
A čím žila mateřská školka?

     Jarní  čas  utekl  velice  rychle.  Na 
Velikonoce  jsme  se  náležitě  nachystali  – 
poznáváním  tradic  a  zvyků  venkova,  děti 
vyráběly dekorace z cibulek, sily čočku, obilí, 
staraly se o něj, vajíčka malovaly temperami, 
zdobily  zmizíkem,  klovatinou,  pekly  je 
z těsta,  zdobily  cukrovou  polevou,  vyráběly 
kuřátka z vlny, v lese hledaly zajíčkův poklad. 
     V solné jeskyni jsme byli pouze jednou. 
Líbila  se  nám  poučná  přednáška  o  výcviku 
psů  s praktickou  ukázkou  psí  slečinky.  Děti 
měly  možnost  správně  podat  pamlsek, 
odvážlivci se ujistili o tom, jak si pes dovede 
ohlídat  např.  peněženku  před  zloději. 
Vyzkoušely si, jak se chovat, když se za nimi 
řítí  rozzlobený  hafan.  V přírodě  jsme  si 
opékali a po sobě vše vzorně uklidili a uhasili, 
dobře  víme  proč.  Slavili  jsme  Den  Země, 
víme,  co  jí  škodí,  prospívá,  zasadili  si 
kroucenou  vrbu,   v době  sucha  ji  zaléváme. 
Přiblížili  jsme  si  Světový  den  vody, 
rozpoznáme  potůček,  řeku,  rybník,  moře. 
Dařilo  se  nám  u  Blýskoty  pouštět  lodičky, 
hráli si na  jeho písčitém okraji.
     Navštívila  nás  vlna  dětské  nemoci  – 
neštovice,  prostřídala  se  větší  část  dětí. 
Staráme  se  o  křečky,  maxišneky,  hrášky, 
pažitku, učíme se samostatnosti, uklízet si po 
sobě.  Pro maminky i  obyvatele  penzionu se 
nachystala  veselá  jarní  besídka,  vyrobeny 
pěkné  dárečky  /srdíčka,  květiny,  šperky, 
navlékaly  se  korálky  z brambor,  dřevěných 
korálků,  ze  sladkých  pochutin./  Každý  se 
snažil, aby ta jeho mamka měla plno radosti. 
Také si všichni užili čas čarodějnic a zdobení 
májky. 
     Často  vyrábíme  z různého  odpadového 
materiálu  /krabiček,  roliček,  trubiček/,  paní 
učitelky  jsou  aktivní  a  přicházejí  s pěknými 
nápady a na pavilonech je to znát. Děti mají 
z výrobků radost a právem jsou na ně pyšné. 
Odpad  se  učíme  třídit,  nyní  v květnu  bylo 
hliníku odevzdáno 23 kg.  Sbíráme dál. 
     Navštívili jsme 2 divadelní představení – 
Kocour  Mikeš  a  Radovanovy  radovánky, 
prožili  jsme  pěkný  jarní  příběh.  Náš  letošní 

školní  výlet  byl  nasměrován  do 
zrekonstruované plzeňské ZOO, moc se všem 
líbilo,  děti  byly  hodné,  spokojené,  odjížděly 
s dobrým pocitem z toho, že si opravdu mohly 
samy vybrat a zakoupit v suvenýrech hračku, 
zvířátko na památku a pro radost. 
     Ve  školce  proběhla  malá  sportovní 
olympiáda,  děti  se  moc  snažily,  obdržely 
sladkosti a medaile. Navíc 6 našich nejstarších 
svěřenců  se  zúčastnilo  sportovní  olympiády 
mateřských škol v Horažďovicích.  A jací byli? 
Hurá,  první!  Každý  z nich  byl  náležitě 
odměněn  a  do  školky  si  přivezli  plážové 
lehátko. 
     Oslavili  jsme  Den  dětí  soutěživými 
disciplinami  –  lezení  ve  strachovém  pytli, 
shazováním  krabic,  skákáním  v pytlích, 
prováděním kotoulů, věšením prádla, hledáním 
stejných  ponožek  a  rukavic  k sobě  do  páru, 
poznáváním květin  a  hledáním domečků  pro 
zvířátka. Odměnou byly nanukové dorty. 
( Věra Chlanová, ředitelka MŠ)
            ***

Zprávy TJ sokol Pačejov:

Mladší žáci Sokola Pačejov získali bronzové 
medaile!

     Nejúspěšnějším pačejovským celkem v 
soutěžním ročníku 2010/2011 se stalo družstvo 
mladších žáků. Svěřenci trenérů Zdeňka Kříže 
a  Františka  Hrachovce  obsadili  v  okresním 
přeboru mladších  žáků výborné třetí  místo a 
získali bronzové medaile!

             Zpravodaj Obecního úřadu Pačejov 
             Ročník 5.                     Pačejov  30.6.2011            Číslo 2/2011



Úspěšný atlet Pavel Štěpáník

     Pavel  Štěpáník,  odchovanec  TJ  Sokol 
Pačejov,  v  současné  době  nadějný  atlet 
startující  v  barvách  atletického  oddílu  TJ 
Sušice  se  kvalifikoval  na  mistrovství  České 
republiky  juniorů,  které  se  uskutečnilo 
v Ostravě ve dnech 18.-19.června.  V závodě 
na 3000 m překážek obsadil výborné 6.místo 
v čase 10:34 min. 

Ocenění pana Josefa Broučka st.

     Na  valné  hromadě  Pošumavského 
sportovního sdružení Klatovy jsou každoročně 
oceňováni  jubilanti  za  celoživotní  práci  pro 
tělovýchovu a sport. Na té letošní konané ve 
čtvrtek  16.června  v  Klatovech  byl  mezi 
jubilanty  i  osmdesátiletý  Josef  Brouček  ze 
Sokola Pačejov. Na snímku v příloze přijímá 
gratulaci  od  předsedy  Plzeňského  krajského 
sdružení  ČSTV  ing.Jana  Müllera.  Josef 
Brouček byl mezi oceněnými jubilanty vůbec 
nejstarším. Výbor TJ Sokol Pačejov se ještě 
jednou  připojuje  ke  gratulaci  a  přeje  hodně 
zdraví a životního elánu do dalších let.

Výsledky našich celků v právě skončeném 
soutěžním ročníku 2010/2011

     Muži  A po  velice  nepovedeném  jaru 
obsadili v krajské 1.B třídě 9.místo a zajistili 
si  účast  v této  soutěži  i  v příštím  ročníku. 
Muži B v okresní IV.třídě skončili na  4.místě. 
Mladší  žáci  v okresním  přeboru  obsadili 
výborné  3.místo  a  získali  tak  bronzové 
medaile  OFS.  Starší  přípravka  se  v okresní 
soutěži  umístila  na  konečném  8.místě. 
Všechny  týmy  budou  pokračovat  ve  svých 
soutěžích  i  v novém  soutěžním  ročníku 
2011/2012, navíc po roční pauze přihlašujeme 
do okresního přeboru i tým dorostu. Bohužel 

zde  se  potýkáme  z nezájmem ze  strany naší 
členské základny. O trénování a vedení nově 
založeného  oddílu  nemá  prakticky  nikdo 
zájem. A tak to zůstane zase na několika těch 
„pitomcích“,  kteří  už  toho  mají  naloženo 
beztak víc než dost. Však oni unesou ještě víc. 
Na to spoléháme. Kdo jiný, než bývalí hráči, 
kteří už svou aktivní činnost ukončili, by měli 
své  bohaté  zkušenosti  předávat  těm 
začínajícím. To byla ta nejlepší pomoc svému 
mateřskému oddílu. 
( Tomáš Cihlář, předseda TJ Sokol Pačejov)
                                     ***

   Májová oslava v Pačejově.
   

      Občanské sdružení pro obnovu památek 
předků  v krajině  pod  Slavníkem  sídlí 
v Pačejově.  Je  velmi  mladé,  jeho  činnost 
začala před rokem. Členové se snaží plnit to, 
co  dali  sdružení  do  vínku.  Už  z názvu  je 
patrné,  že  v první  řadě  usilují  o  obnovu 
památek,  a  plnění  odkazů  našich  předků. 
Další náplní je navázat na vesnický folklor. 
To  co  lidem  dělávalo  radost  a  co  lidi  na 
vesnici  sbližovalo.  Již  druhá  akce  tohoto 
typu  se  v Pačejově  uskutečnila  14.  května 
2011.
       V sobotu dopoledne skončily poslední 
přípravy na májovou oslavu. Děti z místního 
tanečního  kroužku  ještě  ozdobily  břízky 
barevnými stuhami a pak už každý hleděl na 
oblohu, jak se zachová počasí. Ve 13 hodin 
zahájil  oslavu  předseda  sdružení  pan  Jan 
Petřík.  Všechny  srdečně  přivítal,  a  také 
připomněl, že jsme navázali na tradici, kdy 
se při podobné oslavě před čtyřiceti lety na 
návsi  tancovala  Česká  beseda.  I  sluníčko 
nahlédlo a protože se mu u nás líbilo, zůstalo 
celé  odpoledne.  Naše  oblíbená  kapela 
Švitorka úvodní  písničkou všechny příjemně 
naladila. 



Děti  také  opustila  tréma  a  vesele 
přitancovaly na náves. Moc jim to slušelo. 
Nejedné babičce i slzička ukápla. Děti, které 
tancovaly  byly  jen  místní,  proto  různého 
věku. Malé, ještě předškoláci, až po ty, které 
chodí  do  čtvrté  třídy.  Přesto  byly  k sobě 
ohleduplné a tolerantní při vystoupení i při 
nácviku tanečků. Za to si zaslouží pochvalu, 
a  přeji  dětem,  aby  jim  tato  vlastnost 
vydržela i do pozdějších let. Jejich kamarád 
Kuba Straka je doprovázel při tanečkách na 
klávesy.  Pak  ještě  zahrál  na  klávesy 
přítomným skladbu  Pro  Elišku.  Starší  děti 
Denisa  Levá  a  Saša  Fiala  byli  stále 
připraveni,  kde  by  mohli  pomoci.  To  už 
postupně  přijížděly  krojované  členky 
Babského souboru z Poříčí. 

Vybraly  pro  nás  písničky  z Prácheňska, 
našemu  srdci  blízké.  V druhé  části 
vystoupení  zazpívaly  písně  spíše  škádlivé. 
Ty  dostaly  do  nálady  především  ženskou 
část  obecenstva.  Když  soubor  odjížděl, 
slíbili  jsme  si  navzájem,  že  se  zase  brzy 
uvidíme.  Celé  odpoledne  vyhrávala   již 
zmíněná kapela.
         Poděkování patří všem, kteří přispěli 
k příjemně  prožitému  odpoledni, 
účinkujícím  i  výbornému  publiku.  Dále 
starostovi  obce  Oselce  panu  Miloslavu 
Cikánovi   a   SDH z Oselec.  Upřímný dík 
patří mladým pačejovským hasičkám, které 
se ujaly role dětských kostymérek. 

OS  plánuje  na  srpen  odhalení 
rekonstruovaných Božích muk V Bořanech, 
v  místě,  kde  byl  před   105  lety  zabit 
bleskem pan Matěj Straka. 

( Božena Behenská, OS )
***

   Školní výlet 

     Letošní  dvoudenní  školní  výlet  pro  5.-
8.ročník na Vysočinu byl  prostě  parádní.    I 
když  jsme  chodili  po  boku  s těmi  menšími, 
podle dojmů, podle smíchu vycházejícího snad 
z každého koutku, který jsme  prolezli, podle 
úsměvů na tváři, byl tenhle výlet určitě jedním 
z  nejkrásnější a nejlepších, co jsme kdy měli. 
Už jen proto, že učitelé, kteří s námi jeli, nám 
dávali volnost a možnost užívat si tenhle výlet 
co  nejvíce.  Tímto  bychom  jim  chtěli  my 
všichni „účastníci zájezdu“  poděkovat za to, 
že   s námi  měli  trpělivost  a  celý  výlet  nám 
naplánovali do posledního puntíku. Jako třída 
osmá jsme byli rádi, že jsme měli tu možnost 
se zúčastnit.
     Vše začalo brzy ráno odjezdem autobusu 
z Pačejova nádraží.  Už v samotném autobuse 
byla velká sranda. Smích byl slyšet ze všech 
stran.  Největší  pozornost  však  vzbudil 
Temelín,  kolem  kterého  jsme  projížděli. 
Všichni  ihned  vytasili  své  foťáky  a  mobily, 
aby  si  mohli  vyfotit  tu  “krásnou  scenérii“ 
v okolí jaderné elektrárny. V tu chvíli byl náš 
autobus  plný  blesků  vycházejících 
z fotoaparátů. Člověk by ani neřekl, jak může 
být  taková  životu  nebezpečná  elektrárna 
vlastně velice zajímavá.
     Dále  naše  cesta  pokračovala  na  krásný 
zámek Červená Lhota, kde jsme měli možnost 
obejít si zámecký park. Ten, jak jsme později 
zjistili, měl i blátivou cestičku, kterou jsme si 
samozřejmě všichni velmi “rádi“ prošli. Naše 
boty toho byly jasným důkazem. Musím však 
přiznat, že  za pohled na krásný zámek, kde se 
točila legendární Zlatovláska, to opravdu stálo. 
Po procházce zámeckým parkem následovala 
samotná  prohlídka  vlastního  zámku.  Kvůli 
menším prostorám jsme museli být rozděleni 
do  dvou  skupin.  Po  odjezdu  jsme  měli 
namířeno do Telče, kde jsme měli svůj první 
rozchod. Každý si mohl dojít na oběd nebo si 
prohlédnout  náměstí.  Ovšem největší  tržbu  a 
s tím  pochopitelně  související  i  radost  měl 
nejspíše  vietnamský  majitel  obchůdku,  u 
kterého  každý  ‘‘výhodně‘‘  nakoupil  dle  své 
libosti  vysoce  kvalitní  zboží.   Někteří  z nás 
navštívili  italskou cukrárnu,  kde si   náramně 
pochutnali.  Po necelých 2 hodinách brouzdání 
po  městě  jsme  se  sešli  zase  celá  banda  a 
autobusem přejeli  do  kempu,  kde  jsme  měli 



strávit noc.
     Ihned po příjezdu se každý odebral do své 
chatky.  Ty  byly  velice  dobře  zařízené  i  se 
sprchou a záchodem na pokoji.  Poté, co jsme 
si  všichni vybalili,  čekala nás procházka na 
Michovské skály.   Cesta tam trvala nejméně 
tři  čtvrtě  hodiny a na obloze už se rýsovala 
černá  mračna.  My jsme  se  však  případným 
lijákem  nenechali  odradit  a  šli  jsme  dál. 
Musíme  říct,  že  výsledek  našeho  úsilí  stál 
opravdu  za  to.  Majestátní  Michovské  skály 
opravdu nezklamaly a pohled byl hezký jak na 
ně,  tak z nich.  Ta příroda,  která se rozléhala 
kolem,  byla  nepopsatelně  krásná.  Pak  ale 
obloha  pohrozila  podruhé.  Již  jsme  nechtěli 
nic ponechávat náhodě, a proto jsme se vydali 
na zpáteční   cestu do kempu.  Poté,  co jsme 
tam dorazili, mohli jsme zužitkovat svůj volný 
čas,  který  trval  až  do  doby  večeře.  Každý 
dělal,  co  ho  baví.   Někdo  se  jen   líně 
povaloval v chatkách, jiní se rozhodli zahrát si 
fotbal na hřišti a ostatní si našli zábavu dle své 
libosti. Následovala vydatná večeře, kterou až 
na výjimky snědl snad úplně každý, což jistě 
dokazuje,  že  nám  uvařili  výborně.  Zbytek 
večera každý mohl strávit podle svého gusta. 
Každopádně jsme si večera náramně užili.
     Ráno  jsme  byli  i  po  vyčerpávajícím 
předchozím dnu a dlouhé noci opět svěží. Po 
snídani a úklidu chatek jsme vyrazili dokončit 
druhou polovinu výletního plánu. Čekala nás 
zoologická zahrada v Jihlavě, kde se i přes její 
malou  rozlohu  nacházelo  mnoho  druhů 
zajímavých  zvířat.  Ovšem  největší  zážitky 
jsme  si  odnesli  z třicetimetrové  spirálovité 
skluzavky, která byla potěšením pro každého. 
Poté, co jsme si ZOO prolezli křížem krážem, 
jsme se autobusem přesunuli  k Chýnovským 
jeskyním. Tam na nás čekala vzrušující cesta 
40  metrů  pod povrch země,  která  byla  plná 
dobrodružství. Ač jsme slézali kluzké schody 
nebo se prodírali úzkými skalními záhyby, byl 
to  pro  nás   určitě  originální  zážitek.  Krom 
toho  jsme  se  dozvěděli  mnoho  zajímavostí. 
Například to, že Chýnovská jeskyně je první 
zpřístupněnou  jeskyní  na  území  naší 
republiky.  Také  jsme  měli  možnost 
prohlédnout  si  vzácný  druh  pavouků. 
Následovala poslední zastávka našeho výletu 
a  tou  bylo  historické  město  Tábor.  Zde  se 
nachází  husitské  muzeum,  do  kterého  se 
mnozí z nás podívali.  Pak nás čekala už jen 

cesta  domů.  Pravda,  smutné  oči  všech 
naznačovaly,  že  se  domů  nikomu  nechce. 
Tento výlet byl bezpochyby SUPER!!!

(Martina  Petrásková  +  Tereza  Chalušová,  
8.tř.)
                                   ***
  
Slohové hrátky  žáků 8.ročníku

Kluk a roj včel 
     Byl kluk. Ten kluk moc rád jed med. On jed 
med den co den. Tak moc ho rád měl. Též pil 
džus a rost mu břich. Pak byl o rok víc. Však 
kde  je  med?  Tak moc  ho sněd,  že  byl  hned 
pryč. Tak ten hoch pro něj šel. Šel skrz les, tam 
kde stál úl. A kol něj byl roj včel. Kluk se sic 
bál, však med měl moc rád, a tak ho chtěl zas 
mít.  Však roj  včel  dal  se  v let  a  v tom bod, 
pích a bzum....a kluk na zem spad. Au! Však 
hned vstal a šel pryč. Roj včel za ním  vzlét. A 
zas bod, pích a bzum! A kluk měl bol a též pár 
slz. Nač by mu teď med byl? Na nic. Tak šel 
dom. A jak šel dom, tak zřel ho pán a hned se 
ptal:  „Co je ti  a kam jdeš?“ Kluk jen mrk a 
řek: „Chtěl jsem jíst a med byl fuč. Tak jsem 
pro něj šel. Však byl tam i roj včel. Byl moc 
zlý a sem tam mě pích...v tvář, břich i řiť. Teď 
mám bol a jdu dom. Já vůl!“ Ten pán se jen 
smál a šel zas dál. A co dál? Co ten úl a co ten 
roj? Ten úl je tam, co vždy stál a roj včel má 
v něm svůj med.  Tak to má být. Či snad ne? 
  
(Martina Petrásková, 8.třída)

Zajíc

     Zajíc zahryzl zmrzlé zelí ze zimní zahrady. 
Zub  zabolel.  ,,Zatraceně,  zrada!“  zakřičel 
zděšeně. Zašel za zdejším zubařem Zdeňkem 
Zounarem. Zubař zub zcela zničil. ,,Zatracenej 
Zounar!“zařval  zajíc.  Zničený,  zoufalý  zajíc 
zašel  za  známou  zubařkou  Zuzanou 
Zemanovou  ze  Zlína.  Zemanová  zezelenala 
zahlédnuvši zajícův zdemolovaný zub. Zručně 
zhotovila zlatý zub.  Zajíc zajásal.  ,,Zajíci,  za 
zlatý  zub  zaplať!“  Zajíc  zbledl.  Záhy  začal 
zdrhat. Zubařka za zajícem. ,,Zastav, zbabělče, 
zaplať!“  Zajíc  zběsile  zdrhá  za  záhumenky. 
Zemanová zalící zbraň.....zastřelí zajíce. Zajíc 
zaúpěl,  zakopl,  zesinal,  ztuhl....zemřel. 
Zemanová  zahrabala  zajíce  za  zelnou 



zahrádkou.   Zlatý  zub   získala  zase  zpět. 
Zemanovou zatkli, záhy  zavřeli za zabití. 
  
(Tomáš Kočí, 8.třída)

První pomoc

     Pořádně  pršelo.  Poměrně  přerostlý  pes 
přeskakoval přes plačícího Petra. Petr plakal, 
poněvadž  pršelo.  Při  pátém  přeskoku  pes 
packou přerazil Petrovi paži. Poškozená paže 
pobolívala.  Pes  přestal  přeskakovat.  Přivlekl 
prostěradlo  propletené  proutkem.  Poraněný 
Petr převázal poraněnou paži. Potřeboval prut, 
protože  proutek  praskal.  Pes  pracně  přitáhl 
pořádný  prut.  Petr  potřeboval  pomoc. 
Procvičování  první  pomoci  pochopitelně 
prospal,  protože  předtím  pil  pivo…Pako 
pitomý!  Proto později  přišel  před pradědův 
plot.  Praděd  pracoval.  Pilou  přeřezával 
polena. Poblázněný Petrovou poraněnou paží 
proplesknul  psa,  potom  Petra.  Pak  přinesl 
pásek.  Podruhé  přetáhl  psa  páskem  přes 
pr.../píp/.  Pes  přeskočil  přes  plot,  pelášil 
pryč…posera! Potom praděd pevně připevnil 
poraněnou  paži.  Posléze  přivolal  pomoc, 
protože  paži  příliš  přiškrtil.  Pomoc  přijela 
přesně  před  polednem...pochopitelně  pozdě! 
Promodralá  paže  přišla  pryč,  poněvadž 
pozbyla  prokrvení.  Petr  plakal,  poněvadž 
pozbyl  pravé  předloktí.  Po  poledni  přestalo 
pozvolna pršet. Předloktí pohřbili pod pěknou 
pláňkou.   Petr  ponuře  pronesl  poslední 
pozdrav: „Pá pá.“ 
  
(Václav Žežulka, 8.třída)
                             ***  

3.ročník  Pošumavského  automobilového 
slalomu - FUCHS OIL Cup 2011

     Automotoklub  Pačejov   spolupořádal 
v letošním  roce  již  3.ročník  Pošumavského 
automobilového  slalomu.  Jeden  díl  tohoto 
seriálu  se jel pod názvem – „Fuchs Oil Cup 
2011“   v sobotu  25.6.  na  ploše  bývalého 
vojenského  letiště  u  obce  Kadov.  Jeho 
součástí  byl  i  závod  započítávaný  do 
Mistrovství  České  republiky 
v automobilovém slalomu,  který  byl  naopak 
určen  licencovaným jezdcům.  Dle propozic 

absolvoval  každý  závodník  tři  jízdy,  do 
výsledků se mu započítávaly dvě nejlepší. 
     Obsáhlou  reportáž  o této  soutěži  mohli 
diváci  sledovat  na  ČT4  v úterý  28.6. 
v populárním  motoristickém  pořadu  Svět 
motorů.  Bylo  to  poprvé,  co  Česká  televize 
zařadila  do  vysílání  reportáž  ze  soutěže 
v automobilovém slalomu.  AMK Pačejov tak 
opět  nemalou  měrou  přispěl  k propagaci  své 
obce.
     Závody pošumavského slalomu jsou ideální 
možností  pro nejširší  motoristickou veřejnost 
ověřit si své řidičské umění na uzavřené trati s 
minimální mírou rizika poškození svého vozu 
nebo zdraví.   

Výsledky - závod Mistrovství České republiky 
- „FUCHS OIL automobilový slalom“
/absolutní pořadí/

1. Petr Blažek-Peugeot 
2. Antonín Červenka – Peugeot  205 GTi
3. Jaroslav Ušela – Peugeot 205 GTi

Výsledky – závod „FUCHS OIL  CUP 2011“ /
pro širokou veřejnost/
/absolutní pořadí/

1. Roman Kasl – Opel Corsa 1.4.i          
2. Martin Vašta – Citroen AX
3. Václav Hron ml. Škoda  140 LS

5. Václav Štípek – Škoda Rapid 136
7. Michal Záleský – VW Golf 3
8. Pavel Štípek – Škoda Rapid 136

     Nyní  se  již  veškeré  úsilí  pačejovských 
pořadatelů  soustředí  na  pořádání   XXXII. 
ročníku FUCHS OIL Rally Agropa,  který se 
pojede  ve  dnech  5.-6.srpna  2011  opět  jako 
součást  Mistrovství  ČR  v rallysprintu, 
Mistrovství  ČR  v rally  historických 
automobilů a Poháru ČR v rally.

(Mgr.Tomáš Cihlář, AMK Pačejov)
       ***



Informace obecního úřadu ohledně úložiště  
vyhořelého jaderného odpadu: 
Předkládáme materiály bez korekcí ,  tak jak 
došly v průběhu minulých měsíců na obecní 
úřad:

Tisková zpráva 
Vydal  Ústav jaderného výzkumu a.s.,  Řež u 
Prahy
Praha 17. 5. 2011

Pracovní skupina pro dialog o hlubinném 
úložišti navrhla legislativní posílení role 
obcí v procesu umisťování hlubinného 

úložiště

Dne  17.  5.  2011  se  v Konferenčním  centru 
Ústavu jaderného výzkumu v Řeži již potřetí 
sešli členové Pracovní skupiny, aby jednali o 
otázkách  posilování  role  obcí  v procesu 
umisťování a budování hlubinného úložiště a 
s tím  spojených  změnách  příslušných 
legislativních předpisů. 
Pracovní  skupina  navrhuje  dva  kroky 
k posílení  postavení  obcí  v procesu 
umisťování hlubinného úložiště:

Doplnění  Koncepce  nakládání 
s radioaktivními  odpady a  vyhořelým 
jaderným  palivem  v ČR  o  vyjádření, 
že  souhlas  obcí  je  závaznou 
podmínkou  pro  stanovení 
průzkumného území a pro řešení střetu 
zájmů  při  povolování  hornické 
činnosti.

Doplnění  Atomového  zákona  o  paragraf 
podmiňující  stanovení  průzkumného 
území  pro  hlubinné  úložiště  a 
rozhodnutí  o  chráněném  území  pro 
zvláštní  zásah  do  zemské  kůry  pro 
hlubinné úložiště závazným souhlasem 
dotčených  obcí.  Současně  v právě 
projednávané  novele  zákona  navýšit 
příspěvky obcím za průzkumné práce.

O  výsledcích  jednání  Pracovní  skupiny  byl 
informován  náměstek  ministra  průmyslu  a 
obchodu  T.  Hüner.  Pozměňovací  návrhy 
Atomového  zákona  budou  dále  předloženy 
Hospodářskému  výboru  Parlamentu  ČR   na 
jeho veřejném zasedání dne 25. 5. 2011. 

Pracovní  skupina  vznikla  z iniciativy 

SÚRAO, za podpory MPO ČR a v součinnosti 
s MŽP  ČR.  Skupinu  tvoří  zástupci  státní 
správy,  parlamentu,  obcí,  organizací  a 
ekologických sdružení, jejím cílem je přispět k 
transparentnosti  procesu  výběru  vhodné 
lokality  pro  hlubinné  úložiště  vyhořelého 
jaderného paliva a vysokoaktivních odpadů, a 
to s respektováním zájmů veřejnosti  a posílit 
tak  aktivní  spoluúčast  veřejnosti,  respektive 
dotčených obcí v tomto procesu. 

Kontaktní osoba:
Ing Hana Vojtěchová
Tel:  266 173  608,  fax:  266 172 086,  e-mail: 
moh  @  ujv.cz  

Doplňující informace:
Navrhované znění  úpravy zákona č.  18/1997 
Sb.,  o  mírovém využívání  jaderné  energie  a 
ionizujícího záření (atomový zákon):
V § 26 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 
5, který zní:
„(5) Bez souhlasného stanoviska obce ke 
stanovení průzkumného území a vyhlášení  
chráněného území pro zvláštní zásah do 
zemské kůry podle zvláštních předpisů, nebude 
se pokračovat ve  vyhledávání lokalit,  
umísťování a povolování hlubinného úložiště  
radioaktivních odpadů na jejím území.“
Dosavadní odstavce 5 až 10 se označují jako 
odstavce 6 až 11.

Další  informací byl článek Zdeňky Vajdové,  
předsedkyně Pracovní skupiny:

Zpráva o návštěvě u předsedy Hospodářského 
výboru  Poslanecké  sněmovny  ing.  Milana 
Urbana 19.5.2011

Předseda  Hospodářského  výboru  ing.  Milan 

Urban  nás  přijal  v 10  hodin.  Schůzce  byl 

přítomen  také  místopředseda  Hospodářského 

výboru  a  také  člen  Pracovní  skupiny  pro 

dialog Cyril Zapletal. 

Bylo zřejmé, že předseda HV usnesení zná a 

jeho  první  reakce  byla  stručná  a  odmítavá 

v tom  smyslu,  že  první  část  pozměňovacího 

návrhu (Bez  souhlasného stanoviska obce ke 

mailto:moh@ujv.cz


stanovení  průzkumného  území)  vidí  jako 

zablokování procesu na začátku a považuje to 

za nepřijatelné. Reagoval na usnesení jako na 

ultimátum. Pak nás vyzval, abychom k tomu 

řekli své názory. Každý z nás k tomu řekl své 

a  bylo  to  tak,  jak  jsme  o  tom  jednali  na 

Pracovní  skupině  v úterý.  Dr.  Slovák 

opakoval stanovisko, že SURAO dodrží slovo 

a  půjde  jenom  do  lokalit,  které  budou 

s průzkumem souhlasit.  Pan  starosta  Peterka 

vysvětlil postoj jedné části PS, paní starostka 

Nožičková vysvětlila postoj druhé části PS. Já 

jsem zmínila, že posunu ve vyjednávání brání 

nedostatek důvěry mezi  státem a obcemi.  V 

průběhu  50  minutového  rozhovoru  předseda 

HV  porozuměl,  že  nemá  před  sebou 

ultimátum  a  jeho  postoj  se  posunul 

v následujícím  smyslu:  

Je možné uvažovat o posílení postavení obcí 

zákonnou úpravou (říkal přímo nějakou malou 

novelou  zákona)  ve  fázi  vyhlášení  

chráněného  území  pro  zvláštní  zásah  do 

zemské  kůry  podle  zvláštních  předpisů. Je 

přesvědčen,  že  geologický  průzkum  se  má 

realizovat  a  to  za  dohodnutých  podmínek 

(náhrady  obcím,  ve  kterých  bude  průzkum 

probíhat). 

Dále, je důležité: jak předseda HV ing. Milan 

Urban tak i jeho místopředseda Cyril Zapletal 

vidí  jako  smysluplné  hledat  napříč 

Poslaneckou  sněmovnou  přijatelné  řešení 

garancí obcí, neboť bez jejich souhlasu nelze 

rozhodnout  o  hlubinném  úložišti;  nikdo 

v Poslanecké sněmovně nechce silové řešení.

S  usnesením  Pracovní  skupiny  Hospodářský 

výbor seznámí.

HV má jednání 25.5.2011 ve 13 hodin.

Stručné postřehy z jednání Hospodářského 

výboru PS o novele Atomového zákona, 

25.5.2011 

Oficiální program jednání uváděl, že od 13:30 
bude projednána novela AZ předložená SUJB 
a  po  dalších  bodech  přijde  v 15:30  na  řadu 
novela AZ předložená MPO. 

V  13:30  zahájil  předseda  výboru  Urban 
(ČSSD)  jednání  o  novele  AZ,  která  řeší 
kompenzace  (zatímco  technická  euronovela 
měla  být  projednána  později).  Uvedl,  že 
podporuje právo veta ze strany obcí. To by ale 
mohlo  být  využito  až  ve  fázi  rozhodovacího 
procesu po  průzkumu.  Chce  podpořit  takový 
pozměňovací návrh, nikoliv tedy návrh, s nímž 
„přišly obce“. 

Bendl  (ODS)  –  byl  proti  s tím,  že  nechce 
vystavovat starosty rozhodování o jádru. 

Urban  –  připomněl,  že  řada  obcí  provedla 
místní referendum s jasným výsledkem a nelze 
prosazovat úložiště proti výsledkům referenda.

Šídlo  (KSČM)  -  komunisti  deklarovali 
podporu návrhu novely AZ, protože je nutná a 
užitečná.  On  sám  by  rád  prohlásil  stavbu 
úložiště za veřejný zájem. Nemůžeme si hrát 
na  silnou  demokracii.  V obcích  jsou 
zmanipulovaní  lidé,  někdo  se  takto  jen 
zviditelňoval, obcí se úložiště vůbec nedotkne, 
dostanou  kompenzace  a  nebudou  o  ničem 
vědět. Nepodporuje dopis a nebude se hlásit k 
pozměňovacímu návrhu

Stanjura  (předseda  klubu  ODS)  -  nemůžeme 
starostům  to  právo  dát,  budou  pak  proti. 
Odpovědnost  musí  převzít  stát,  i  když  lidé 
budou  naštvaní.  Jednat  se  má  s nimi  slušně. 
Když je chce stát vyhnat, musí jim dát na nový 
dům. Určitě bude proti právu veta.

Hojda (KSČM) - souhlasí se Stanjurou. Co se 
týká celé republiky, nemůže ovlivňovat jedna 
obec.



Urban - tohle ale děláme 20 let a nepostoupili 
jsme o milimetr. 

Plachý  ?  (ODS)  –  Zásadně  nesouhlasím 
s předsedou  Urbanem,  aby  se  rozhodovalo 
v referendu. Jsem proti referendu, není možné 
vysvětlit  potřebné  informace  prostým lidem. 
Urban – nechci zavádět žádné referendum. To 
tu je, obce a nikoliv stát si je mohou vyhlásit. 
Myslím,  jen,  že  obec  by  měla  mít  právo 
rozhodnout  se  a  případně  odmítnout  až  po 
geologickém  průzkumu  a  po  vyjednávání  o 
kompenzaci.  Chci,  aby  obce  tolerovaly 
průzkum a vyjednávání. 

Drábová – Jsou tu různé mýty a jeden mýtus 
je, že řešení s sebou nese změny atomového 
zákona. Rozhodování podle AZ ale nastane až 
ve velmi pozdních fázích.

Prosím,  aby  bylo  případné  právo  veta 
zařazeno  do  počátečních  fází.  Ty  řeší  jiné 
zákony. Myslím, že atomový zákon to není. 

Husák  (TOP 09)  –  je  legitimní  vyjádřit  se 
k průzkumu,  je  třeba  legislativní  návrhy 
prodiskutovat s obcemi. 

Jiří Slovák (SURAO)  je třeba dát státu lepší 
výchozí  pozici  k jednání  a  zvažovat  do jaké 
míry  budeme  muset  prohlásit  úložiště  za 
veřejný  zájem.  Výhledově  možná  se  změní 
pravidla  EU  a  budeme  moci  skladovat 
radioaktivní  odpad  třeba  na  Sibiři. 
Potřebujeme ale nyní  získat zbraň,  abychom 
mohli vyjednávat s obcemi.

Cempírek (TOP 09) - proč nehledáme místo 
pro  úložiště  ve  vytěžených  dolech  a  vojen. 
újezdech

Drábová  –  v dolech  ne,  protože  uhlí  se 
vyskytuje  na  geol.  zlomech  a  nesplňuje 
podmínku stability podloží.

Jiří  Slovák  (SURAO)   -  jediné  místo  jsme 
měli ve vojen. újezdu, ale bylo na jeho hranici 
a zasahovalo do území okolních obcí.

Bubeníková (TOP 09) - chápe obavu starostů - 
už průzkum bude stát starostu hlavu. 

Urban  –  máme  tu  jen  dva  pozměňovací 
návrhy – jeden je můj zvýšení kompenzací ze 
3  na  4  a  jeden  je  tu  technický.  S  návrhem 
práva  veta  před  průzkumem  nesouhlasím  a 
nepodpořím ho.  Jsem připraven na debatu o 
jiných právních normách. Kdo je pro takový 

závěr? Všichni. Jednání výboru o novele není 
ukončeno, bude pokračovat příště.   

                               ***                 

Evidence obyvatel v roce 2010

V roce  2010  se  v obcích  Pačejova  narodily 
děti: Behenský Roman, Gerčák Dušan, Chaluš 
Filip,  Chladová  Michaela,  Klečka  Martin, 
Ležáková  Adéla,  Veringerová  Lucie,  Žitník 
Jakub.

V r.  2010  zemřeli:  Křevký  Rudolf   Pačejov 
nádraží,  Hlaváčová  Anežka  Pačejov  ves, 
Vlasák  Ota  Strážovice,  Hošek  Emanuel 
Pačejov nádraží , Klečka Jiří Pačejov nádraží.

V r. 2010 se z celé obce Pačejov odstěhovalo 
10 osob, do obce se přistěhovalo 21 osob.

K 31.12.2010 celkem občanů: 796
Počty obyvatel podle obcí k 31.12.2010: 

Pačejov nádraží 443
Pačejov ves 165
Strážovice 87
Týřovice 26
Velešice 75
                                     ***
          Místní knihovna v Pačejově-nádraží bude    
                                  uzavřena
              od 4. července do 8. července a 
              od 1. srpna do  5. srpna 2011 

z důvodu dovolené. Výpůjční doba v knihovně zůstává 
nezměněná: pondělí a čtvrtek  9.00 – 11.00 hodin a 
15.00 – 17.00 hodin.

                                                          ***

                  Středisko Junák Pačejov 
                           pořádá dne 
          6.8.2011 od  20 hod v KD Pačejov 
                         pouťovou zábavu. 

                            Hraje Spirála. 
                                                                  .***

Zpravodaj obecního úřadu Pačejov:
Čtvrtletník  vydávaný  Obcí  Pačejov.  Náklad  300  výtisků. 
Adresa:  Obec  Pačejov,  Pačejov  nádraží  199,  341  01 
Horažďovice.  Tel.  376595231,  tel/fax.  376595153.  e-
mail:oupacejov@raz-dva.cz.  Tisk  :  OÚ  Pačejov 
Redakční  rada:  ing.  Jana  Cihlářová,  ing.  Vladimír  Smolík, 
Mgr. Tomáš Cihlář, Alena Štěpáníková. Uzávěrka dalšího čísla 
20.9.2011. Příspěvky jsou vydány bez  úpravy redakční radou.

Povoleno MK ČR E 18269. 
                                                ***
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