železniční 
infrastruktura je primárně využívána pro převoz 
vyhořelého jaderného paliva a pro navážení 
výplňového materiálu ve fázi uzavírání HÚ. Při výpočtu 

HLUBINNÉ ÚLOŽIŠTĚ RADIOAKTIVNÍHO ODPADU
(velmi krátký výtažek ze studie vlivu na životní prostředí)

pokračování na další str.

únor, březen 2022
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objemu generované silniční dopravy je vycházeno  
z následujících údajů. Kapacita nákladního vozu je 8 
m3 rubaniny. Odvoz rubaniny bude probíhat za 
nepřetržitého provozu, tzn. 7 dní v týdnu po dobu 25 let. 
Tento údaj vyjadřuje celkovou předpokládanou dobu 
ražeb podzemních prostor a nezahrnuje období, kdy 
ražby neprobíhají. Ve skutečnosti budou ražby probíhat 
ve více oddělených fázích dle harmonogramu výstavby. 
Časový úsek 25 let je tedy předpokládaným součtem 
období, ve kterých bude ražba probíhat a rubanina bude 
odvážena, a tedy i součtem období, kdy budou 
komunikace intenzivněji zatěžovány nákladní 
dopravou.
 Povrchová voda
Zájmové území spadá do oblasti dvou hydrologických 
povodí – do povodí Úslavy v oblasti vymezené na SZ 
obcemi Kvášňovice – Maňovice – Defurovy Lažany 
a do povodí Otavy. Plošně rozsáhlejší část je k jihu 
odvodňována Březovým potokem, levým přítokem 
Otavy.
Vlivy na obyvatelstvo
Nejvýznamnějším faktorem pro veřejné zdraví 
u předmětného záměru hlubinného úložiště je 
potenciální radiační zátěž. Z neradioaktivních faktorů 
se v průběhu výstavby a provozu úložiště jedná zejména 
o hlukovou zátěž a znečištění ovzduší z technologie 
výstavby a provozu HÚ a související povrchové 
dopravy.
Neradiační zdravotní vlivy
Tato skupina vlivů zahrnuje vlivy hluku a vlivy emisní 
a imisní zátěže ovzduší v obytném nebo rekreačním 
území. Jejich zdrojem bude především vlastní 
povrchový areál, resp. Jeho staveniště a příjezdové 
komunikace. K významnějšímu ovlivnění kvality 
obytného prostředí může dojít zejména při využívání 
silnice II/186 a III/18631, na kterou bude navazovat 
příjezdová komunikace do areálu HÚ. Z hlediska 
hlukové a imisní zátěže nelze vyloučit zatížení několika 
budov v části obce Maňovice u Pačejova. Pokud bude 
tato skutečnost hlukovou a rozptylovou studií 
prokázána ,  bude  t ř eba  navrhnout  př ís lušná 
minimalizační opatření (např. protihluková stěna) při 
kontaktu obce s komunikací. Potenciální zatížení 
dalších obcí bude závislé na přepravních trasách. 
Realizace a provoz železniční vlečky nebude mít 
významnější vlivy na hlukovou a imisní situaci obcí. 
Lze důvodně předpokládat zatížení obyvatel Maňovic, 
Jetenovic a Velkého Boru, resp. Pačejova nádraží nebo 
Defurových Lažan, a to v závislosti na zvolených 
přepravních trasách.
Sociální a ekonomické aspekty
Jako negativní vlivy lze v okolí povrchového areálu 
očekávat omezení individuální výstavby pro trvalé 
bydlení a rekreaci v dotčeném území, možný pokles cen 
pozemků a nemovitostí a případný pokles rekreační 

přitažlivosti pro obyvatelstvo.
Psychologické vlivy
Lze předpokládat, že příprava hlubinného úložiště, jeho 
výstavba a následující provoz vč. následujících etap 
budou mít  negativní  psychologický vliv  na 
obyvatelstvo.
Vlivy na ovzduší
K největší emisní zátěži ovzduší bude docházet v etapě 
výstavby HÚ. Staveniště povrchového areálu má 
charakter plošného zdroje znečištění (hluk, prašnost, 
emise stavebních mechanismů – především NO2, 
uhlovodíky), příjezdové komunikace jsou liniovým 
zdrojem znečištění ovzduší.V době výstavby lze 
považovat za významný vliv na kvalitu ovzduší 
zejména zemní práce, zpracování a manipulace 
s rubaninou a související automobilová doprava.
Vlivy na podzemní vody
Pokud by hydrogeologický průzkum prokázal možnost 
ovlivnění těchto zdrojů, bude třeba vybudovat náhradní 
zásobování dotčených obcí pitnou vodou z jiných 
zdrojů. 
Vliv výstavby podzemní části HÚ na režim 
podzemních vod
Lze předpokládat, že hloubení jam a úpadnice jako 
přístupových cest do podzemí HÚ se projeví 
v bezprostředním okolí těchto úvodních důlních děl 
poklesem hladiny podzemních vod. Výstavba HÚ 
ovlivní režim podzemních vod v přípovrchové části 
horninového masívu, technickým odhadem v závislosti 
na skladbě horninových struktur cca do 50 m hloubky. 
Vyloučit nelze ani zánik lokálních zdrojů podzemních 
vod a příp. pokles průtoků v povrchových tocích. 
Případné ztráty vydatnosti vodních zdrojů budou řešeny 
zajištěním náhradních forem zásobování (vyhledání 
a výstavba nových zdrojů vody, napojení postižené 
oblasti na existující vodovodní systémy nebo výstavba 
nových). Dalším potenciálním ovlivněním podzemních 
vod je aplikace technologie ražby, která vyžaduje cca 
500 - 1 000 m3 vody denně. Toto množství se 
v závislosti na hloubce těžby a propustnosti 
horninového prostředí může infiltrovat, odčerpávat zpět 
nebo oba procesy kombinovat dle aktuální situace. 
Čerpané důlní vody budou recyklovány a vraceny zpět 
do technologického procesu.

V lednu 2021 byla  lokalita Březový potok ještě 
rozšířena o obce Malý Bor, Břežany, Kovčím a město 
Horažďovice.

Z tohoto velmi krátkého výtažku je zřejmé, že tato 
stavba bude ohromným důlním dílem. Je proto naší 
povinností a odpovědností vůči dalším generacím 
zachovat tuto naší úžasnou pošumavskou krajinu 
neporušenou.

Václav Zábranský

únor, březen 2022
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Ludmila Bakonyi Selingerová

O postn m období í
Cel  řada z n s dnes využ v  půst pro odlehčen  si po hostin ch V noc a konce roku. Často nedodržujeme přesn  á á í á í á á ý
term n. Postn  obdob  ale neb valo pro naše předky pouze dietn m časem, kdy se na 40 dnů vzd vali masa, ale tak  í í í ý í á é
dobou nutn  skromnosti na konci zimy, kdy z sob ve sp ži mnoho nezb valo. Jednalo se z roveň o skromnost é á í ý á
dobrovolnou s hlubok m spiritu ln m rozměrem, kdy šlo o napodoben  čtyřicetidenn ho pobytu Jež še Krista na ý á í í í í
poušti. Čtyřicet dn  duchovn  př pravy na Velikonoce.í í í
Pro z padn  křesťany zač n  předvelikonočn  půst Popelečn  středou a trv  až do Zelen ho čtvrtku, ve v chodn ch á í í á í í á é ý í
c rkv ch, kter  se ř d  juli nsk m kalend řem, je toto obdob  časově posunut . Tak  samotn  půst je praktikov n í í é í í á ý á í é é ý á
př sněji, věř c  se často vzd vaj  kromě masa i všech dalš ch živočišn ch v robků. V znam ale zůst v  stejn . Čas í í í á í í ý ý ý á á ý
mezi  masopustem a Velikonocemi je časem klidu, meditace a instrospekce. Podobn  obdob  můžeme nal zt á í é
i u většiny ostatn ch velk ch n boženstv  a kulturn ch okruhů – v judaismu je důležit ch sedm veřejn ch postn ch í ý á í í ý ý í
dnů, kter  jsou rozprostřeny do cel ho roku, zn m  je isl msk  postn  měs c ramad n na přelomu našeho srpna é é á ý á ý í í á
a z ř . Půst je běžnou praktikou v buddhismu či někter ch form ch hinduismu. Přin š  totiž do našeho života á í ý á á í
skromnost, odepřen  si, pozastaven  se a d ky tomu i prostor k pomoci druh mu.í í í é

Tradičn  postn  receptyí í
Tradičn  postn  pokrmy našich předků se nejčastěji í í
skl daly z toho, co doma po zimě zbylo uložen  ve sp ži á é í
a sklepě. Byly to předevš m luštěniny, obiloviny, í
brambory a kořenov  zelenina a tak  zel , čerstv  nebo á é í é
kysan , občas doplněn  vejcem nebo ml čn m é é é ý
v robkem. J dla často nebyla vegetari nsk  podle ý í á á
dnešn ch standardů, na smažen  a pečen  se použ valo í í í í
s dlo, půst tak  znamenal abstinenci od alkoholu a pro á é
někter  i od ml čn ch v robků a vajec. Takov  půst é é ý ý ý
dodržuj  pravoslavn  křesťan  dodnes. Typick  byla í í é á
j dla z nakl čen ch luštěnin a obilovin zvan  puč lka í í ý á á
a pražmo. Kl čen m se tyto suroviny st vaj  nejen í í á í
stravitelnějš mi, ale tak  v živnějš mi.í é ý í

Pražmo
200 g obilovin (žita, špaldy či bezpluch ho ovsa), olej é
na smažen , pepř, sůl, km ní í
Obiloviny nechte nakl čit – zalijte je v hrnci vodou tak, í
aby byly ponořen , a nechte je v kuchyni minim lně é á
dva, sp še ale tři dny fermentovat. Vodu alespoň dvakr t í á
denně slijte a nahraďte čerstvou. Nakl čen  a odkapan  í é é
obiloviny pak jednoduše napražte na p nvi na troše oleje á
a pod vejte. Dochutit můžete jen sol  a pepřem, á í
př padně jin m kořen m dle chuti (km nem, ale í ý í í
i opraženou cibulkou apod.).

Čerpáno z Postní kuchařky Pavla Drdela.
Jana Brůžková

Podpořte hravou knihu o jídle v souvislostech
Kniha Jez jako kanec je zábavný průvodce zdravého přístupu k jídlu. Humorným a zajímavým způsobem ukazuje 

souvislosti o tom, že jídlo ovlivňuje nejen nás, ale i vše okolo. Předává dětem základní stavební kameny ke 
zdravému životnímu stylu tak, aby chápaly, co zdravé jídlo znamená, proč jej naše potřebujeme a co se s tělem děje, 
když se o něj staráme i nestaráme.
 V knize je téma zdravého stravování přirozeně propojeno s vlivem na životní prostředí - proč je důležité 
podporovat ekologické zemědělství, nebo proč je důležitá sezónní a kvalitní potrava.
Příběh kance Bódi ukáže dětem i jejich rodičům, že láska může do našich životů přinést i nečekaná dobrodružství 

a objevy. Kniha je vhodná pro všechny jedlíky i nejedlíky předškolního i mladšího školního věku, kteří chtějí 
zjistit, jak tím, co jíme, můžeme měnit nejen sebe, ale i svět kolem nás.
Vzhledem ke grafické i audiovizuální náročnosti projektu, jsme se rozhodli projekt podpořit u vzniku 

crowdfundingovou kampaní, která částečně pomůže pokrýt náklady na vznik knihy. 

Co v knize Jez jako kanec najdete?
- Humornou pohádku spisovatelky a pedagožky Ludmily 
Bakonyi Selingerové
- Krásné, komiksově laděné ilustrace od Alessandra Ceccareliho
- Zpěvníky s autorskými skladbami na téma jídla
- Studiové hudební nahrávky dostupné přes QR kódy
- Komplexní informace o jídle, které prospívá nám i našemu 
okolí, zpracované snadno uchopitelný způsobem
- Říkanky

Knihu můžete podpořit na 
www.hithit.cz/jezjakokanec nebo www.pohadkovalida.cz/kanec
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Knižní novinka „Bejvávalo na Šumavě – smutno i veselo“

Po úspěšném vydání knihy Dary Pošumaví (2020), 
která je zaměřená na rodiny s  dětmi, jsem se rozhodla 
ve psaní pokračovat. Štěstí při mně stálo, a nejen to, ale 
i lidé. Díky veřejnosti jsem pomocí crowdfundingové 
kampaně měla možnost vydat novou šumavskou 
knihu. Chtěla bych tímto moc poděkovat všem 
občanům obce Velký Bor za jejich podporu. Moc si 
toho vážím a pevně věřím, že vás nezklamu. 
S  radostí vám tedy mohu oznámit, že dne 27. 01. 2022 
se rozšířil knižní svět o novinku, která nese název 
„Bejvávalo na Šumavě – smutno i veselo“. Tato 
kniha je bohatá na krátké příběhy vypovídající 
o reálném životě lidí na území západní a centrální části 
Šumavy. Dočtete se o  tom, co jim osud přichystal, co 

museli strpět, co obětovali, ale i  jaké humorné příhody se 
jim kdy udály.
Veselé i smutné příhody, které jsou čerpány z  dobových 
novin, od sběratelů folklóru nebo přímo od samotných 
Šumaváků se vám brzy dostanou pod kůži. U některých se 
zaručeně pobavíte, u jiných vám ukápne slza. 
Kniha je k  dostání v  knihkupectví v  Sušici, Klatovech, 
Horažďovicích, na webových stránkách nakladatelství 
Pointa pod odkazem bit.ly/KupSumavu a poptávat ji 
můžete i na obecním úřadě ve Velkém Boru nebo přímo 
u mě. 
Příjemné putování po bejvalých časech na Šumavě vám 
přeje

Ukázka z knihy: Podivné způsoby
V minulých dnech stal se na městské plovárně případ, který 
zaslouží, aby byl pranýřován. Jistý muž, jehož jméno zatím 
neuvádíme, šel pod sprchu. Když si smyl špínu svého těla, 
chtěl patrně ukázat lepost své postavy, a proto sundal 
i plavky. A protože měl pěkný koupací plášť, oblékl si jej 
a zahájil promenádu. Zapomněl však, že jeho objemné bříško plášť sotva ukrývá, a tak 
se chvílemi objevoval v celé své kráse. Zřejmě si neuvědomil, že to vzbudí pohoršení 
u ženského pohlaví, které nebylo s moderním způsobem oblékání naprosto spokojeno. 
Zaznamenáváme a vyslovujeme kategorické přání, aby se případ neopakoval.

Lucie Oudová

Sušické listy 11.08.1933, ročník XVI, číslo 32

Ptákem roku 2022
je zvonek zelen !ý
Zvonek   tak přebírá žezlo od loňského vítěze ankety –
k něte lesn hoá í .
Tento kr sn  zavalit  pt k se siln m zob kem z skal á ý ý á ý á í
jm no d ky sv mu jasn mu hlasit mu zpěvu, kter  é í é é é ý
připom n  zvoněn  mal ho zvonečku. Tělo m  í á í é á
zahaleno v zelen m kab tku, z něhož z ř  žlut  p ska é á á í á á
na kř dle.í
Se zvonkem se můžeme setkat nejen v zemědělsk  é
krajině, ale i v keř ch našich zahrad a r d se zal tne í á é
pohostit zejm na slunečnicov mi sem nky do krm tek é ý í í
u našich př bytků. Za posledn ch deset let se však í í
populace česk ch zvonků sn žila o dvě třetiny – bojuj  ý í í
s nemoc  trichomon zou, kter  způsobuje rozs hl  í ó á á é

z něty, jež jsou pro pt ky smrt c . Kvůli n  je zvonek á á í í í
jedn m z nejrychleji ub vaj c ch druhů posledn ho í ý í í í
desetilet . Původcem ptač  trichomon zy je prvok bičenka í í ó
drůbež  (Trichomonas gallinae), kter  dle vědeck  studie í á é
z roku 2009 napadala již dinosaury ve druhohor ch.á
Pokud chcete přispět k tomu, aby počet zvonků d le takto á
rapidně neklesal, stač  v zimě čistit krm tko, denně z něj í í
odstraňovat zbytky potravy a trus, po omyt  by se mělo í
vysušit. Trichomon za nen  jen tak pro nic za nic ó í
naz v na krm tkov  n kaza – pr vě tam totiž doch z  ý á í á á á á í
k  m a s i v n m u  š ř e n  t t o  z k e ř n  n e m o c i . í í í é á é
Dalš m způsobem, jak zvonky podpořit, je připravit jim í
přirozen  prostřed , ve kter m budou moci ž t. Pokud se é í é í
chcete těšit poslechem zvonč ho zpěvu, vys zejte si na í á
zahradě hust  keře a stromy, na jejichž vrcholc ch zvonci é í
r di sedaj  a pěj . Pokud si nejste jisti, zda cvrlik n , kter  á í í á í é
poslouch te na Vaš  zahradě, patř  pr vě zvonkovi, á í í á
můžete se ujistit poslechem různ ch vide  na YouTube. ý í
A jestliže pozorujete na sv  zahradě dospěl ho zvonka, é é
určitě se jeho fotkou pochlubte ve fotogalerii Česk  é
společnosti ornitologick :é
 flickr.com/photos/birdlife_cz/albums. Česk  společnost á
ornitologick  ž d , abychom nepořizovali fotky hn zd á á á í
a mal ch ml ďat, t m se totiž narušuje hn zděn  a pt ci se ý á í í í á
plaš . Galeri  můžete i jen proch zet a kochat se í í á
rozličn mi druhy ptactva žij c ho u n s.ý í í á

Jana Br žkováů



10. strVelkoborské noviny únor, březen 2022

Dětství je samo o sobě kouzelná část života. Dětství na 
Velkém Boru nebylo jiné, snad ještě kouzelnější, než by 
mohlo být jinde. Narodil jsem se v  roce 1947. Doma ve 
velké světnici, do porodnice se tenkrát z Boru ještě 
nejezdilo. Bylo to 3. března a matka vyprávěla, že bylo 
tenkrát tolik sněhu, že se k  nám doktor dostal až za 
týden. Na všechno stačila porodní bába, paní 
Kolaříková, která na Boru bydlela. Měla samozřejmě 
zákaznice i  v  okolí,  protože strejda Štěchů vyprávěl, 
že ji tenkrát k  nám vezl, myslím, že ze Svéradic, 
s  koňmi na saních. Ta samá porodní bába potom 
asistovala při narození strejdovo prvorozené dcery 
Pavly. To už si dobře pamatuji, protože už mi bylo sedm 
let. Byl jsem tam i na křtinách, podávala se pečená husa 
a paní porodní asistentka, dnešní mluvou řečeno, si 
vybrala biskupa, že tenhle kousek má z  husy nejraději 
Moje sestra a Ivana se narodila ve stejné světnici jako já, 
ale o dva roky později. Vybavuje se mi maminka 
v  posteli, snad to bylo o narození mé sestry. Aspoň k té 
vzpomínce jsem vždy tvrdil, že si pamatuji, jak se 
narodila sestra.
 A mně se pomalu začal otvírat svět. Nejdřív náš dvorek 
kde byly slepice, holubi, ve chlívku prasátko. Záchod 
byl na dvoře, hned vedle hnojiště. Kravka, na kterou 
vzpomínala často maminka, už v maštali nebyla. 
Záchod byl na dvoře, hned vedle hnojiště. Sklep, 
kterému se říkalo loch. V něm brambory, mrkev 
v  písku na zimu, vajíčka ve sklenici s vápnem. Loch 
sloužil také jako chladnička a  pokud byla na chalupě 
kráva, bylo v lochu i mléko. Matka vzpomínala jak 
chodila, jako malá, do lochu na smetanu a jednou špatně 
zavřela dveře. Do lochu vnikla kočka a sežrala dvě, ve 
sklepě se chladící, oškubaná holoubata. Za trest pak 
musela stokrát za sebou pořádně zavřít. Chalupu koupil 
můj děda Václav Pastejřík (nar. 1872), otec mé matky. 
Narodil se na statku U Kališů, kde taky se svým bratrem 
Josefem společně hospodařili. Rodiče jim zemřeli 
poměrně mladí, na statku zůstali oba, hospodářem byl 
starší Josef, narozený 1864. Další dědovi sourozenci 
byli Jan (1969), František (1875), Karel (1879), sestra 
Marie (1866) a Baruška (1877). Dědův bratr Jan 
Pastejřík, nar. 1869, (strejček Jeník), vystudoval 
učitelský ústav v  Praze, stal se ředitelem školy, byl 
význačným pedagogem a autorem mnoha učebnic. 
Strejček Jeník mi vyprávěl, jak jeho otec, můj 
pradědeček Josef, chodil za prababičkou. Byla od 
Barnášů z  Jetenovic. Při jedné cestě od nevěsty honil 
pradědu kulový blesk. Praděda utíkal a utíkal a spadl ze 
srázu někde v  lokalitě Pod Hlibokým. Jako kluk jsem 
často přemýšlel, kde to asi bylo. Srázů a strmých mezí je 
pod hrází, ve dvacátých letech protrženého rybníka, 
hned několik. Když mi to strejček vyprávěl, byl na Boru 

na návštěvě. Bylo mu už přes osmdesát, ale nevystoupil 
z vlaku na Boru na zastávce, ta za jeho mládí ještě 
nebyla, ale jel, tak jak byl zvyklý za studií, až do Babin 
a odtud pěšky na Bor. Strejček Jeník měl dvě děti.  
Jarmilu a Miloše . Miloš vystudoval elektrotechnickou 
průmyslovku, později provozoval obchod s rádii.  
Jarmila, učitelka, si vzala ing, Karla Petrtýla, 
stavebního inženýra a měli spolu dvě dcery: Evu 
a Jarmilu. Ing. Petrtýl navrhl, při jednom svém pobytu 
na Boru, naši kolničku na dříví. Matka vyprávěla, že 
dříví na otop se ukládalo pod odháňkou  při stěnách 
chalupy. A ing. Petrtýl nakreslii kolničku a děda ji 
nechal postavit. Eva vystudovala knihovnickou školu 
a vzala si pana Charváta, s  kterým byla v  padesátých 
létech u Kališů na svatební cestě. Pan Charvát mi 
tenkrát ze špalku dřeva udělal plachetnici, která dodnes 
visí na stěně kolničky navržené jeho tchánem. Jejich 
syn Pavel Charvát, vystudoval vysokou školu 
chemickotechnologickou, a na závěr své kariéry řídil 
pro česku firmu Mitas výstavbu pneumatikárny 
v  americkém městě Charles city ve státě Yowa. Našel 
doma zápisky svého pradědečka Jeníka o Boru 
a Velký Bor pro sebe znova objevil. Přivezl  na Bor 
i svou matku Evu, která na Boru nebyla snad padesát let. 
Ta vzpomínala jak si tu její sestra Jarmilka našla po 
válce manžela. Hned po válce byla totiž na Boru 
ubytována jednotka čs. zahraniční armády z  Anglie. 
U Studničků naproti novému stavení Kalíšů, byl 
ubytován důstojník Bedřich Siebenschein. Válka ho 
zastihla na studiích ve Francii, vstoupil do armády a s ní 
pak přišel do Boru. Rodina, která zůstala doma, 
zahynula v  koncentráku. Po válce byl vyslán do Indie, 
myslím, že na zastupitelský úřad. Tam je zastihl Vítězný 
únor. Bedřich věděl, co by ho jako důstojníka anglické 
armády doma čekalo. Emigrovali do Kanady. Měli syna 
a dceru. Jejich dceru Evu přivezl Pavel Charvát na Bor 
i s  jejím americkým  manželem. Byli tu dva dny před 
tím, než se slavnostně odhalovala pamětní deska Miloše 
Pastejříka. Nemohli se zdržet, měli už rezervované 
letenky.
Pokud vím, z  těch zahraničních vojáků se na Boru 
oženil ještě pan Kaiser, vzal si Vlastu Ševčíkoc 
(Brůhovou) a žili v  Pardubicích. Jejich syn byl se mnou 
starý a jezdíval na Bor na prázdniny. Další byl pan 
Maroš, vzal si Božku Holkupoc a bydleli u Makrlíků. 
V  Chanovicích zůstal pan Boček.
Další dědův bratr, František (1875), vystudoval 
obchodní akademii a  byl v  Praze ředitelem pojišťovny 
Patrie. Stejně jako jeho bratr Jeník musel před střední 
školou vychodit měšťanku a ta byla nejbližší ve 
Strakonicích. Podle vyprávění mé matky, chtěl jít také 
na učitelský ústav, ale nedostal se tam. Později se mohl 
jen smát, protože jeho příjmy ředitele pojišťovny se 
lišily od těch učitelských násobkem. Neměl děti a byl 
skromný... 

  Moje borovské kořeny 
– Pastejříků (Kalíšů)

pokračování v dalším vydání novin Stanislav Trčka
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Sbírka pro Ukrajinu
únor, březen 2022

České neziskové organizace vyhlásily sbírky na pomoc Ukrajincům v souvislosti s eskalujícím rusko-ukrajinským 
konfliktem. Zájemci mohou přispět neziskovým organizacím, jako je Charita Česká republika, Člověk v tísni, 
ADRA, Červený kříž nebo Post Bellum, která podporuje obránce Ukrajiny dodávkami ochranných pomůcek.
Desítky tisíc lidí budou nuceny uprchnout z postižených oblastí a budou potřebovat pomoc se zajištěním 
základních životních potřeb. Mnoho lidí také zůstane a budou bránit svou vlast. Ukrajina je země nám 
v mnohém blízká, skoro sousední, a teď potřebuje naši pomoc. 
Všem, kterým není lhostejný vývoj a situace na Ukrajině a chtějí pomoci
SLÁVA UKRAJINĚ!

Sbírka Charity ČR
Nezisková organizace Charita Česká republika vyhlásila 
veřejnou sbírku na pomoc Ukrajině. „V první fázi se 
zaměříme na okamžitou podporu lidí zasažených novými 
boji, ať již zůstanou ve válečné zóně, nebo budou nuceni 
uprchnout,” uvádí na svých stránkách charita.
Pomoc by se měla soustředit na zajištění základních 
potřeb, jako jsou voda, potraviny, hygienické potřeby či 
přístřeší. Součástí intervence je i poskytnutí psychologické 
pomoci.

Sbírku můžete podpořit na webových stránkách 
organizace, na účet 55660022/0800 s variabilním 
symbolem 104, SMS na číslo 87  nebo zasláním dárcovské 
777 ve tvaru: DMS CHARITASVET 30, DMS 
CHARITASVET 60 nebo DMS CHARITASVET 90.

Vláda ČR
Humanitární pomoc chystá i česká vláda. Ministr zahraničí 
Jan Lipavský (Piráti) v pátek uvedl, že Česká republika je 
připravena Ukrajině poskytnout humanitární pomoc ve 
výši 300 milionů korun, což by měla ještě schválit vláda.

„Ukrajinská národní centrální banka otevřela účet pro 
finanční dary na podporu ukrajinských ozbrojených 
sil,” uvedla ukrajinská ambasáda v Praze na Twitteru. 
Příspěvky na účet UA843000010000000047330992708 
lze zasílat v cizích měnách (eurech, dolarech či librách) 
nebo přímo v ukrajinských hřivnách.

Sbírka SOS Ukrajina Člověka v tísni
Sbírku s názvem SOS Ukrajina zřídila humanitární 
organizace Člověk v tísni už v roce 2014 v období, 
kdy došlo k anexi Krymu Ruskou federací.

„Pomoc by se v první fázi zaměřovala na poskytnutí 
materiální pomoci, jako jsou potraviny, voda, 
oblečení, hygienické balíčky, deky a lehátka nebo 
psychosociální pomoc. Člověk v tísni by také 
pomáhal v místech vysoké koncentrace vnitřních 
uprchlíků.”

Sbírku můžete podpořit na webových stránkách 
organizace, SOS Ukrajina č.ú. 0093209320/0300

Červený kříž
Český červený kříž pomáhá na Ukrajině již od roku 
2014. Ukrajinskému červenému kříži předal za tu 
dobu čtrnáct zásilek pomoci, které obsahují tzv. 
traumasety pro poskytování první pomoci. Nyní má 
organizace v úmyslu zejména podporu mobilních 
zdravotnických  týmů,  a  to  dodávkou au t , 
zdravotnických stanů či chirurgických sad v hodnotě 
3,6 milionu korun.

Přispět můžete na Fond humanity Českého 
červeného kříže na číslo účtu 333999/2700 
s variabilním symbolem 1502

Úplněk 2022 ve znamení Vah je dobrým časem na  
odpočinek po náročné práci. Není dobré v tento den 
začínat s ničím novým. ěli byste raději dokončit M
všechny činnosti, které máte rozdělané.  Dubnový úplněk 
je skvělým časem pustit se do nové spolupráce nebo 
změnit práci. Nebojte se se ani nových vztahů. Těm, které 
vzniknou okolo , se bude dařit, je jim dubnového úplňku
přáno. Bohužel negativním aspektem tohoto úplňku je 
nerozhodnost. Musíte se ale  , rozhodovat zodpovědně
rozhodně nedělejte nic unáhleně. Pokud můžete, své 
rozhodnutí odložte na lepší dobu. Dubnový úplněk 
označován jako rybí anebo  růžový měsíc.

Marie Sládková

Úplněk v Panně
18.  BŘEZEN 2022 08:17
Úplněk 2022 ve znamení Panny je příznivým časem pro 
veškerou práci, která vyžaduje pečlivost. Pečlivě je ale 
nyní nutné přistupovat ke všemu, co děláme. Velmi se to 
týká finanční oblasti, kde bychom měli být v tyto dny 
značně opatrní a ostražití. Dařit se však bude oblasti 
realit. Pokud uvažujete o nákupu nějaké nemovitosti, pak 
je nyní ten správný čas. Stejně tak můžete řešit 
i případnou hypotéku. Tyto  věci půjdou doslova samy od 
sebe. Březnový úplněk 2022 přeje i vzdělávání. Učte se, 
z a j d ě t e  s i  n a  n ě j a k ý  k u r z  n e b o  s e m i n á ř 
a sebezdokonalujte se. Podle starých indiánských 
komunit byl úplněk v březnu nazýván červí nebo také 
vraní.

Úplněk ve Vahách
16. DUBEN 2022 20:54

Úplňky březen a duben 2022
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5. 3. 14:00
Velký Bor - 
kulturní důmDětský maškarní karneval

5. 3. 14:00 JetenoviceVepřové hody

11. 3. 14:00 Oslava M DŽ

únor, březen 2022

5. 3. 2022
14:00 hod

DJ - JONO
mnoho her, zábavy a tance

VELKÝ BOR - KULTURNÍ DŮM

26. 3. 15:00 Velký Bor - návesVítání jara

Velký Bor - restaurace
Slivonice

23. 4. 17:00 Dětské disco Velký Bor - 
kulturní dům20:00 DISCO taneční zábava pro dospělé

www.sumavanet.cz/velkybor
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