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Dobrý  den  vážení  spoluobčané,  půl  roku  z
letošního divného roku je za námi a ve vašich
schránkách se opět objevilo další číslo obecního
zpravodaje. Všichni jsme s napětím čekali, jak
se  ve  druhém  čtvrtletí  vyvine  situace  s
neviditelným virem, který dokázal ohrozit celý
svět. Malý a neviditelný, přesto dokázal ohrozit
lidskou populaci na celé zeměkouli. Bez rozdílu.
A opět  se  ukázala  síla  přírody,  která  naopak
začala vzkvétat. Vyčistil se vzduch nad planetou
díky tomu, že přestaly létat letadla, do Benátek
se vrátily ryby včetně delfínů … Jak málo by
stačilo,  kdyby  se  člověk  k  přírodě  choval
ohleduplně. Je lidstvo vůbec poučitelné?

Asi ne. To jsme viděli v reakci lidí na problém
koronaviru. Národ se rozdělil na tři skupiny. Ta
první, většinou starší a nemocní, se báli úplně
všeho.  Ta  druhá,  většinou  mladší,  se  nebála
ničeho  a  kritizovala  nebo  se  i  vysmívala
přijatým  opatřením.  Ta  třetí,  naštěstí  většina,
byla ukázněná, ohleduplná, která respektovala a
dodržovala  přijatá  opatření.  A dnes,  když  už
jsme o  tři  měsíce  dál,  se  objevují  ti  „chytří“,
kteří to všechno věděli a říkali … Neví nikdo z
nás,  jaký  přijde  čas. Jednota  a  solidarita  se
pomalu vytrácí  a u některých jedinců se vrací
bezohlednost  a  možná  i  hulvátství.  My  jako
obec jsme se snažili respektovat přijatá opatření
a být nápomocni těm, kteří to potřebují.  Chtěl
bych poděkovat těm občanům, kteří nám v tom
byli  nápomocni  a  přiložili  ruku  k  dílu  nebo
pomoc  alespoň  nabídli.  Při  přijímání  opatření
jsme  spolupracovali  s  obvodním  lékařem,
sehnali  jsme dostatek roušek, které šily místní
ženy a také jsme je nakoupili a rozdávali těm,
kteří  je  potřebovali,  pravidelně  dezinfikujeme
prostory  v  budově  obecního  úřadu  a  ve
zdravotním středisku. Rozhodli jsme o uzavření
Mateřské  školy  a  dohodli  rozšíření  služeb
pojízdné  prodejny,  která  jezdí  do  tří  našich
místních  částí  obce.  Nabídli  jsme  pomoc
seniorům 70+,  nakupujeme,  obstaráváme léky,
ve spolupráci se školní jídelnou jsme rozváželi
obědy. Odložili jsme o měsíc termín plateb za
odpady  a  vodné  a  stočné.  Zřídili  jsme  tzv.
mobilní  rozhlas,  který  umožňuje  velmi  rychle

informovat  občany  formou  SMS,  hlasové
zprávy nebo mailu o opatřeních, akcích a všem,
co se v obci připravuje. V současné době máme
k dispozici  cca  275 telefonních  čísel  a  pokud
někdo  z  vás   dalších   má  zájem  tyto  zprávy
dostávat,  tak  se  zaregistrujte  dle  informací
uveřejněných   na  stránkách  obce  nebo  se
zastavte na úřadě a vyplňte potřebný formulář.
V době , kdy píšu tyto řádky, je začátek června a
situace  se  postupně  uklidňuje  a  rozvolňuje.
Obnovil se provoz v obou školách, uvolnilo se
nošení roušek, začíná se povolovat konání akcí.
Doufejme jen, že podzim nepřinese druhou vlnu
a opatrnost je na místě.

Samozřejmě, že opatření přijatá v souvislosti s
pandemií  koronaviru  ovlivnila  rozhodujícím
způsobem  konání  společenských  a  kulturních
akcí ve II. čtvrtletí. Musel být zrušen spolkový
ples, jehož přípravy byly v plném proudu, musel
být zrušen koncert Pavla Dobeše (přeloženo na
prosinec) a všechny dubnové a květnové akce.
To je určitě škoda, protože jsme vydali knihu o
osvobození  Pačejova  v  roce  1945  a  byl
připraven její slavnostní křest, beseda a oslavy
75. výročí osvobození byly pouze komorní a v
omezeném  rozsahu.  Přesto  našimi  vesnicemi
projela  „kolona  svobody“  vojenských
historických  vozidel  a  společně  s  hasiči  jsme

položili věnec k pamětní desce Zdeňka Hanuše
jako  výraz  úcty  všem,  kteří  bojovali  za  naši
svobodu. Akce, které byly plánovány na červen,
jsme s ohledem na omezené počty účastníků a
některá přetrvávající opatření, přesunuli na jiný
termín. A také je potřeba určitý čas na přípravu
a  do  poslední  chvíle  jsme  nevěděli  co  a  jak
bude.  Dětský  den  se  bude  konat  na  konec
prázdnin, oslavy 100 let hasičů ve Velešicích v
září. Pouze pivní slavnosti jsou zrušeny, neboť
tyhle  akce  spojené  s  alkoholem jsou  vždycky
nebezpečné  z  hlediska  chování  některých
posilněných  jednotlivců  a  za  této  situace  není
potřeba si přidělávat problémy. Konal se pouze
koncert  v  kostele  a  to  tuto  neděli.  Určitě  vás
bude  ale  zajímat,  na  co  se  můžete  těšit  o
prázdninovém  čtvrtletí.  Pouťové  oslavy
připravujeme  normálně,  konat  by  se  měly
všechny  doprovodné  akce  –  výstava,  jarmark,
fotbal,  koncert  v  kostele,  taneční  zábava,
pouťové  posezení.  Stejně  tak  rock-metalový
festík a poslední víkend v srpnu dětský den jako
loučení  s  prázdninami.  V  září  kromě  oslav
velešických  hasičů  se  počítá  s  konáním
dvoudenní  automobilové  rally  Pačejov.
Vzhledem  k  tomu,  že  nikdo  neví,  jaký  bude
další  vývoj,  tak  sledujte  vývěsky  a  plakáty.
druhém  čtvrtletí  pokračovaly  investiční  akce.
Byl nově postaven křížek u Blýskoty a vlastně
obnoven  v  místech,  kde  dříve  stával  a  v
šedesátých  létech  byl  zbourán.  Když  situace
dovolí, chtěli bychom v nadcházejícím čtvrtletí
udělat slavnost, při které by byl vysvěcen. Byla
vybudována tenisová zeď jako součást oplocení
u kurtu a tak zájemci o tento sport mohou začít
trénovat první údery a podání. Pěkně v tichosti
bylo  obnoveno  hřiště  v  Kotěžici,  byly
provedeny terénní úpravy, oplocení a umístěny
nové  branky  a  to  ve  spolupráci  s  firmou
StafisKT a  za  finanční  podpory  firmy  Radon
expres.  Děkujeme!  Do  finále  jdou  práce  na
novém  rybníku  Na  Prachárně.  Na  návodní
straně  hráze  je  navezen  kámen  na  zpevnění,
probíhají  konečné úpravy koruny hráze,  chybí
osadit lávku z hráze na vypouštěcí zařízení.  A
bude hotovo. Na školních dílnách se dokončuje
venkovní  omítka,  venkovní  úpravy  a
hromosvody.  A  bude  také  hotovo.  Výbornou
práci  odvádí  firma  Limastav.  A  do  nového
školního roku dostane základní škola a její žáci i
učitelé  krásný  dárek.  Musím  říci,  že  velkou
radost mám ze hřbitova. Po té, co jsme opravili 

obvodovou zeď, která je nádherná a  obdivují ji
hlavně  cizí  návštěvníci,  dokončujeme  páteřní
cesty a chodníky ze žulových odseků a kostek.
Byla to práce velmi náročná, protože hřbitov je
ve dvojím spádu a vyřešit  výškově a spádově
některé  úseky  byl  docela  oříšek.  Nicméně  je
hotovo  a  výsledek  je  moc  pěkný.  Poděkování
firmě  Stafis  KT  a  hlavně  stavbyvedoucímu
Milanu  Bělochovi.  A to  už  máme  připravený
projekt  na  III.  etapu,  který  předpokládá
vybudování  rozptylové  loučky,  pokračování
chodníků před kolumbáriem a parkovou úpravu
u márnice a před vchodem na hřbitov. Budeme
mít krásný hřbitov. Koneckonců se tam jednou
mnozí  sejdeme.  Ještě  kdyby  tak  byli  lidé
ukáznění  a  dávali  hřbitovní  odpad  tam,  kam
patří.  Kdyby udržovali  hrobová místa  a  jejich
okolí tak, jak se zavázali ve smlouvě o nájmu
hrobového  místa  a  v  souladu  se  Hřbitovním
řádem.  Příklad  z  těchto  dnů  –  jeden  nájemce
hrobu sice posekal trávu, ta nelétala do nového
kačírku u cesty, ale aby ji uklidil, to už ho ani
nenapadlo. Takhle když to bude pokračovat, tak
jsme  zbytečně  vyhodili  peníze  a  snažíme  se
dělat něco hezké. Ach jo.
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Školní dílny před a po rekonstrukci

A  co  připravujeme?  Hlavní  věc   je   určitě
kanalizace, kde s napětím čekáme na rozhodnutí
o dotaci. Máme připraven projekt na kanalizaci
také  ve  Strážovicích,  kde  nám  stále  chybí
souhlas jednoho z vlastníků pozemků, abychom
mohli  žádat  o  povolení.  Připravujeme
dokumentaci pro napojení vrtu Na pasekách na
vodojem za kostelem. Máme stavební povolení
na opravu a odbahnění rybníka Na pasekách a
připravujeme  žádost  o  dotaci.  Máme
dokumentaci  a  čekáme  na  souhlas  úřadu  na
revitalizaci  školní  zahrady,  kde  chceme
vybudovat přírodní učebnu a nové zázemí pro
výuku  pěstebních  a  zahradnických  prací.
Připravujeme  zúženou  variantu  zástavbové
studie Nad Buxínem a probíhají důležitá jednání
o  vybudování  nástupního  a  přestupního
terminálu  z  autobusu  na  vlak  a  opačně  u
místního  nádraží.  Podařilo  se  prosadit,  aby
součástí  akce  „Peronizace  a  modernizace
tratě…“  byla  i  oprava  výpravní  budovy,  což
nebylo součástí této akce.

Chtě nechtě se musím ještě vrátit  k minulému
číslu zpravodaje. Reakce na něj byly  pozitivní,
ale  jeden  člověk,  který  zde  bydlí,  napsal  na
svém  anonymním  profilu  na  sociální  síti,  že
starosta píše bláboly. Já mu jeho názor neberu,

určitě na něj má právo, ale pak nevím, proč to
čte? Ostatně jeho útoky na mne trvají již několik
let, už jsem si zvykl. Horší je, že to tady nazývá
„degenov“ (zřejmě jsme všichni zdegenerovaní,
kromě něj) a ti, co byli ukáznění a nosili roušky
nazývá „kretény“. I takoví tady žijí lidé. Pokud
se mu zpravodaj nelíbí, může zavolat a my mu
ho  přestaneme  dávat  do  schránky.  Není
problém.  Já  jsem  víc  než  půl  života  odebíral
jedny noviny a když se mně přestalo líbit,  jak
píší, tak jsem je odhlásil.

Čtvrtek  4.  června  2020  se
stal černým dnem pro naši
obec a pro lokalitu Březový
potok.

 Z Prahy přišla zpráva, že poradní panel expertů
SÚRAO  doporučil  zúžení  počtu  lokalit
vytypovaných pro uložení jaderného odpadu z 9
na  4  a  Březový  potok  zůstal  mezi  těmi,  kteří
drží „černého Petra“. Náš boj nekončí. Naopak!
Musíme přitvrdit. Musím říci, že hned ten den
nám nabídl  pomoc  Plzeňský  kraj  a  5.  června
přijel k nám na úřad pan hejtman Josef Bernard
se  svým  náměstkem  Pavlem  Čížkem.  Pozval
jsem všechny starosty a  společně jsme hledali
cestu, jak v našem boji pokračovat.  Výsledkem

tohoto  jednání  bylo
usnesení  zastupitelstva
Plzeňského  kraje,  které
nesouhlasí  s  umístěním
úložiště  na  území  kraje  a
podpořilo  dlouhodobé  úsilí
našich  obcí  v  boji  proti

tomuto  záměru. Každopádně  teď  budeme
potřebovat vaši podporu. Ještě větší než dosud
Budou se konat protestní akce a vaše účast na
nich je víc než nutná Děkujeme za ni!

Tak. Co se událo minulé čtvrtletí jsem napsal, co
připravujeme na další jsem  napsal taky. Svoji
vládu mezitím nastoupilo léto.  Čas prázdnin a
dovolených.  Přeji  vám  jejich  krásné  prožití  i
když  letos  to  asi  nebude  podle  představ
mnohých z vás. Hlavně zdraví! A mějte se rádi.
Co může být víc, než mít někoho rád.

Váš starosta
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   informuje ........

Novinky  a  benefity  veřejné  autobusové
dopravy  Plzeňského  kraje!

Cestující veřejnou dopravou po Plzeňském kraji
se  mohou  od  14.  června  2020  těšit  na  vítané
novinky,  a  na  více  než  300  nových  modrých
autobusů. Ty s sebou přinesou vysoký komfort a
pohodlnější cestování. 

Všechny autobusy v barvách Plzeňského kraje
budou částečně  nízkopodlažní, s plošinou pro
vozíčkáře či pro kočárky. Uvnitř bude pro tyto
cestující vyhrazené bezpečné místo. K rychlejší
odbavení pomůže možnost bezkontaktní  platby
kartou přes  terminál  u  řidiče.  
V parných letních dnech se cestující mohou těšit
ve  všech  vozech  na  klimatizaci,  která  v
kombinaci  s  dvojitými  skly  zaručí  příjemnou
cestu. Tato skla naopak v zimě zase pomohou
udržet autobusy příjemně vytopené. 

Pro  větší  pohodlí  budou  mít  autobusy
prodloužené sedačky a větší rozteč mezi nimi.
Všechny  vozy  nabídnou  USB  nabíječky  na
mobily a tablety, a na vybraných linkách bude k
dispozici  i  Wi-Fi  připojení.  Pro  snadnou
orientaci a přehled při cestě poslouží ve všech
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nejrůznější soutěže. Sociální sítě jsou vhodným
komunitním  místem,  kde  můžete  přispět  do
diskuze,  a  kde  vám  POVED  -  organizátor
veřejné dopravy Plzeňského kraje  -  odpoví  na
případné dotazy.
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    Zprávy ze školy
11.3.2020 byla vyhlášena 
mimořádná opatření a i my 
ve škole jsme se museli 
vypořádat s touto neznámou 
situací. Již první týden jsme 
začali zveřejňovat na webu 
školy samostudium. Od 
všech žáků jsme posbírali e-
mailové adresy a začali se 

zpětnou vazbou v plnění úkolů. Po nějaké době 
jsme zřídili všem žákům účty na Googlu a začali
pracovat přes Google učebnu. Tento nástroj se 
nám zdá velmi praktický a budeme s ním 
pracovat i po ukončení distanční výuky. Na 
webové stránky školy a do e-mailů žáků 
putovaly odkazy na výukové weby, výuková 
videa a informace, které by mohly být pro 
domácí vzdělávání užitečné. 
Uvědomujeme si, že domácí vzdělávání, zvláště 
mladších žáků, je pro rodiče velmi náročné a 
děkujeme za jejich spolupráci se školou. Učitelé
začali pracovat ze svých domovů a i pro ně byla 
tato situace náročná nejen časově. Přípravy, 
opravy a konzultace jim zabraly více času než 
ve škole. I jim děkuji za flexibilitu a zapojení do
distanční výuky. 

Od 11.5. začali školu navštěvovat deváťáci, 
kteří se připravovali na přijímací zkoušky. 
Zkoušky se konaly 8.6. Od 25. května mohly do
školy dobrovolně i mladší děti. A od 8. června 
se konaly konzultace pro starší žáky, kteří 
nejsou v rizikové skupině. 
Většina žáků a rodičů přistoupila k domácímu 
vzdělávání zodpovědně, žáci plnili úkoly a při 
potížích konzultovali se svými učiteli. Bohužel 
se vyskytly i jednotlivé případy, kdy si žák 
udělal tři měsíce prázdniny, rodiče mu tento 
zahálčivý život umožnili a to i přesto, že je 

škola opakovaně kontaktovala a žádala o 
nápravu. Nyní slyšíme výmluvy nevěděl jsem, 
nemohl jsem, on mě neposlechne, nevím proč 
jsem se ve škole nezeptal. Co k tomu dodat?
Od 21.4. se školní jídelna zapojila do tzv. 
krabičkování a zahájila vaření pro naše i cizí 
strávníky. Stravování je umožněno i mladším 
žákům.
11.6. se mohl uskutečnit kroužek SŠ 
Horažďovice. 

Rekonstrukce dílen při ZŠ Pačejov
Kompletní rekonstrukce dílen při ZŠ Pačejov se 
chýlí ke konci. Dílny mají nyní i novou střechu 
a všichni už se těší na jejich otevření.

Zápis do 1. třídy
Zápis do 1. třídy proběhl v dohodnutém termínu
bez přítomnosti dětí. Někteří rodiče využili 
možnost zapsat dítě prostřednictvím pošty. 
Máme zapsáno 13 prvňáčků, dvě holčičky 
budou své vzdělávání realizovat mimo Českou 
republiku.

Předávání vysvědčení 
- žáci, kteří se účastní konzultací - při poslední 
konzultaci 26.6.
- žáci 9. třídy – slavnostní předání 30.6. od 8:00.
- ostatní – 29.6. 8:00 – 9:00 nebo 30.6. 9:00 – 
10:00 nebo po dohodě s třídním učitelem 
(nejdříve 26.6.).

Ročenka
Ročenka vyjde poslední týden v červnu. Její 
cena se bude odvíjet od počtu vydání a 
nepřekročí 100 Kč.

Tento divný školní rok končí, snad takovou 
situaci už nikdy nezažijeme. Přeji žákům, 
rodičům, učitelům i ostatním čtenářům hodně 
zdraví,  pohodové prázdniny a dovolené. Hodně 
si odpočiňte a žáci, letos se výjimečně občas 
koukněte i do knížek, po prázdninách budeme 
mít víc práce než jindy. 

                RNDr. Hana Aldorfová,
ředitelka školy
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Opět skautujeme!
Po nucené odmlce jsme v sobotu 23. května 
opět obnovili skautskou činnost, která byla 

přerušena jako většina akcí pro 
děti koronavirovou epidemií. Vše 
nakonec jednou skončí, a i tato 
nelehká doba přešla do fáze, kdy 
jsme byli schopni naplánovat 
skautskou schůzku, při splnění 

minimálních hygienických požadavků 
stanovených vládními nařízeními.

Během březnového a dubnového čekání

bylo  z doslechu  patrné,  že  děti  již  potřebují  i
jiné  aktivity  než  jen  plnění  úkolů  do  školy  a
hraní si doma mezi čtyřmi zdmi. Proto i účast na
první  schůzce  byla  hojná  a  děti  hýřily
nevyčerpatelnou energií. Zároveň bylo znát, že
dětem chyběl  i  kontakt  s ostatními  vrstevníky.
Schůzka i přes hygienická opatření doporučená
ze  skautského  ústředí  probíhala  standardním
způsobem  a  děti  nebyly  nijak  omezeny
v prožitku z her.

Další akcí bude přespání v přírodě, které
tradičně plánujeme před odjezdem na tábor, aby
si  děti  navykly  na  táborový  režim  a  aby  jim
čekání  na táborové dobrodružství lépe utíkalo.
Než  ale  děti  budou  moci  složit  hlavy  pod
hvězdnou  oblohou,  musí  do  místa  určení  ujít
minimálně 5 km a musí vybudovat  provizorní
tábořiště.  Po  vlastnoruční  přípravě  večeře  pak
mohou zasednout k ohni, vychutnávat si pobyt
v přírodě  a  představovat  si,  co  vše  na
následujícím táboře zažijí.

Náš vrchol roku vypukne o několik dní
později  po  přespání,  kdy nás  čeká  opět  týden
plný dobrodružství a zážitků. Tímto pomyslným
vrcholem  je  skautský  tábor.  Sice  byla  situace
kolem pořádání letních táborů poměrně neurčitá
a  nebyly  jasně  specifikovány  požadavky,  za
kterých se mohou uskutečnit.  Poslední pokyny
ze  skautského  ústředí  však  ukázaly,  že
uspořádání tábora „U Stříbrného potoka“ bude
v našich  silách  a  že  i  za  současných
protiepidemiologických  opatření  je  možné  si
tábor  plnohodnotně  užít.  Tábor  bude  začínat
v sobotu 4.7.2020 a jeho konec je  naplánován
na 11.7.2020. 

Doufáme, že virová epidemie bude mít
příznivý  vývoj  a  že  nebude  důvod  zpřísňovat
opatření,  která  by  mohla  opět  ohrozit  naší
skautskou  činnost.  Kdyby  i  k tomu  nakonec
došlo, pokusíme se vymyslet takové alternativy,
které  by  dětem  umožnily  být  ve  svém
skautském kolektivu, a to např. prostřednictvím
e-skautování.

Mgr. Václav Bokačo Štípek

Pačejovská rally mezi elitou

            Po výjimečném
čtyřicátém  ročníku
INVELT Rally Pačejov se
pačejovští  pořadatelé
připravují  na  velkou
změnu  své  automobilové

soutěže. Jubilejní ročník této západočeské rally
se  zapsal  do  dějin  motorsportu.   Pořadatelé  z
AMK Pačejov přivítali na startu své „vesnické“
rally  dvě hvězdy  světového  formátu  Jimmyho
McRae a Henninga Solberga. Vyšla nová kniha
o rally  v  Pačejově  a  proběhla  výstava  ke  40.
výročí  pačejovské  rally.  Velmi  se  povedl  i
televizní  dokument  o  pačejovské  rally,  který
proslavuje obec Pačejov na různých televizních
stanicích dodnes.
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dvoudenní automobilové soutěže. Představa, že
tak malý automotoklub dokáže uspořádat soutěž
takového  formátu,  se  nejdříve  jevila  jako
naprostá utopie. Odborná motoristická veřejnost
však  pačejovským  pořadatelům  důvěřovala.
Vždyť  pačejovská  rally  patřila  už  několik  let
mezi  nejoblíbenější  a  nejlépe  organizované
soutěže  v  ČR.  Stále  to  však  byla  „jen“
jednodenní  soutěž.  Snaha  pořadatelů  se
vyplatila.  Po  téměř  třech  letech  příprav  se  v
Pačejově  a  okolí  pojede  poprvé  v  historii
vícedenní  automobilová  rally.  Pačejov  tak
vstupuje mezi elitu šesti největších rally v ČR.
Tento  úspěch  je  zásluhou  všech  členů  AMK
Pačejov,  ale  také  společnosti  INVELT  pana
Jiřího Jirovce, který tuto akci výrazně finančně
podpořil.

             Protože velké rally mají v létě své místo
v Mladé Boleslavi a ve Zlíně, museli pačejovští
pořadatelé  vybírat  z  termínů  na  konci  září.  V
této situaci přišel vhod prodloužený víkend 26.-
28.  září  2020.  Většina  pořadatelů  si  na
organizaci rally musí  brát dovolenou,  a tak se
jeden  den  volna  na  přípravu  hodí.  Ve  světle
pozdějších  událostí  se  tento  krok  ukázal  jako
správný.  Díky  koronavirové  krizi  by
pačejovskou  rally  ve  svém  tradičním  termínu
čekalo  spoustu  hygienických  opatření,  možná
by  bylo  ohroženo  i  samotné  konání  akce.
Doufejme,  že  koncem  září  již  bude  vše  v
normálu.  I  tak  koronavirová  krize
zkomplikovala  pačejovským  přípravy.
Největším  problémem  se  stala  nezasedající
zastupitelstva  obcí.  V  zákulisí  pořadatelského
sboru  se  však  stále  pracovalo  naplno.  V
současné době probíhá schvalovací proces trati,
která  musí  být  více  než  dvojnásobně  dlouhá
oproti  minulým  rokům.  Pačejovský
automotoklub  musel  výrazně  navýšit  i  své
materiálové  vybavení.  Jako  jedni  z  mála
pořadatelů jsme zvyklí  dělat ekonomickou, ale
zároveň  profesionální  variantu  rally.  Díky
neúnavné  práci  našich  členů  jsme  si  schopni
vyrobit  materiál,  který  jiní  musí  kupovat  za
velké  peníze.  To  je  také  jeden  z  důvodů,  že
dokážeme na vesnici připravit tak velkou akci.

              Letošní 41.
INVELT  Rally
Pačejov  se  pojede
jako  součást
Mistrovství  České

republiky v rally. V pátek 25. a v sobotu 26. září
budou  probíhat  seznamovací  jízdy.  Sobotní
podvečer  bude patřit  technickým přejímkám a
testovací  rychlostní  zkoušce.  Večer  by  měla
proběhnout  tradiční  předstartovní  šou  na
horažďovickém náměstí.  V neděli  27.  září  na
posádky čeká delší etapa. Závodit by se mělo na
Katovicku,  Blatensku,  ale  i  v  okolí  Lnář  a
Pačejova. V pondělí 28. září prověří účastníky
kratší,  ale  nesmírně  obtížná  etapa  se  šesti
rychlostními  zkouškami.  Závodit  se  bude  na
horažďovicku  a  strakonicku.  Touto  obtížnou
etapou  měl  původně  vyvrcholit  celý  český
šampionát.  Po  přesunu  jarních  soutěží  na
podzim však v Pačejově sezona rally neskončí.
Nedělní  etapu  navíc  absolvují  i  posádky
historických  automobilů,  jako  součást  svého
mistrovství ČR a účastníci České trofeje v rally
pravidelnosti.

                 V polovině května jsme byli nuceni
zrušit  závod  MČR v  automobilovém slalomu,
který se měl tradičně konat na letišti v Kadově.
Příprava  na  dalších  dvou  závodech
Pošumavského  poháru  v  automobilovém
slalomu pokračuje podle plánu. Jeden podnik se
uskuteční v srpnu, ten poslední v říjnu. 

                 Po čtyřiceti letech organizování rally
se  pačejovští  motorističtí  fandové  dočkali
vrcholné akce ve své obci. Dost možná to bude
největší sportovní akce v historii Pačejova. Start
a cíl rally je z kapacitních důvodů již mnoho let
v  Horažďovicích,  centrum  rally  však  stále
zůstává  v  Pačejově,  a  díky  podpoře  obecního
úřadu to tak bude i nadále. Doufejme, že malý
pačejovský  automotoklub  svoji  rally  po
organizační  stránce  zvládne  a  jeho  členové
budou moci tento úspěch oslavit na slavnostním
večeru  AMK  Pačejov.  Ten  se  bude  konat  u
příležitosti  výročí  60  let  od  založení
automotoklubu v Pačejově v polovině listopadu.

     Miroslav Žitník ml.
předseda AMK Pačejov v AČR               

ZPRAVODAJ obce Pačejov / 8 /



dvoudenní automobilové soutěže. Představa, že
tak malý automotoklub dokáže uspořádat soutěž
takového  formátu,  se  nejdříve  jevila  jako
naprostá utopie. Odborná motoristická veřejnost
však  pačejovským  pořadatelům  důvěřovala.
Vždyť  pačejovská  rally  patřila  už  několik  let
mezi  nejoblíbenější  a  nejlépe  organizované
soutěže  v  ČR.  Stále  to  však  byla  „jen“
jednodenní  soutěž.  Snaha  pořadatelů  se
vyplatila.  Po  téměř  třech  letech  příprav  se  v
Pačejově  a  okolí  pojede  poprvé  v  historii
vícedenní  automobilová  rally.  Pačejov  tak
vstupuje mezi elitu šesti největších rally v ČR.
Tento  úspěch  je  zásluhou  všech  členů  AMK
Pačejov,  ale  také  společnosti  INVELT  pana
Jiřího Jirovce, který tuto akci výrazně finančně
podpořil.

             Protože velké rally mají v létě své místo
v Mladé Boleslavi a ve Zlíně, museli pačejovští
pořadatelé  vybírat  z  termínů  na  konci  září.  V
této situaci přišel vhod prodloužený víkend 26.-
28.  září  2020.  Většina  pořadatelů  si  na
organizaci rally musí  brát dovolenou,  a tak se
jeden  den  volna  na  přípravu  hodí.  Ve  světle
pozdějších  událostí  se  tento  krok  ukázal  jako
správný.  Díky  koronavirové  krizi  by
pačejovskou  rally  ve  svém  tradičním  termínu
čekalo  spoustu  hygienických  opatření,  možná
by  bylo  ohroženo  i  samotné  konání  akce.
Doufejme,  že  koncem  září  již  bude  vše  v
normálu.  I  tak  koronavirová  krize
zkomplikovala  pačejovským  přípravy.
Největším  problémem  se  stala  nezasedající
zastupitelstva  obcí.  V  zákulisí  pořadatelského
sboru  se  však  stále  pracovalo  naplno.  V
současné době probíhá schvalovací proces trati,
která  musí  být  více  než  dvojnásobně  dlouhá
oproti  minulým  rokům.  Pačejovský
automotoklub  musel  výrazně  navýšit  i  své
materiálové  vybavení.  Jako  jedni  z  mála
pořadatelů jsme zvyklí  dělat ekonomickou, ale
zároveň  profesionální  variantu  rally.  Díky
neúnavné  práci  našich  členů  jsme  si  schopni
vyrobit  materiál,  který  jiní  musí  kupovat  za
velké  peníze.  To  je  také  jeden  z  důvodů,  že
dokážeme na vesnici připravit tak velkou akci.

              Letošní 41.
INVELT  Rally
Pačejov  se  pojede
jako  součást
Mistrovství  České

republiky v rally. V pátek 25. a v sobotu 26. září
budou  probíhat  seznamovací  jízdy.  Sobotní
podvečer  bude patřit  technickým přejímkám a
testovací  rychlostní  zkoušce.  Večer  by  měla
proběhnout  tradiční  předstartovní  šou  na
horažďovickém náměstí.  V neděli  27.  září  na
posádky čeká delší etapa. Závodit by se mělo na
Katovicku,  Blatensku,  ale  i  v  okolí  Lnář  a
Pačejova. V pondělí 28. září prověří účastníky
kratší,  ale  nesmírně  obtížná  etapa  se  šesti
rychlostními  zkouškami.  Závodit  se  bude  na
horažďovicku  a  strakonicku.  Touto  obtížnou
etapou  měl  původně  vyvrcholit  celý  český
šampionát.  Po  přesunu  jarních  soutěží  na
podzim však v Pačejově sezona rally neskončí.
Nedělní  etapu  navíc  absolvují  i  posádky
historických  automobilů,  jako  součást  svého
mistrovství ČR a účastníci České trofeje v rally
pravidelnosti.

                 V polovině května jsme byli nuceni
zrušit  závod  MČR v  automobilovém slalomu,
který se měl tradičně konat na letišti v Kadově.
Příprava  na  dalších  dvou  závodech
Pošumavského  poháru  v  automobilovém
slalomu pokračuje podle plánu. Jeden podnik se
uskuteční v srpnu, ten poslední v říjnu. 

                 Po čtyřiceti letech organizování rally
se  pačejovští  motorističtí  fandové  dočkali
vrcholné akce ve své obci. Dost možná to bude
největší sportovní akce v historii Pačejova. Start
a cíl rally je z kapacitních důvodů již mnoho let
v  Horažďovicích,  centrum  rally  však  stále
zůstává  v  Pačejově,  a  díky  podpoře  obecního
úřadu to tak bude i nadále. Doufejme, že malý
pačejovský  automotoklub  svoji  rally  po
organizační  stránce  zvládne  a  jeho  členové
budou moci tento úspěch oslavit na slavnostním
večeru  AMK  Pačejov.  Ten  se  bude  konat  u
příležitosti  výročí  60  let  od  založení
automotoklubu v Pačejově v polovině listopadu.

     Miroslav Žitník ml.
předseda AMK Pačejov v AČR               

Pačejov  favoritem  státu  pro  hlubinné
úložiště jaderného odpadu v             ČR  

Hlubinné  úložiště
jaderného  odpadu  má  v
Česku  vzniknout  na
jedné ze čtyř posledních
vybraných  lokalit.
Vyplývá to z doporučení
poradního  panelu
expertů, který byl zřízen
z  podnětu  Správy
úložišť  radioaktivních

odpadů  (SÚRAO).  Návrh  z 4.  června  2020  musí
ještě schválit Rada SÚRAO, finální slovo bude mít
vláda  (pravděpodobně  do  konce  první  poloviny
roku 2020).
Dosud se v souvislosti s hlubinným úložištěm v ČR
uvažovalo  o  devíti  lokalitách.  Z  původního
seznamu tak podle návrhu panelu expertů vypadly
Kraví  hora  na  Žďársku,  Čertovka  na  pomezí
Ústeckého  a  Plzeňského  kraje,  Magdaléna  na
Táborsku, Čihadlo na Jindřichohradecku a lokalita
Na Skalním u Dukovan. 

Technické  závěry  SÚRAO  jsou  podkladovým
materiálem  k  dalšímu  posouzení,  nejedná  se  o
definitivní  rozhodnutí  v  této  fázi  procesu  zúžení
lokalit  pro stavbu hlubinného úložiště  z devíti  na
čtyři.  SÚRAO  potvrdilo,  že  lokality  Janoch  u
Temelína, Horka na Třebíčsku, Hrádek na Jihlavsku
či Březový potok na Klatovsku patří mezi nejlépe
hodnocené z hlediska kritérií  bezpečnosti,  dopadů
na  životní  prostředí  a  technické  proveditelnosti
projektu. 

Postup  státu  při  hledání  úložiště  dlouhodobě
kritizuje  Platforma  proti  hlubinnému  úložišti,  jež
sdružuje  32  obcí  a  měst  a  16  spolků.  Platforma
uvádí,  že  MPO  by  mělo  zřídit  oponentní  tým
mezinárodních  vědců  a  expertů,  který  by
přezkoumal a zrevidoval, jak se vybírá lokalita pro
hlubinné  úložiště  jaderného  odpadu  v  ČR,  a  to
například z hlediska metodiky a postupu. Učinit by
tak mělo ještě  před předložením finálního návrhu
na snížení počtu uvažovaných lokalit na vládu.

Úložiště, v němž by měly být trvale na tisíce let v
hloubce půl kilometru pod zemí uloženy tisíce tun
vyhořelého paliva z jaderných elektráren, má v ČR
vzniknout do roku 2065. Stavět se má 15 let s tím,
že stavba má být zahájena v roce 2050 a náklady na
vybudování  a  provoz  mají  dosáhnout  zhruba  111
miliard korun. V roce 2030 je plánováno zahájení

stavby  podzemní  laboratoře.  Nyní  se  vyhořelé
vysoce  radioaktivní  palivo  z  jaderných  bloků
ukládá do meziskladů přímo v areálech elektráren.
V roce 2025 chce mít vláda jediné finální místo pro
hlubinné úložiště jaderného odpadu a doufejme, že
to nebude lokalita „Březový potok“.

Hlubinné  úložiště  pro  vyhořelé  jaderné  palivo
neexistuje  ve  zkolaudovaném provozu  nikde  na
světě,  první  se  zatím  jen  testuje  ve  zkušebním
provozu  ve  Finsku,  kde  plánují  první  kontejnery
s jaderným radioaktivním odpadem zavážet nejdříve
v roce 2025. Místo pro takové jaderné zařízení musí
splňovat  řadu  požadavků:  rozsáhlý  masiv  horniny
neporušený  prasklinami  a  štěrbinami,  kde  je
vyloučeno  zemětřesení  a  který  zabezpečí  odvod
tepla.  Musí  zaručit  stabilitu  po  celou  dobu,  kdy
radioaktivní  odpad  bude  nebezpečný.  Musí  také
vyloučit průniky podzemní vody do úložiště, protože
postupná koroze by příliš brzy poškodila kontejnery
s  odpadem.  Ty  ale  tak  jako  tak  jednou  selžou,  a
pokud by do úložiště proudila voda, mohla by vynést
radioaktivní  a  toxické  látky  na  povrch  nebo
kontaminovat zdroje pitné vody.

Tímto  jsem  si  dovolil  pro  Vás  shrnout  výše
uvedeným  současnou  situaci  kolem  problematiky
hlubinného úložiště,  která  se  pro Pačejov  nevyvíjí
vůbec  příznivě,  pokud  myslíme  na  negativní  vliv
stavby na životní prostředí, který možná pocítí lidé,
kteří  v okolí  Pačejova  budou  žít  v letech  2050  až
2065.  Budou  to  určitě  děti,  které  dnes  chodí  do
mateřských  škol,  základních  škol,  budou  to  lidé,
kterým je dnes dvacet, třicet, čtyřicet let, možná se
to  týká  i  všech  starších,  kteří  se  dožijí  vysokého
věku … Týká se to i všech, kteří se teprve narodí, a
proto si myslím, že bychom společně měli státu teď,
když  se  opravdu  rozhoduje,  hlasitě  říci,  že  tady
úložiště  pro  budoucí  život  a  budoucí  generace
nechceme! Jak Vám bude,  když se Vám syn nebo
vnuk podívá za 30 let do očí a zeptá se, proč jste to
tenkrát v letech 2020 až 2025 dovolili? Opravdu jste
proti  tomu  nemohli  udělat  víc?  Vím,  můžete
namínout, že to není Vaše povinnost. Máte pravdu,
není.  Můžete  namítnout,  že  v lokalitě  „Březový
potok“  zastupitelstva  dotčených  obcí  i  spolek
„JODN“  bojuje  proti  HÚJO  dlouhodobě  už
sedmnáct  let  skoro  nejvíc,  nejhlasitěji  a  nejvíc
jednotně v celé republice a stejně jsme mezi čtyřmi
posledními  favority  pro  úložiště.  Zase  budete  mít
pravdu. Přesto si myslím, že zrovna teď, by se měli
zapojit všichni, zejména mladí, kteří se dožijí doby,
kdy  se  úložiště  začne  budovat  a  poté  provozovat.
Pořád jsou ve hře čtyři lokality a jen v jedné úložiště
nakonec  bude.  Pokud  jsou  u  posledních  čtyřech
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finálních  vybraných  lokalitách  nepatrné  rozdíly  v
technických  podmínkách  pro  vhodnost  úložiště,
rozhodne  dle  mého  názoru  síla  odporu  veřejnosti
v jednotlivých  lokalitách.  A  že  to  bude  stavba
gigantických  rozměrů  je  nad  slunce  jasné.  V
Pačejově se buduje peronizace železniční tratě, akce
na necelé dva roky za cca miliardu korun. Úložiště
jaderného odpadu bude stavební akce na patnáct let
s rozpočtem přes  sto  miliard.  Rozsah tedy časově,
nákladově i lidi obtěžující cca 100krát vyšší. 

Veřejně dostupný materiál na webu SÚRAO: https://
www.surao.cz/dokument-kategorie/zivotniprostredi/
„Studie  vlivu  na  životní  prostředí  TZ  146/2007“
např. str. 37 a dál popisuje „Odvoz rubaniny a vliv
dopravy“. Jen malý příklad zveřejněný SÚRAO zde
uvádí, že bude potřeba vyrubat 6 735 282 m3 hornin,
5 000 000 m3 se bude nákladními auty převážet do
vytěženého lomu do Hejné a 200 000 m3 do lomů
v Lažanech Defurových.  Počet  jízd nákladních aut
s rubaninou  pak  plánují  na  841 910.To  vůbec
nevypadá  na  stavbu,  která  neovlivní  život
lidí.Seznamte  se  prosím  s celou  „Studií  vlivu  na
životní  prostředí  TZ  146/2007“  nebo  dalšími
dokumenty zde:  http://www.nechcemeuloziste.cz/cs/
dokumenty/odborne-studie/  a  doufám,  že  pak
nezůstane  lhostejní  k tomu,  co  stát  velmi  blízko
Vašich domovů plánuje a chce budovat. 

František Kába, předseda spolku www.jodn.cz
a člen rady Obce Pačejov

Pačejovské hudební léto 2020
   
 Po letošním jaru plném strachu, obav a omezení
připravila římskokatolická farnost pro veřejnost
další  již  IX.  Ročník  Pačejovského  hudebního
léta.  Jako  obvykle  proběhnou  dva  koncerty,
které, jak doufáme, přinesou do nastávající doby
trochu radosti a pohody.
   První  koncert  se  uskuteční  neobvykle  už
v neděli  28.června  2020  od  15,00  hodin
v kostele  P.  Marie  Sněžné.  Účinkovat  bude
mladá  klatovská  skupina  Elias.  V jejím
repertoáru  jsou  gospely,   spirituály  a  vlastní
písně ve vícehlasém provedení i s doprovodem
nástrojů.

  
 Druhý koncert je tradičně spjatý s pačejovskou
poutí a bude se konat  v sobotu 8. srpna 2020
od  17,00  hodin  rovněž  v kostele  P.  Marie
Sněžné.  Vystoupí  na  něm  nám  už  známá
profesionální varhanice Marie Pochopová. Koho
přiveze  sebou  jako  spoluúčinkující,  zda
některého  z hudebníků  či  zpěváků,  není  zatím
rozhodnuto.  Rozhodně ale  bude tento  koncert,
jako vždy, hlubokým kulturním zážitkem.
   Doufáme,  že  oba  koncerty  zaujmou
pačejovskou  veřejnost  a  těšíme  se  v hojném
počtu na shledání s vámi. 

MVDr. Stanislav Smítka
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VŠECHNO NEJLEPŠÍ NAŠIM 
JUBILANTŮM

Všem  našim  spoluobčanům,  kteří  v
uplynulém čtvrtletí letošního roku oslavili
svá  životní  jubilea,  přejeme  všechno
nejlepší, pevné zdraví a osobní spokojenost
i do dalších let. Srdečně přeje

Jaké akce nás čekají ?

***

18. července 2020 – Strážovice náves

Autobusový  zájezd  na  muzikál  do
Prahy  31.10.2020  *  divadlo
Broadway.
Zájemci  o  vstupenky  si  je  mohou
zakoupit   na  Obecním  úřadu  v
úředních  hodinách  do  vyprodání
zásob. Dopravu hradí obec.

***

9.srpna 2020
Pouťový jarmark

Švitorka v pivovarské
zahradě

30. srpna 2020
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Z  ČERNÉ  KRONIKY
OBCE….

* Neznámý vandal rozbil sklo na skříňce č.
19  v  kolumbáriu  na  místním  hřbitově  a
nějak to opomněl nahlásit a uhradit škodu
nebo to opravit. Smutný případ.

* Nepořádek na stanovišti kontejnerů ve vsi
pokračuje.  Jak  by  ne,  když  třeba  jeden
občan  nese  odpad  a  odhodí  ho  tam  ze
silnice, aniž by tam zacházel …..

*  O  víkendu  v  půlce  června  napouštěli
někteří  bezohlední  majitelé  bazénů  ve
Velešicích  své  bazény  takovým  způsobem,
že  všem  ostatní  pak  tekla  hnědá  voda  a
objevili se i stížnosti na obci ….

Vě�ř�tě, ž�ě bychom byli řá�di, kdyby táto řubřiká

mohlá žu� stát přá�ždná� . (Rědákcě)

***

 Chválíme ….

*  Kolektiv  zaměstnanců  Mateřské  školy,
který o vynucených koroprázdninách pilně
v  areálu školy  pracoval  a  vylepšil  mnoho
věcí a udělal strašně práce. Děkujeme!

*  Děkujeme  všem,  kteří  se  zapojili  do
brigád  v  obecních  lesích,  protože  jarní
práce nečekaly. Bylo zasázeno několik tisíc
stromků  (manželé  Cihlářovi)  a  krásně
vyklizeny  paseky  (rodina  Bělochova,  F.
Kába ml. a J.  Hosnedl).

*   Děkujeme spolkům TJ  Sokol a Tenisový
klub, jejichž členové pracovali v lesích dvě
soboty na úklidu pasek a zřekly se nároku
na  odměnu  s  tím,  že  je  obec  už  tak
podporuje ……

* Při jarních pracích v obecních lesích bylo
zasázeno 27 tisíc sazenic stromků...

*  Základní  školu  Pačejov,  která  u
příležitosti  100.  výročí  naší  vlajky
uspořádala  soutěž  o  nejlepší  plakát  s
vlajkou, hrdiny této divné doby a posilující
výzvou  nebo  poděkováním.  Zároveň
děkujeme všem žákům, kteří se zúčastnili.

*  Firmu  Stafis  KT,  která  se  zasloužila  o
znovuobnovení  hřiště  v  Kotěžici  a  firmu
Radon expres, která tento projekt finančně
podpořila. Děkujeme.

* Ještě dodatečně děkujeme paní Kateřině
Nohové za šití roušek pro občany Pačejova.

*  Občany  naší  obce  včetně  kolektivu  MŠ,
kteří se zúčastnili  protestní  blokády proti
úložišti jaderného odpadu ve Velkém Boru
dne 13. června 2020. Děkujeme.

Pamatujete?
Takhle to v Pačejově

vypadalo ještě nedávno.
Není to tak dlouho. Ale
lidská paměť je krátká a
dnešní stav se bere jako

samozřejmost ….
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Jak probíhala stavba vodní nádrže na Prachárně ….
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