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Leden 2014 
 
 
 
   Ve středu dne 1. ledna 2014 v poledních hodinách došlo v ulici Internacionální v Praze v 
Suchdole k výbuchu v rezidenčním domě palestinského velvyslance Džamála  Muhammada 
Džamála. K výbuchu došlo při neodborné manipulaci s trezorem v obývacím pokoji. 
Šestapadesátiletý velvyslanec utrpěl velmi vážná zranění, kterým v Ústřední vojenské 
nemocnici podlehl. Džamál Muhammad Džamál se funkce palestinského velvyslance ujal loni 
11. října, když předal pověřovací listiny prezidentu Miloši Zemanovi. Při osobním rozhovoru 
se Zemanem prezidenta požádal, aby se Palestincům více přiblížil. Zároveň uvedl, že některé 
Zemanovy výroky vztahy mezi arabskými zeměmi a ČR poškodily. Měl na mysli Zemanovo 
prohlášení, že by se česká ambasáda v Izraeli měla přestěhovat z Tel Avivu do sporného 
Jeruzaléma. Sousedé na místě výbuchu uvedli, že rodina velvyslance se právě do bytu 
stěhovala, všude byly krabice a zabalený nábytek. Dále byla ošetřena ještě dvaapadesátiletá 
žena, která se nadýchala zplodin. Ta byla převezena do motolské nemocnice. Protože 
prodělala především šok, byla záhy propuštěna. Pyrotechnici prohledávají i sousední dům v 
Suchdole, který rovněž patří palestinské ambasádě. Na místo vyrazili kromě policistů také 
hasiči, záchranka a pyrotechnik. Vzlétl také vrtulník policejního prezidia. 
 

 
 
Palestinský velvyslanec Džamál Muhammad Džamál s prezidentem Milošem Zemanem 
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   V pátek dne 3. ledna 2014 od 19:00 hodin se konala "Valná hromada Sboru dobrovolných 
hasičů Tálín". Na této valné hromadě byli přítomni i hasiči místního sboru. Za pasecký 
hasičský sbor byl na "Valné hromadě" v Tálíně přítomen jednatel p. Jiří Vaněček ml. a p. Jiří 
Stropnický. 
   V sobotu dne 4. ledna 2014 od 19:00 hodin se konala v paseckém penziónu "Václavka" 
další "106. Valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Paseky". Na této schůzi byl opět 
zhodnocen uplynulý rok. Starosta paseckých hasičů p. Petr Kubička poděkoval členům za 
kvalitní sportovní výsledky a dále poděkoval za činnost při letních povodních v obci Žďár. 
 

 
 

                  Starosta paseckých hasičů p. Petr Kubička na "106. Valné hromadě" 
 
   Jednatel paseckých hasičů p. Jiří Vaněček seznámil členy s činností hasičů v nadcházejícím 
roce. Pokladník p. Miroslav Stropnický všem sdělil, jak je na tom finančně pasecký sbor. Na 
závěr hasičské valné hromady došlo k volbě nové velitelky hasiček, neboť předcházející 
velitelka pí. Blanka Heineová složila svou funkci. Novou velitelkou paseckých hasiček byla 
zvolena pí. Dagmar Klusáčková. Jako hosté byli přítomni hasičské "Valné hromadě" hasiči z 
Milenovic, Krče, Jehnědna a Tálína. Všemu přihlížel i starosta Okresního sdružení hasičů 
Čech, Moravy a Slezska p. Jiří Novák z Písku, který opět po roce do Pasek zavítal. Po 
ukončení "106. Valné hromady Sboru dobrovolných hasičů Paseky" začala volná zábava. 
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   Dne 6. ledna 2014 zemřel v po delší nemoci ve věku 86 let někdejší vynikající 
reprezentant, uznávaný trenér a nejúspěšnější předseda svazu v historii našeho hokeje 
Karel Gut. Jako hráč a kapitán národního mužstva se Gut zúčastnil tří zimních olympijských 
her a šesti světových šampionátů, z nichž si přivezl tři bronzové medaile. V roce 1955 byl 
dokonce vyhlášen nejlepším obráncem mistrovství světa. Za reprezentaci sehrál celkem 114 
utkání, ve kterých zaznamenal 34 branek. V nejvyšší soutěži působil čtrnáct sezón, 
mistrovský titul pomáhal vybojovat Spartě v roce 1954, jeho dres visí pod střechou 
holešovické haly. Jako trenér vedl Gut reprezentaci v období 1973 – 1979, kdy získala mj. 
dva tituly mistrů světa v letech 1976 a 1977, stříbro na zimních olympijských hrách 1976 a 
další čtyři stříbrné medaile ze světových šampionátů. V letech 1994 – 2004 pak byl Karel Gut 
předsedou ČSLH. V době jeho působení v čele svazu vybojovalo národní mužstvo zlaté 
medaile na "Zimních olympijských hrách" v Naganu v roce 1998 a na "Světových 
šampionátech" v letech 1996, 1999, 2000, 2001. V roce 1998 se stal členem "Síně slávy" IIHF 
a v roce 2008 členem "Síně slávy" Českého hokeje. 
   V úterý dne 7. ledna 2014 od 08:00 hodin začalo kopání kanalizace ve dvoře penziónu 
"Václavka". Výkopové práce prováděla soukromá osoba p. Josef Motyčák z Protivína se 
svým multifunkčním hrabátkem zn. NEUMEIER.  Ze začátku šly výkopové práce rychle, ale 
postupem času se narazilo na litou skálu a zde se práce výrazně zpomalily. Z tohoto důvodu 
se práce časově prodloužily.  
 

 
 
Výkopové práce pro kanalizaci ve dvoře penziónu "Václavka" prováděna p. Motyčákem  
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   Ve čtvrtek dne  9. ledna 2014 se multifunkční hrabátko p. Motyčáka poškodilo a proto další 
výkopové práce od pondělí dne 13. ledna 2014  prováděla firma "BULDOK stav S.R.O." ze 
Záblatí s multifunkčním hrabátkem zn. BOBCAT 430. Výkopové práce stály kolem  
50.000,- Kč,-. 
 

 
 
Výkopové práce prováděné firmou Buldok stav S.R.O. 
 
   Ve středu dne 8. ledna 2014 se přistěhovali Michal a Štěpán Novotných ze Svatkovic u 
Bernartic. Oba se přistěhovali do domu Paseky č. p. 87. 
   V pátek dne 10. ledna 2014 se konala "Valná hromada" hasičů z Krče. Zde byli přítomni za 
pasecké hasiče p. Jiří Stropnický a Stanislav Kasa st. 
   Dne 11. ledna 2014 zemřel bývalý premiér Ariel Šaron ve věku nedožitých 86 let. 
 Ariel Šaron strávil posledních osm let svého života v kómatu po těžké mrtvici. Narodil se 
Jako Ariel Scheinermann v rodině běloruských Židů v roce 1928 na britském mandátním 
území Palestina v zemědělské osadě Kfar Malal, tedy na pozdějším území Státu Izrael. V 
izraelské armádě velel už za války za nezávislost v roce 1948. Jako vojenský génius proslul 
zejména v Šestidenní válce v roce 1967, kdy Izrael bleskově obsadil nejen západní břeh 
Jordánu i se starým Jeruzalémem, ale i celý Sinajský poloostrov až k Suezu a Golanské 
výšiny. Během tzv. jomkippurské války v roce 1973 významně přispěl k obratu, kdy se 
napadený Izrael zpočátku s velkými ztrátami bránil přesile arabských sousedů, ale nakonec 
jeho jednotky překročily Suezský průplav a držely Egypt v šachu.  
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Bývalý izraelský premiér Ariel Šaron 
 
Po odchodu z armády vstoupil do politiky a jeho působení bylo často kontroverzní. Jedním z 
největších stínů na jeho kariéře je skandál z roku 1982, kdy jako ministr obrany nařídil invazi 
do Libanonu. Vyšetřovací komise došla k závěru, že je nepřímo zodpovědný za masakr v 
tamních palestinských uprchlických táborech Sabra a Šatíla. Libanonské křesťanské milice 
tam povraždily až tisícovku Palestinců a izraelské síly proti tomu nezasáhly. V roce 1983 
proto musel z postu odejít. Později zastával různé další ministerské posty, šéfoval rezortu 
průmyslu a obchodu nebo bydlení a výstavby. Byl zastáncem budování židovských osad na 
okupovaných palestinských územích a odmítal mírové rozhovory s Palestinci. Palestinského 
předáka Jásira Arafata označoval za lháře a vraha, přesto trval na tom, že Izrael neplánuje ho 
zabít. Celá desetiletí odmítal mírové dohody s arabskými státy - nesouhlasil se smlouvami s 
Palestinci (1993), ani Jordánskem (1994). Později změnil názor. Výměnou za ukončení 
terorismu souhlasil se vznikem palestinského státu a v souvislosti s obsazenými územími 
použil slovo okupace. S Arafatem ale jednat odmítal. Názor změnil též na kolonizaci 
palestinských území. Ještě začátkem 90. let byl kupříkladu nazýván "imigrantským carem" za 
to, že se mu podařilo dostat do Izraele mnoho set tisíc občanů SSSR. Paradoxně to byl ale on, 
kdo v roce 2005 prosadil přes nemalý odpor na izraelské politické scéně jednostranné stažení 
židovských osad z pásma Gazy, které tak Izrael přestal okupovat po dlouhých 38 letech. 
Překvapivý návrat zažil Šaron, kterému vaz nezlomilo ani několik skandálů, v roce 2001, kdy 
se - několik měsíců po vypuknutí druhé palestinské intifády (povstání) - stal 11. izraelským 
premiérem. V dalších letech tvrdě postupoval proti palestinskému terorismu a prosadil 
výstavbu sporného plotu mezi západním břehem Jordánu a Izraelem. Posledním šokem na 
izraelské politické scéně bylo Šaronovo rozhodnutí v listopadu 2005 opustit po 32 letech 
pravicovou stranu Likud, jejímž byl od září 1999 předsedou. Založil novou centristickou 
formaci Kadima (Vpřed), ke které se připojila řada dalších výrazných politiků. S touto 
formací měl podle průzkumů velkou šanci vyhrát březnové předčasné parlamentní volby. To 
mu však překazily jeho zdravotní problémy. V hektické situaci dostal 18. prosince 2005 první 
mozkovou mrtvici. O pár dnů později následovala druhá, po níž upadl do kómatu. „Arik“  
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Šaron byl izraelským premiérem od roku 2001 do roku 2006, kdy utrpěl cévní mozkovou 
příhodu a od té doby byl ve vegetativním stavu. 
   V sobotu dne 11. ledna 2014 se konala "Valná hromada" hasičů z Milenovic. Zde rovněž 
byli přítomni i pasečtí hasiči a to Jiří Vaněček ml. a Jana Vaněčková. 
   V pondělí dne 13. ledna byly ukončeny výkopové práce na novou kanalizaci v penziónu 
"Václavka". V odpoledních hodinách začala pokládka nové kanalizace, kterou prováděl 
Zdeněk Straka ml. společně s Petrem Kubičkou. V úterý dne 14. ledna 2014 byla nová 
kanalizace dopojena na odpad z pánských toalet penziónu. Rovněž pokračovalo zasypávání. 
Dopojení kanalizace a zasypávání prováděl Zdenek Straka ml., Petr Kubička, Václav 
Kostohryz st.,  Jiří Vaněček st., Stanislav Kasa st., Pavel Kouba a Martin Heine st.. 
Zasypávání a srovnávání terénu trvalo několik dní. 
  V sobotu dne 18. ledna 2014 od 10:00 hodin se konal v místním pohostinství turnaj ve 
stolním tenise, který pořádal za finanční podpory Obce Paseky Petr Svoboda společně s 
Liborem Polanským. Turnaje se zúčastnilo na deset hráčů. Šest jich bylo z Pasek, tří z Údraže 
a jeden hráč z Tálína. Ve skupině se hrálo každý hráč s každým. Pak jich postoupilo pět do 
finále. Dalších pět hráčů hrálo o umístění. Nakonec celý turnaj vyhrál Miloslav Polanský z 
Tálína. Ten dostal za první místo pohár, soudek piva Heineken a štangli chutného salámu. 
Nejlépe z paseckých dopadl Petr Svoboda, který se nakonec umístil na 3. místě. Turnaj měl 
výbornou organizaci a všichni doufají, že se v následujícím roce uskuteční znovu a třeba se z 
něj stane i tradice.  
 

 
 
Turnaj ve stolním tenise v paseckém pohostinství  
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   Ve středu dne 22. ledna 2014 v nočních hodinách padal první letošní sníh. Ten se ale 
neudržel, neboť se teploty držely kolem 0 stupňů C a přes den se pohybovaly kolem  
3 stupňů C. 
   V sobotu dne 25. ledna 2014 od 20:00 hodin se konal v místním pohostinství "Hasičský 
ples". Ples pořádal Sbor dobrovolných hasičů Paseky a Obec Paseky za finanční podpory 
ČEZ. Tento ples je každým rokem hojně navštěvován. I letos bylo mnoho lidí. Přišlo na 85 
platících a v nočních hodinách přišli ještě starosta Okrsku Žďár (kam spadá i naše obec) p. 
Petr Váňa s několika členy z SDH Tálín. Ti přišli později, neboť byli na "Valné hromadě" v 
Albrechticích nad Vltavou. Zábava byla výborná. Kolem půlnoci začala bohatá tombola. Dary 
do tomboly donesli místní občané i podnikatelé. Letos poprvé dala dary do tomboly i  ČEZ - 
Jaderná elektrárna Temelín. Hlavní cena, kopa hnoje, byla rovněž vyhrána. Byla ale vrácena a 
následovně vydražena. Po tombole opět začala taneční zábava. K poslechu a tanci hrála 
žďárskotálínska hudební skupina "LANZA". 
 

 
 
"Hasi čský ples" v sále paseckého pohostinství 
 
  Ve dnech 26. až 27. ledna 2014 padal po celé republice sníh. V naší obci napadlo kolem  
8 cm sněhu a denní teploty se pohybovaly kolem 0 stupňů C. 
   Ve středu dne 29. ledna 2014 ve 13:00 hodin prezident Miloš Zeman jmenoval na Pražském 
hradě nové ministry koaličního kabinetu premiéra Bohuslava Sobotky. Je tvořen ministry 
ČSSD, hnutí ANO a lidovců. Vláda má sedmnáct členů. Nový premiér Bohuslav Sobotka 
nejprve představil prezidentovi jednotlivé členy kabinetu. Ti poté složili do rukou hlavy státu 
ústavou daný slib. Prezident požádal nové ministry, aby si za prioritu dali schválení 
služebního zákona. Závěrem jim popřál úspěch a plné nasazení. Na závěr půlhodinové 
ceremonie premiér Bohuslav Sobotka poděkoval za jmenování. 
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Ministři nové vlády ČR společně s prezidentem ČR Milošem Zemanem na Pražském hradě 
 
   Ve středu dne 29. ledna 2014 se k trvalému pobytu do Pasek č. p. 44 přihlásila Květa 
Dobrovodská se svým synem Davidem Dobrovodským. Oba se přistěhovali z Protivína.  
   Dne 30. ledna 2014 oslavil „70“ let pan Václav Kostohryz st. z domu Paseky č. p. 2. 
Narozeniny následovně oslavil v pátek dne 31. ledna 2014 v penziónu "Václavka". 
   Od 1 ledna 2014 do 3. ledna 2014 bylo převážně jasno až polojasno a denní teploty se 
pohybovaly kolem 7 stupňů C. od 4. ledna 2014 bylo zataženo, nepršelo ani nesněžilo a denní 
teploty se pohybovaly kolem 5 stupňů C. Od 6. ledna 2014 bylo opět slunečno a denní teploty 
se pohybovaly kolem 14 stupňů C. Od 9. ledna 2014 bylo polojasno až zataženo, nepršelo ani 
nesněžilo a denní teplota se pohybovala kolem 7 stupňů C. Dne 11. ledna 2014 bylo opět  
jasno až polojasno, ale denní teploty se pohybovaly kolem 6 stupňů C. Dne 13. ledna 2014 v 
dopoledních hodinách bylo slunečné počasí s denní teplotou až 10 stupňů C. Odpoledne se 
obloha zatáhnula a denní teplota klesla. Pohybovala se kolem 6 stupňů C. V noční době se 
začaly pohybovat teploty kolem - 4 stupňů C. Od 14. ledna 2014 bylo opět převážně slunečno 
s denní teplotou kolem 10 stupňů C. Od 17. ledna 2014 bylo zataženo, mlhavo, občas mírné 
přeháňky, denní teplota se pohybovala kolem 6 stupňů C. Noční teploty se pohybovaly kolem 
2 stupňů C. Od 22. ledna 2014 začala v České republice konečně zima. Na mnoha místech 
sněžilo a na Severní Moravě se noční teploty pohybovaly kolem - 10 stupňů C. Dne 25. ledna 
2014 nepršelo ani nesněžilo a denní teplota se pohybovala kolem - 4 stupňů C. Noční teploty 
klesly a pohybovaly se kolem - 8 stupňů C. Byly to zatím nejnižší teploty této zimy. Dne  
30. ledna 2014 se denní teploty pohybovaly kolem - 5 stupňů C. Nepršelo ani nesněžilo.  
V noci ještě teploty mírně klesly a pohybovaly se kolem -7 stupňů C.  
Průměrně spadlé srážky v tomto měsíci byly 25,2 mm (2013 – 79,8 mm).  
   V tomto měsíci se v obci nikdo nenarodil a ani nikdo nezemřel. Přistěhovali se Michal a 
Štěpán Novotných do domu Paseky č. p. 87. Dále se přistěhovali Květa a David 
Dobrovodských do domu Paseky č. p. 44. 
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Únor 2014 
 
 
    
   Ve středu dne 5. února 2014 se přihlásili k trvalému pobytu Michaela Novotná ze Svatkovic 
u Bernartic do domu Paseky č. p. 87 a Petr Slavík do domu Paseky č. p. 22 z Chanovice, okr. 
Klatovy. 
   V pátek dne 7. února 2014 začali v ruské Soči "Zimní olympijské hry". Celé představení 
odstartovalo symbolicky ve 20.14 h místního času, to je 17:14 hodin SEČ, na stadiónu Fišt, 
do dálky zářící futuristické stavbě takřka na břehu Černého moře a na dohled vrcholkům 
Kavkazu. Pořadatelskou zemi tvůrci show v uvítacím bloku prezentovali symboly skrytými 
pod jednotlivými písmeny azbuky. Sněžení pochopitelně nabídli jen umělé. Představili i 
obyčejnou ruskou vísku, školačku Ljubov, symbolickou průvodkyni programem, virtuální 
zimní krajinu. A také motto: Sny Ruska. Na stadión nastoupilo rekordních 88 výprav, což je o 
šest více než se zúčastnilo minule ve Vancouveru. Český olympijský tým s vlajkou a v 
beranici přivedla na plochu Šárka Strachová jako jednaosmdesátý v pořadí. Pochodeň na 
plochu stadiónu přinesla slavná tenistka Maria Šarapovová, která v Soči prožila část dětství. 
Štafetu od ní přebraly další legendy: nyní těhotná atletka Jelena Isinbajevová, zápasník 
Alexandr Karelin, moderní gymnastka Alina Kabajevová. Oheň zapálily legendy: hokejový 
brankář Vladislav Treťjak a krasobruslařka Irina Rodninová. 
 

 
 
Nástup Českého olympijského týmu na "Olympijský stadion" v ruské Soči 
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   V sobotu dne 8. února 2014 od 15:30 hodin začala první biatlonická soutěž na Zimních 
olympijských hrách. Český biatlonista Jaroslav Soukup obsadil ve sprintu na deset kilometrů 
3. místo a získal v Soči pro Českou republiku první medaili to bronzovou medaili. 
 

 
 
Jaroslav Soukup na střelnici při olympijském sprintu na 10 km 
  
   V sobotu dne 8. února 2014 od 19:00 hodin oslavila v paseckém pohostinství své "45" 
narozeniny pí. Blanka Heineová, současná provozovatelka místního obchodu se smíšeným 
zbožím. 
   V neděli dne 9. února 2014 od 12:45 hodin SEČ začala na Zimních olympijských hrách v 
ruském Soči soutěž v rychlobruslení na 3.000 m. V této soutěži jsme měli velké želízko, kdy 
rychlobruslařka Martina Sáblíková obhajovala zlato z předchozí olympiády. Nakonec Martina 
Sáblíková s časem 4:01,95 obsadila 2. místo a získala pro České barvy stříbrnou medaili. 
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Rychlobruslařka Martina Sáblíková se raduje z 2. místa na trati 3.000 m 
 
   V neděli dne 9. února 2014 od 17:00 hodin se konala schůzka vedení dobrovolných hasičů 
"Okrsku Žďár" v pohostinství ve Žďáře. Předmětem této schůzky byly dary do tomboly, která 
se bude konat na "1. Okrskovém bále Sboru dobrovolných hasičů" ve Žďáře dne 8. března 
2014. Bylo dohodnuto, že každé sdružení dodá 40 darů do tomboly. Za obec Paseky byl 
přítomen na této schůzce velitel místních hasičů p. Václav Kostohryz ml. 
   V pondělí dne 10. února 2014 a v úterý dne 11. února 2014 se prováděla oprava odpadu v 
"Kampeličce" (Paseky č. p. 88). Odpadové vedení se ucpalo u nájemníka Marka Našince. Po 
dohodě s nájemcem se provedlo vybourání starého odpadu a nové napojení. Opravu prováděl 
Petr Kubička společně se Zdeňkem Strakou ml. 
   V pondělí dne 10. února 2014 od 15:50 hodin začal na druhý závod biatlonistů na Zimních 
olympijských hrách v ruském Soči. Jednalo se o stíhací závod na 12,5 km. Startovalo se dle 
výsledků z prvního závodu a to sprintu. Během závodu se dostal na 2. místo Ondřej Moravec 
s to především bezchybnou střelbou a získal pro naší republiku druhou stříbrnou medaili. 
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Biatlonista Ondřej Moravec při střelbě na zimních olympijských hrách v ruském Soči 
 
   Ve středu dne 12. února 2014 kolem 12:30 hodin došlo v naší obci k dopravní nehodě mezi 
dvěma osobními automobily. K nehodě došlo před domem Paseky č. p. 40 (Pejšů), kdy 
řidička jedoucí od Písku přejela do protisměru, kde se střetla s osobním automobilem 
jedoucím od Albrechtic nad Vltavou. ke zranění nedošlo, ale silnice nebyla průjezdná pomalu 
dvě hodiny. Věc vyšetřovala Policie ČR. Rovněž na místě byli profesionální hasiči z 
píseckého HZS, kteří provedli posyp vozovky vapexem (na provozní kapaliny). 
   Ve středu dne 12. února 2014 se odstěhoval z domu Paseky č. p. 9 Tomáš Vaněček do 
Opařan, okr. Tábor. 
   Ve středu dne 12. února 2014 od 18:00 hodin nastoupili naši hokejisté k prvnímu zápasu na 
Zimních olympijských hrách. V prvním zápase nastoupili proti silnému mužstvu Švédska. V 
první třetině tohoto zápasu nehráli naši hokejisté pohledný hokej. Pak dostali dva góly za 
sebou. V druhé třetině dostali ještě dva góly a až pak se naše mužstvo rozehrálo. Postupně 
snížilo, ale nakonec Češi prohráli se Švédskem 2:4. 
   V pátek dne 14. února 2014 od 09:00 hodin nastoupili čeští hokejisté proti mužstvu 
Lotyšska. Naši hokejisté dvakrát v zápase vedli, ale Lotyši vždy dotáhli. Nakonec ale Češi 
porazili Lotyše 4:2. 
   V sobotu dne 15. února 2014 od 18:00 hodin nastoupili čeští hokejisté na Zimních 
olympijských hrách proti týmu Švýcarska. Hráli sice dobrý pohledný hokej. Protože ale 
neproměnili několik šancí, tak nakonec prohráli Češi se Švýcarském 0:1. Další výsledky v 
hokeji přiřkli našim hokejistům v dalších bojích mužstvo Slovenska. 
   V neděli dne 16. února 2014 v dopoledních hodinách probíhal na Zimních olympijských 
hrách v ruské Soči závod ve Snowboard crosse. V tomto závodě jsme měli i české zastoupení 
v Evě Samkové. Eva Samková zvládla výborně kvalifikaci a postoupila do finále jako  
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favoritka. Závěrečný boj o medaili v Extreme Parku zvládla stejně suverénně jako předešlé 
fáze, z nichž postupovala vždy z prvního místa. Nakonec se ve finále umístila na 1. místě a 
získala pro Českou republiku první zlatou medaili. 
 

 
 
Snowboardcrossařka Eva Samková po finálovém dojezdu na ZOH v ruské Soči 
 
   Dne 17. února 2014 v dopoledních hodinách zemřel po krátké těžké nemoci ve věku 65 
let bývalý starosta Písku Tom Zajíček. Dokázal s energií a charismatem sobě vlastním 
provést naše město složitým obdobím devadesátých let 20. století a nezaměnitelně se podílel 
na vzniku nové tváře Písku, která jej dnes dělá jedním z nejhezčích měst. Tom Zajíček 
vystudoval Filozofickou fakultu UK, obor sociologie a filosofie. V roce 1990 se stal píseckým 
starostou, ve funkci setrval ještě jedno volební období do roku 1998. Byl členem 
zastupitelstva města od roku 1990 až do současnosti. Čtyřikrát byl zvolen za ODS, ze které v 
roce 2010 vystoupil. V posledních komunálních volbách byl zvolen na kandidátce SNK-ED. 
Dvanáct let byl poslancem (1998 - 2010). 
   V pondělí dne 17. února 2014 od 16:00 hodin proběhl na Zimních olympijských hrách 
poslední individuální závod biatlonistek s hromadným startem na 12,5 km. Naše biatlonistka 
Gabriela Soukalová se držela po celý závod na předních pozicích. Po třech střeleckých 
postech bez chyb byla běžela na druhém místě. V poslední střelbě ve stoje ale udělala jednu 
chybu a běžela jedno trestné kolo. Nakonec si udržela 2. místo a získala pro Českou republiku 
stříbrnou medaili. 
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Biatlonistka Gabriela Soukalová po dojezdu na trati 12,5 km s hromadným startem 
 
   V úterý dne 18. února 2014 nová vláda premiéra Bohuslava Sobotky podle očekávání 
získala důvěru Poslanecké sněmovny. Stalo se tak až ve večerních hodinách po celodenní 12 
hodinové diskusi nad programovým prohlášením kabinetu. Pro vládu hlasovalo 110 poslanců 
koalice ČSSD, ANO a KDU-ČSL. Kvůli zdravotním důvodům chyběl jeden z lidoveckých 
zákonodárců. Proti byli poslanci TOP 09 a ODS, komunisté se zdrželi a zákonodárci hnutí 
Úsvit při hlasování opustili jednací sál. 
   V úterý dne 18. února 2014 od 18:00 hodin nastoupili čeští hokejisté v kvalifikačním zápase 
proti týmu Slovenská, kdy tým který vyhraje, postoupí do osmifinále. tento zápas byl v 
prvních dvou třetinách v české režiji, kdy náš tým už vedl 4:0. Ve třetí třetině ale Slováci 
pořádně zabrali a snížili na 4:3. Nakonec naši hráči dalším gólem zvýšili na 5:3 a tímto 
výsledkem i tento zápas vyhráli. Byl to pro diváky nervový zápas s úspěšným koncem. V 
osmifinále si naši hokejisté zahrají proti týmu USA. 
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Gól hokejisty Romana Červenky v zápase proti Slovensku na Zimních olympijských hrách 
 
   Ve středu dne 19. února 2014 od 14:30 hodin začala na Zimních olympijských hrách v ruské 
Soči soutěž rychlobruslařek na trati dlouhé 5.000 m. Prvenství na této trati obhajovala Martina 
Sáblíková. Česká reprezentantka porazila v sedmé rozjížďce o téměř tři sekundy 
favorizovanou Nizozemku Ireen Wüstovou. Strojovým tempem navyšovala svůj náskok  a do 
cíle nakonec dorazila v čase 6:51,54. Rodačka z Nového Města na Moravě nepoznala na této 
trati hořkost porážky od roku 2007. Svým 1. místem získala pro Českou republiku druhou 
zlatou medaili na těchto Zimních olympijských hrách. 
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Rychlobruslařka Martina Sáblíková na olympijské trati 5.000 m 
 
   Ve středu dne 19. února 2014 od 16:00 hodin začal další biatlonický závod na Zimních 
olympijských hrách v ruské Soči a to závod smíšených štafet. Ženy běžely 2x6 km a muži 
2x7,5 km. Závod rozbíhala Veronika Vítková, která si od startu počínala aktivně a neustále 
byla vidět v popředí. Na úvodní střelbě navíc zapsala nulu a stadión opouštěla jako první. Na 
stojce sice Vítková musela jednou dobíjet, ze střelnice ale přesto odjížděla jako druhá. Pak 
vyjela na trať Gabriela Soukalová. Vyrážela na trať jako třetí s odstupem šesti sekund, 
vedoucí Norku Eckhoffovou ale rychle sjela a na střelnici přijela jako první. Vzápětí ale 
poslala hned tři rány vedle, musela třikrát dobíjet a na trať vyrážela s mankem 22 sekund na 
první místo. Díky skvělé běžecké formě na střelbu vstoje přijela jen s nepatrnou ztrátou a po 
pěti přesných ranách odjížděla druhá s mankem pěti sekund. Ještě do předávky se navíc kolem 
dalších závodnic prohnala a vyslala Jaroslava Soukupa na trať na prvním místě. Ani ten se na 
první položce nevyhnul dobíjení. Jednu chybu pak Jaroslav Soukup udělal i na stojce a na 
předávku přijížděl se ztrátou 43 sekund na vedoucí Nory. Finišman Ondřej Moravec odstřílel 
vleže čistě. I jindy přesný Ondřej Moravec na poslední stojce musel jednou dobíjet, střelnici 
ale opouštěl s náskokem dvaceti sekund na Itálii a odstup se už nezměnil. Naše smíšená 
štafeta svým 2. místem získala pro Českou republiku stříbrnou medaili. 
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Česká stříbrná smíšená štafeta ve složení (zleva) Vítková, Soukalová, Soukup a Moravec 
 
   Ve středu dne 19. února 2014 od 18:00 hodin začal dlouho očekávaný osmifinálový 
hokejový zápas České reprezentace proti mužstvu USA na Zimních olympijských hrách. Do 
tohoto zápasu naši hokejisté nastoupili výborně. I když po pár minutách dostali gól, tak se jim 
povedlo velmi rychle vyrovnat skóre. Na konci první třetiny dostali ale gól do šatny 
 (1 sekundu před koncem třetiny) a to naše hráče poznamenalo do zbytku zápasu. Pak dostali 
rychlé branky a v poslední třetině už naši hráči jen skóre snížili. Celkově prohráli s mužstvem 
USA 5:2 a z dalších bojů o olympijské medaile byli vyřazeni. Je to škoda, neboť naši 
hokejisté nehráli špatný hokej, ale tři góly šli na vrub našeho brankáře a to mělo vliv na celý 
zápas. 
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Zklamaní hráči Tomáš Plekanec (vlevo) a Jaromír Jágr s trenérem Hadamczikem 
  
   Ve čtvrtek dne 20. února 2014 kolem 15:30 hodin došlo k dopravní nehodě mezi dvěma 
osobními automobily na sil. č. II/159 v Pasekách u "Kovářské hromady" (odbočka do 
"Vosince"). Pasecká obyvatelka Věra Hauserová z domu Paseky č. p. 58 se u "Kovářské 
hromady" otáčela se svým osobním automobilem. Při otáčení přehlédla osobní automobil 
jedoucí od Písku a tím došlo k této nehodě. Ke zranění nedošlo. Na místě nehodu šetřila 
Policie ČR. Během jednoho týdne je to už druhá dopravní nehoda v naší obci. 
   V pátek dne 21. února 2014 dovezl Jiří Vaněček ml. společně s Jiřím Stropnickým novou 
hasící stříkačku z Hranic na Moravě. Tuto stříkačku sestavili ve firmě "Radek Vincker, 
Hranice na Moravě". Tato stříkačka je o obsahu 1 800 ccm a je sestavena pouze pro sportovní 
činnost. Od letošního roku bude tato stříkačka sloužit při hasičských soutěžích. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 19 - 
 

 
 
Nová hasičská stříkačka (zleva S. Kasa ml., J. Vaněček ml., V. Kostohryz ml,. J. Stropnický) 
 
   V sobotu dne 22. února 2014 od 18:00 hodin slavil v penziónu "Václavka" své "50" 
narozeniny Ladislav Zaoral, současný přítel pí. Dagmar Klusáčkové (Skalů) z domu Paseky  
č. p. 25. Sešlo se na 35 gratulantů. 
   V neděli dne 23. února v 17:15 hodin SEČ skončili v ruské Soči "22. Zimní olympijské 
hry". Oficiálně je dnes zakončil prezident Mezinárodního olympijského výboru Thomas Bach. 
Za čtyři roky se uskuteční zimní olympijské hry v korejském Pchjongčchangu. Zahájení 
dalšího čtyřletého cyklu symbolizovalo předání olympijské vlajky zástupcům 
Pchjongčchangu, který se po dvou neúspěšných kandidaturách dočkal pořádání her na třetí 
pokus. Vlajka s pěti kruhy byla nejprve stažena ze stožáru a z rukou starosty Soči Anatolije 
Pachomova a poté šéfa MOV Bacha ji převzal starosta příštího olympijského města I Sok-ne.     
Pro Českou republiku byly hry u Černého moře díky bilanci dvou zlatých, čtyř stříbrných a 
dvou bronzových medailí (2-4-2) nejúspěšnější v historii. Vlajkonošem zbytku výpravy byl na 
čtyřicetitisícovém stadionu "Fišt" biatlonista Ondřej Moravec, jenž cenných kovů vybojoval 
nejvíc. 
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Ohňostroj nad stadionem "Fišt" při zakončení Zimních olympijských her v ruské Soči 
 
   Dne 27. února 2014 oslavila "70" let paní Helena Vávrová z domu Nuzov č. p. 13. 
   Dne 1. února 2014 bylo krásné, pomalu jarní, počasí. Svítilo slunce a denní teplota se 
pohybovala kolem 5 až 7 stupni C. Od dne 2. února 2014 byla obloha zatažená a denní teplota 
se pohybovala kolem -1 stupně C. Ve večerních hodinách začalo drobně sněžit a sněžilo až do 
ranních hodin dne 3. února 2014. Napadlo pouze jen pár milimetrů sněhu. Od dne 3. února 
2014 bylo zataženo, převážně nepršelo ani nesněžilo. Denní teplota se pohybovala kolem  
- 3 stupňů C. V nočních hodinách se teplota pohybovala kolem - 4 stupňů C. Od dne 6. února 
2014 bylo jasno až polojasno, nepršelo a denní teplota se pohybovala kolem 10 až 13 stupňů 
C. Toto únorové jarní počasí vydrželo až do 18. února 2014. Od dne 18. února 2014 bylo 
zataženo a denní teploty klesly. Pohybovaly se kolem 5 stupňů C. Noční teploty se 
pohybovaly kolem - 1 až 0 stupni C. Od dne 20. února 2014 bylo opět jarní počasí. Bylo 
převážně jasno až polojasno a denní teploty se pohybovaly kolem 9 až 12 stupni C. V nočních 
hodinách se teplota pohybovala kolem 3 až 5 stupni C. Takovéto zimě jarní počasí vydrželo 
až do konce měsíce února 2014 
Průměrně spadlé srážky v tomto měsíci byly 5,1 mm (2013 – 46,9 mm). 
   V tomto měsíci se v obci nikdo nenarodil a ani nikdo nezemřel. Přistěhovali se Michaela 
Novotná do domu Paseky č. p. 87 a Petr Slavík do domu Paseky č. p. 22. Odstěhoval se 
Tomáš Vaněček do Opařan, okr. Tábor. 
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Březen 2014 
 
 
 
   V sobotu dne 1. března 2014 od 13:00 hodin pořádala obec Paseky se Sborem dobrovolných 
hasičů Paseky za finanční podpory Jaderné elektrárny Temelín v rámci "Oranžového roku 
2014" každoroční "Masopustní rej masek". Sraz masek byl před místním pohostinstvím.  
 

 
 
Sraz masek před paseckým pohostinstvím 
 
Odtud masky vyrazily po obci, kdy navštěvovaly dům od domu. V každém domě, kde sousedi 
otevřeli, byly masky pohoštěny nějakou tou dobrotou a starší masky dostaly i nějakou 
"kořalečku" na zahřátí. Maskám a sousedům hrálo duo harmonikářů z Podolí I. Sešlo se na 40 
masek. Kolem 18:00 hodin masky celou ves konečně obešly a vrátily se do místního 
pohostinství, kde už byla připravena hudební skupina "JV Duo Band", která příchozím 
zahrála a následně pak hrála i na večerní "Masopustní zábavě". Kolem 21:00 hodin došlo k 
vystoupení paseckých "AQUABEL" v podání paseckých žen a dívek. Ty na muziku z filmu 
ROCKY nastoupily před vodní plachtu a na hudbu z "Vltavy" předváděly tanec na plachtové 
vodní ploše. Děvčata měla na sobě líbivé jednodílné plavky bíločervené barvy. 
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Vystoupení paseckých "Aquabel" 
 
Pak vystoupili pasečtí "BOYS" se svým tanečním číslem. Chlapi před diváky přišli v líbivých 
županech a na muziku Mira Žbirka "Pozri, čo pre teba mám" předváděli překrásné taneční 
kreace. Do taktu si přiťukávali žufánkami (naběračkami) o pánve, které měli upevněny ve 
spodní části těla. Obě vystoupení se velice povedla a byla ohodnocena velkým potleskem 
přihlížejících asi 90 diváků. Potom zábava vesele pokračovala až do brzkých ranních hodin. V 
tento den bylo v dopoledních hodinách zataženo. Odpoledne se vyjasnilo a denní teplota se 
pohybovala kolem 11 stupňů C. Občas zavál mírný vítr.  
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Vystoupení  paseckých "Boys" 
 
   V sobotu dne 8. března 2014 od 20:00 hodin se konal ve žďárském pohostinství  
"1. Okrskový ples hasičů", který společně pořádali dobrovolní hasiči z Pasek, Tálína a Žďára. 
Tohoto plesu se zúčastnilo na osm hasičů z Pasek. Na tomto plesu nebylo moc hostů. K 
poslechu hrála hudební skupina "Brusné kotouče". Tato skupina nehrála dobře a k tanci hrála 
především country písně, což se k plesu nehodí. Dle vyjádření některých místních hasičů, 
kteří se plesu zúčastnili, tak si tato skupina "v Pasekách nezahraje". 
   Dne 12. března 2014 zemřela ve věku 85 let režisérka Věra Chytilová. Věra Chytilová se 
narodila 2. února 1929 v Ostravě a původně se dala na studia architektury. V Praze na 
Barrandově začala v pomocných funkcích a postupně vystudovala FAMU, kde absolvovala 
filmem Strop. Spolupracovala na povídkovém filmu Perličky na dně (povídka Automat Svět) 
a během šedesátých let dále natočila filmy jako O něčem jiném, Sedmikrásky a Ovoce stromů 
rajských jíme. Velkou pozornost vzbudila její satira Panelstory aneb Jak se rodí sídliště 
(1979). V osmdesátých letech hodně spolupracovala s Bolkem Polívkou, který si zahrál hlavní 
roli v oceňované Kalamitě (1981) a v Šaškovi a královně (1987). Po revoluci přišla kultovní 
komedie Dědictví aneb Kurvahošigutntag (1992), jež se pro mnohé stala symbolem divoké 
éry devadesátých let a je jednoznačně nejslavnějším filmem, jaký kdy natočila, ačkoliv část 
kritiky se proti němu vymezovala. Moralita s Bolkem Polívkou v roli vesnického ňoumy a 
alkoholika, který zdědil milióny a neumí se s tím psychicky vyrovnat, přesně vystihla 
kocovinu z éry privatizace, rozkrádání a všeobecného zmatení hodnot. Méně známý, ale 
pozoruhodný byl i snímek Vlčí bouda (1986), v Česku exoticky působící horor/sci-fi s hutnou 
atmosférou. Někteří považují za jeden z nejlepších filmů Věry Chytilové také Faunovo velmi  
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pozdní odpoledne, groteskní moralitu o stárnoucím svůdci s Leošem Suchařípou v hlavní roli. 
Film Kopytem sem, kopytem tam (1988) upozornil na promiskuitu a nový fenomén AIDS. 
   Dne 14. března 2014 zemřel ve věku 89 let filmový a divadelní herec, dlouholetý člen 
pražského Divadla na Vinohradech Otakar Brousek. Recitátor a divadelní a filmový herec 
Otakar Brousek starší se narodil 28. září 1924 v Krhanicích. Už za války vystupoval 
ochotnicky, studovat tehdy nemohl, protože nacisté vysoké školy zavřeli. Přežil totální 
nasazení a po válce působil v rozhlase a na mnoha divadelních scénách, jako byly Realistické 
divadlo Zdeňka Nejedlého, Divadlo E. F. Buriana a hlavně Divadlo na Vinohradech. 
Také ve filmu ztvárnil desítky rolí. K nejslavnějším snímkům patří Svatby pana Voka, 
Dařbuján a Pandrhola, Skřivánci na niti, Tajemství hradu v Karpatech nebo Báječná léta pod 
psa. Téměř nekonečný je seznam televizních seriálů, v nichž se objevil v hlavních nebo 
vedlejších rolích - Hříšní lidé města pražského, F. L. Věk, Byli jednou dva písaři, Třicet 
případů majora Zemana, Byl jednou jeden dům, Nemocnice na kraji města, Okres na severu, 
Návštěvníci, Dobrodružství kriminalistiky, Velmi uvěřitelné příběhy, Hříchy pro pátera 
Knoxe, Hospoda, Zdivočelá země nebo Ordinace v růžové zahradě. Naposledy herec 
propůjčil svůj charizmatický hlas, kterého využila i řada rozhlasových režisérů, v roce 2013 
animovanému filmu Michala Žabky Čtyřlístek ve službách krále. Je držitelem Thálie a za 
svou letitou práci v dabingu obdržel Cenu Františka Filipovského za celoživotní mistrovství. 
   Dne 15. března 2014 oslavil "60" let pan Josef Houdek z domu Paseky č. p. 57. 
   V sobotu dne 15. března 2014 od 20:00 hodin se konala po dlouhých letech v pohostinství v 
Pasekách "Rocková taneční zábava". Tuto akci pořádala Obec Paseky společně se Sborem 
dobrovolných hasičů Paseky za finanční podpory ČEZ - Jaderná elektrárna Temelín v rámci 
"Oranžového roku 2014". Na této zábavě hrála k tanci rocková hudební skupina "FIESTA  
ROCK" z Českých Budějovic. 
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Českobudějovická hudební skupina "FIESTA ROCK" 
 
Tato skupina vystoupila ze širokým repertoárem písniček nejen českých hudebních skupin, 
např. Kabát, Olympic, Lucie, ale i zahraničních známých skupin. Ladislav Zaoral, který dříve 
s touto skupinou také nějaký čas vystupoval, předváděl sólo na kytaru.  
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Laďa Zaoral při fingovaném hraní na kytaru 
 
Rovněž se objevili i nové taneční kreace se židličkami nebo ručníkem. Jen je škoda, že 
nepřišlo více hostů. Ti, kteří nedošli, tak přišli o skvělou zábavu. 
   Ve středu dne 19. března 2014 se do domu Paseky č. p. 12 přistěhoval Vít Procházka. 
Přistěhoval se z Písku. 
   V pátek dne 21. března 2014 od 20:00 hodin proběhla v tomto roce první veřejná schůze 
zastupitelstva Obce Paseky. Pan starosta přivítal přítomné občany a seznámil zastupitele 
s programem jednání. Hned na začátku starosta obce informoval o tom, že byl podepsat 
smlouvy na dotace na ČOV a vodojem Nuzov. Vodojem Nuzov – výdaje celkem 3 673 000,- 
Kč, z toho hrazeno z dotačních prostředků 2 938 000,-Kč. ČOV Nuzov – výdaje celkem  
3 750 000,-Kč, z toho hrazeno z dotačních prostředků Kč 3 000 000,-Kč. Předmětem 
rozpočtového opatření je zejména příjem těchto dvou dotací a zároveň výdaje spojené s těmito 
investičními akcemi. Dále starosta seznámil přítomné s účetní závěrkou za rok 2013. 
V souladu se zákonem o obcích zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku za rok 2013 – 
výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazů 
obcí a regionálních rad, rozvaha, příloha a výkaz zisku a ztráty vše sestaveno k  
31. prosinci 2013. Starosta rovněž seznámil přítomné s výsledkem přezkumu hospodaření za 
rok 2013. Konečný přezkum hospodaření provedla Ing. Koukolová a zjistila následující chyby 
a nedostatky: 
a) Územní celek nedodržel obsahové vymezení položky výkazu zisku a ztráty „náklady 
z činnosti“. 
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b) Územní celek nedodržel obsahové vymezení položky rozvahy „Ostatní dlouhodobý 
nehmotný majetek“. 
   Zastupitelstvo obce Paseky projednalo zprávu o přezkumu hospodaření za rok 2013 a přijalo 
následující opatření k nápravě chyb zjištěných přezkumem hospodaření za rok 2013: 
1)  Zastupitelstvo obce tímto ukládá účetní obce, aby dodržovala vymezení položky výkazu 
zisku a ztráty „náklady z činnosti“.  
2)  Zastupitelstvo obce tímto ukládá účetní obce, aby v souladu s obsahovým vymezením 
položky rozvahy „ostatní dlouhodobý nehmotný majetek“ přeúčtovala správně projektovou 
dokumentaci na kanalizaci a ČOV Paseky. 
3)  Zastupitelstvo obce tímto ukládá finančnímu výboru, aby provedl kontrolu plnění přijatých 
opatření.  
   Starosta informoval o poplatku za odvod odpadních a ostatních vod. Obec spočítala náklady 
na provoz ČOV. Největší položkou na výdajích tvoří rozbory, dále sečení a též menší údržba. 
Náklady na roční provoz se pohybují okolo 70 000,- Kč za rok. Bylo stanoveno, že stočné 
bude řešeno jednotnou platbou na dům. Zastupitelstvo schvaluje, že obec nechá zpracovat 
obecně závaznou vyhlášku o poplatku za odvod odpadních a ostatních vod. 
V dalším bodě starosta obce seznámil přítomné se zněním inventarizační zprávy. Starosta 
seznámil přítomné se zprávami kontrolního výboru. Pan Rothbauer jako předseda finančního 
výboru seznámil přítomné se zprávami finančního výboru. Zastupitelé berou na vědomí 
zprávy finančního výboru.  
   Následně pan starosta informoval přítomné, že obdržel dopis od starosty z Týna nad 
Vltavou o tom, že by starostové z okolí Temelína měli zaslat otevřený dopis vládě ČR 
ohledně dostavby JE TEMELÍN. Starosta dopis přečetl. Zastupitelstvo obec rozhodlo o 
připojení obce Paseky pod výše zmíněný otevřený dopis. 
   V bodě diskuse starosta Václav Kostohryz ml. začal debatu o hřišti. Starosta informoval 
přítomné o tom, že všem nebylo dobře podáno hřiště. Starosta informoval o tom, že má jiný 
pozemek. Jedná se o pozemek naproti Hejdukovi a Holubům. Pan Rothbauer informoval o 
tom, že pozemek je vhodný pro výstavbu trafostanice. Dle platného územního plánu je totiž 
tato nová zmiňovaná parcela určena k zástavbě rodinnými domy, což vylučuje postavit na ní 
hřiště a jinou občanskou vybavenost. Dále pozemek je dle platného územního plánu též 
zasažen ochranným pásmem uvažované trafostanice. Starosta oponoval, že trafostanice bude 
stát jinde, ale faktem zůstává, že se obec musí držet platné územně plánovací dokumentace. 
Na námitku o neplatnosti referenda o hřiště pan Rothbauer seznámil přítomné s výtahem ze 
zastupitelstva, kde již v roce 2011 starosta prohlásil, že hřiště na návsi nechce a že na návsi 
nebude a dále řekl, že hřiště bude řešit mimo veřejnou schůzi a řekl, že pokud chcete řešit 
hřiště, tak chce vidět petici s podpisy poloviny dospělých občanů Paseky, což jak upozornil 
pan Rothbauer tak provedené referendum splňovalo. Dále pan Rothbauer seznámil 
s výsledkem referenda i po odečtení dětí je výsledek následující 97 občanů pro realizaci a 31 
proti realizaci hřiště na návsi. Starosta upozornil na to, že by se petice – anketa, která ohledně 
hřiště proběhla, neměla nazývat referendem, protože nesplňuje zákonné podmínky referenda. 
Paní Vaněčková na to starostovi odpověděla, že sice referendum nebylo přesně podle zákona, 
ale že je třeba se držet jednotného názvu, když už to zastupitelstvo takto jednou nazvalo a 
navíc, že se postupovalo přesně podle toho, jak zastupitelstvo v prosinci určilo, že se bude 
postupovat. Dále paní Vaněčková namítla, že proti názvu referendum měl starosta vystoupit 
již v době, kdy se schválilo, že se provede a jakým způsobem se provede. Pan starosta také 
namítl, že kdyby se seznam vzal znovu a obešel lidi znovu tak, že by určitě hodně lidí 
podepsalo opak toho, co podepsali. Pan Rothbauer řekl, že určitě by najednou nezměnila 
názor většina obyvatel obce a pokud tedy starosta chce, tak ať si ten seznam lidí vezme a  
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znovu všechny obejde. Starosta však řekl, že nikoho nebude obcházet. Pan Rothbauer vznesl 
dotaz, zda je starosta starostou pro lidi nebo ne. Pan Kostohryz mu oponoval, že je starostou 
pro lidi, a že hledá náhradní řešení. Místostarostka paní Kubičková stále tvrdí, že se hlasovalo 
o tom, že hřiště na návsi nikdy nebylo. Místostarostka paní Vaněčková upozornila na to, že 
udělala výpis ze zastupitelstev od roku 2005 a na základě těchto zápisů ze zastupitelstev není 
nikde uvedeno, že by se hlasovalo o tom, že hřiště nikdy nebude na návsi a na námitku o tom, 
že se to zapomnělo do zápisu napsat, paní Vaněčková uvedla, že takto podstatná věc by 
v zápisu byla a že proto zápisy čte pokaždé i starosta a každý zápis má dva ověřovatele, takže 
je vyloučeno, aby se taková podstatná věc zapomněla uvést do zápisu. Starosta řekl, že o tom 
nebude diskutovat, že nebude vyhazovat peníze na projekt na hřiště. Dále vznikla panem 
Kubičkou další námitka o tom, že referendum je neplatné, protože některým občanům nebyl 
projekt řádně vysvětlen. Pan Rothbauer vulgárním oslovením pana Kubičky sdělil, že veškeré 
podklady, které byly zveřejněny na úřední desce a též na elektronické úřední desce nosili 
sebou spolu s peticí a ten, kdo chtěl něco vysvětlit, tak mu bylo vysvětlení podáno, na závěr 
upozornil na to, že v referendu členové zastupitelstva obce hlasovali 4 pro a 3 proti, tak 
nechápe, proč by se to mě dále nějak řešit, když výsledek je jasný. Dále paní místostarostka 
sdělila chalupáři panu Krčmářovi na jeho argument proti hřišti, že si má koupit pastoušku u 
lesa a odstěhovat se tam. Na závěr diskuse starosta rozhodl, že hřiště nebude nyní řešit a 
vezme si čas na rozmyšlenou. Debatu o hřišti odročuje do dalšího zastupitelstva. 
   Pan Kouba vznesl požadavek, aby se pomník od ubytovny Václavka přestěhoval na náves. 
Pomník máme díky finanční podpoře amerických krajanů. Pan Kouba se domnívá, že pomník 
by měl důstojnější místo v umístění na návsi. Obec by to musela zafinancovat. Zastupitelstvo 
obce udělá průzkum o konkrétním umístění pomníku a věc bude předmětem dalšího jednání 
zastupitelstva obce. 
   Pan Polanský vznesl připomínku, jak dlouho bude ještě trvat, že nikdo nedělá nic s Jozů 
psem, který opět napadl člověka. Panu Polanskému bylo odpovězeno, že si lidé musí oficiálně 
stěžovat a ne jen to řešit v hospodě a krámu, protože teprve po oficiální stížnosti s tím může 
obec něco dělat.  
   Na závěr veřejné schůze zastupitelstva starosta Václav Kostohryz ml. poděkoval přítomným 
za účast a ukončil schůzi zastupitelstva obce. 
   V neděli dne 23. března 2014 od 08:00 hodin měla proběhnou brigáda hasičů na úklid 
vozovky po zimě. Tato brigáda byla z důvodu deště zrušena. 
   V pondělí dne 24. března 2014 celé ráno sněžilo. Z důvodu teplot nad 0 stupňů C se sníh 
neudržel a postupně roztával. 
   Ve středu dne 26. března 2014 se přistěhovali do domu Paseky č. p. 7 Zdena Matušicová a 
Lukáš Matušica z Písku. Rovněž se přistěhovala z Týna nad Vltavou Michaela Chudá do 
domu Nuzov č. p. 7. 
   Od začátku měsíce března 2014 pokračovalo stejné skoro jarní počasí jako v únoru. denní 
teploty se pohybovaly kolem 10 až 13 stupni C. V nočních hodinách se teploty pohybovaly od 
- 1 do 3 stupňů C. Sice se dne 6. března 2014 v dopoledních hodinách zatáhnulo a teplota 
klesla z 13 stupňů C na 9 stupňů C a vypadalo to konečně po několika týdnech na nějakou 
přeháňku. Nakonec z tohoto mraku nezapršelo a od 7. března 2014 bylo opět krásné zimě 
jarní počasí. Bylo jasno až polojasno a denní teploty se pohybovaly kolem 13 stupňů C. V 
nočních hodinách se teploty pohybovaly kolem 0 stupňů C. Od dne 8. března 2014 bylo 
krásné, skoro letní, počasí. Bylo převážně jasno nebo polojasno a denní teploty se pohybovaly 
kolem 18 stupňů C. V noční době se ale teploty pohybovaly kolem 0 až 2 stupňů C. Od dne 
15. března 2014 bylo zataženo, několikrát krátce zapršelo a denní teplota se pohybovala 
kolem 7 stupňů C. Vál silný západní vítr. Dne 18. března 2014 bylo opět krásné počasí s 
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denní teplotou až 18 stupňů C. Dne 19. března 2014 bylo zataženo, pršelo (což bylo třeba, 
neboť mnoho srážek v tomto roce nespadlo) a denní teplota se pohybovala kolem 10 stupňů 
C. Opět vál silný západní vítr. Od dne 20. března 2014 do dne 22. března 2014 bylo pět 
krásné slunečné počasí s denními teplotami kolem 18 stupňů C. Dne 23. března 2014 po celé 
dopoledne mírně pršelo a denní teploty se pohybovaly kolem 6 stupňů C. V odpoledních 
hodinách přestalo pršet. Dne 24. března 2014 padal sníh a denní tep,loty se pohybovaly kolem 
3 stupňů C. Od dne 25. března 2014 bylo opět vcelku jarní počasí s denními teplotami okolo 
15 stupňů C. Už nepršelo, ale chvílemi vál silnější vítr. Toto počasí vydrželo až do konce 
měsíce března 2014 s tím rozdílem, že se zvyšovaly denní teploty, které se pohybovaly kolem 
18 stupňů C. 
Průměrně spadlé srážky v tomto měsíci byly 29,0 mm (2013 – 30,0 mm). 
   V tomto měsíci se v obci nikdo nenarodil a ani nikdo nezemřel. Přistěhovali se Vít 
Procházka z Písku do domu Paseky č. p. 12, Zdena a Lukáš  Matušicovi z Písku do domu 
Paseky č. p. 7 a Michaela Chudá z Týna nad Vltavou do domu Nuzov č. p. 7. 
 
 

Duben 2014 
    
 
 
   V úterý dne 1. dubna 2014 dostala Obec Paseky od Nadace ČEZ v rámci grantového 
opatření "na podporu regionu" finanční dotaci ve výši 170.000,- Kč na projekt "Revitalizace 
obecní návsi". Další finanční dotaci získala obec od Nadace ČEZ ve výši 150.740,- Kč ke 
grantovému řízení "Stromy" na projekt "Zlepšení životního prostředí v obci". 
   Ve čtvrtek dne 3. dubna 2014 v 18:00 hodin začala v penziónu "Václavka" výměna ohřívače 
vody, neboť starý ohřívač vody měl spálené těleso a nenahříval. Byl usazen nový ohřívač 
vody zn. "Dražice" o objemu 125 litrů. Výměnu prováděl Zdeněk Straka ml. za pomoci Petra 
Kubičky, Martina Heineho st., Jiřího Stropnického a Jana Hausera. Nad výměnou prováděl 
dohled starosta obce Václav Kostohryz ml. Cena nového nahřívače vody se pohybovala 
kolem 7.500,- Kč.  
   V sobotu dne 5. dubna 2014 od 18:00 hodin slavil v penziónu "Václavka"  své "40" 
narozeniny Petr Svoboda alias "Hoblík" z domu Paseky č. p. 72. Sešlo se na 30 gratulantů. 
   V neděli dne 6. dubna 2014 od 13:00 hodin začalo první letošní hasičské cvičení místního 
sboru dobrovolných hasičů u rybníka "Starák". Na tomto cvičení se sešlo dost hasičů a 
zkoušeli požární útoky s novou hasičskou stříkačkou. Během požárního cvičení bylo převážně 
polojasno s teplotou kolem 18 stupňů C. 
   Dne 9. dubna 2014 oslavil "60" let pan Emil Svoboda z domu Paseky č. p. 37. 
   Ve středu dne 9. dubna 2014 v dopoledních hodinách byly Obcí Paseky předány firmě 
"Zvánovec České Budějovice" ke stavbě vodojemu a ČOV (čistička odpadních vod) v obci 
Nuzov. Začaly výkopové práce pro nový vodojem a položení vodovodního řádu do obce 
Nuzov. Následně začne oprava a vyčištění rybníka na konci vsi a pokládání potrubí 
kanalizace, která bude odvádět splaškovou vodu ze vsi. Potrubí bude vedeno v současné 
stoce. 
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Plánovaný vodovod s vodojemem v obci Nuzov 

 
Plánované vedení a umístění ČOV v Nuzově 
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   V pátek dne  11. dubna 2014 od 16:00 hodin do 20:00 hodin a v sobotu dne 12. dubna 2014 
od 08:00 hodin do 12:00 hodin probíhalo v penziónu "Václavka" Okresní školení hasičských 
instruktorů pro děti a mládež. Tohoto školení se zúčastnilo na 30 lidí. Za naší obec se školení 
zúčastnila pí. Jana Vaněčková. Účastníkům školení vařila pí. Lída Stropnická za pomoci pí. 
Jany Novákové (Holubové). 
   V neděli dne 13. dubna 2014 od 13:00 hodin proběhlo už druhé cvičení místních hasičů u 
rybníka "Starák". Tohoto cvičení se zúčastnilo družstvo mužů Paseky I a družstvo žen. V 
tento den bylo v době probíhajícího cvičení převážně polojasno a teplota se pohybovala kolem 
18 stupňů C. 
   V pondělí dne 14. dubna 2014 kolem 19:00 hodin se poprvé v tomto roce dvakrát zablesklo 
a udeřil hrom. 
   Ve středu dne 16. dubna 2014 v ranních hodinách SELČ se z nezjištěných příčin potopil 
trajekt "Sewol" se 475 lidmi na palubě u jihokorejského ostrova Čedžu. Loď, která na turisty 
oblíbený ostrov zhruba sto kilometrů od jihu Korejského poloostrova vezla většinou  
středoškoláky, se naklonila na bok a šla rychle ke dnu. Velký trajekt o délce 146 metrů a 
výtlaku 6 325 tun vyslal nouzový signál v 8:58 místního jihokorejského času ve vzdálenosti 
20 km a po pěti hodinách byl téměř celý pod hladinou.  
 

 
 
 Potápějící se trajekt "Sewol" 
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Záchranáři u převráceného trajektu "Sewol" 
 
   Zatím se podařilo zachránit 174 osob, čtyři lidé jsou mrtví. Je mezi nimi 27letá členka 
posádky, která byla nalezena mrtvá na lodi, a středoškolák, jenž zemřel poté, co byl 
zachráněn. I třetí obětí je student, totožnost čtvrté nebyla zveřejněna. I devět hodin po 
katastrofě  bylo stále 284 lidí nezvěstných a zřejmě jsou uvezeni v lodi, do které pronikla 
studená voda. Na místě operovaly čtyři desítky lodí námořnictva, pobřežní stráže, ale i civilní 
plavidla. Úřady také nasadily 18 vrtulníků. Trajekt byl vyroben v roce 1994 v Japonsku a 
pokud byl plně naložený, mohl vézt 921 lidí, 180 automobilů a 152 kontejnerů. Během 
několika dní se dostaly záchranáři do trupu lodi. Postupně se zvyšoval počet mrtvých, který se 
během tří dnů zvýšil na 28 lidí. Stále bylo pohřešováno 268 lidí. Během dalších dnů se 
zvyšoval počet mrtvých a snižoval počet pohřešovaných lidí. kapitán jihokorejského trajektu, 
který se zachránil z potápějící lodi mezi prvními byl později obžalován z trestného činu zabití. 
Ke konci měsíce dubna 2014 nalezli záchranáři přes 187 obětí katastrofy. Stále se 
pohřešovalo ještě 115 lidí. 
   Od čtvrtka dne 17. dubna 2014 do soboty dne 19. dubna 2014 chodili po naší vsi 
velikonoční řehtáč. Ti chodili ve čtvrtek a v pátek vždy v 06:00 hodin, v 12:00 hodin a v 
18:00 hodin. V sobotu šli v 06:00 hodin a kolem 08:30 hodin vyrazili vyřehtávat koledu. Po 
celou tuto dobu chodilo 9 řehtáčů. Ve čtvrtek jim počasí nepřálo. Bylo převážně zataženo a 
občas zapršelo. Denní teplota se pohybovala kolem 15 stupňů C. V pátek a v sobotu už bylo 
přijatelněji. Bylo polojasno až zataženo, ale občas se slunce "probojovalo" přes mraky. Denní 
teplota se pohybovala kolem 17 stupňů C. 
   Ve čtvrtek dne 17. dubna 2014 vydali američtí astronomové ve vědeckém časopisu 
"Science", že objevili první planetu přibližně velikosti Země v potenciálně obyvatelné zóně 
jiné sluneční soustavy. To znamená, že voda by se v tomto vzdáleném světě mohla nacházet v 
kapalném skupenství. Voda v kapalném skupenství je pokládána za základní předpoklad pro 
vznik života. Důkazy přítomnosti vody na objevené planetě však vědci nemají. 
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Planeta Kepler - 186f 
 
   Planeta s označením Kepler-186f je součástí sluneční soustavy vzdálené 490 světelných let 
a je nejvzdálenější z pětice planet tvořící součást soustavy. Tu vědci objevili s pomocí družice 
Kepler amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA). Podle získaných údajů má 
planeta zhruba jen o deset procent větší průměr než Země. Je to první planeta jednoznačně o 
velikosti Země, která byla nalezena v obyvatelné zóně jiné hvězdy. Jako obyvatelnou zónu 
označují astronomové takovou vzdálenost od hvězdy, v níž nepanují ani příliš vysoké, ani 
příliš nízké teploty na to, aby se tam udržela voda v kapalném stavu. 
   V pátek dne 19. dubna 2014 byl k místnímu Obecnímu úřadu Paseky přistaven firmou 
A.S.A. České Budějovice kontajner na nebezpečný odpad. Tento kontajner už byl v sobotu  
celý zaplněn, neboť byl o malém objemu. Kontajner byl odvezen v úterý dne 22. dubna 2014. 
   V sobotu dne 20. dubna 2014 od 08:00 hodin byla hasičská brigáda na sběr starého železa. 
Této brigády se zúčastnili Miroslav a Jiří Stropnických, Jiří Vaněček ml. a nový člen 
paseckého hasičského sboru Michal Matuščák. Železo bylo poté složeno u pasecké hasičárny, 
odkud bude převezeno výkupní firmou do sběru.   
   Dne 26. dubna 2014 oslavil "90" let pan Jaroslav Růžička st. z domu Paseky č. p. 8.  
   V neděli dne 27. dubna 2014 od 13:00 hodin proběhlo hasičské cvičení u rybníka "Starák". 
Šlo o poslední cvičení před první letošní hasičskou soutěží v Bechyni, kam místní hasiči 
pojedou. V době cvičení bylo krásné slunečné počasí a denní teplota se pohybovala kolem 21 
stupňů C. 
   V neděli dne 27. dubna 2014 v 15:30 hodin se sešli chlapi, aby dojeli pro novou májku do 
lesa. S traktorem na stažení měl dojet Zdeněk Straka ml. Ale jejich vlastní traktor se mu 
nepovedlo nastartovat. Tak se dojelo k Jiřímu Stropnickému, jestli by májku nestáhl on, ale 
rovněž traktor nenastartoval. Nakonec jel se svým traktorem Jiří Vaněček ml. 
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Výběr stromu na "májku" 
 
V lese byl poražen vybraný strom a dotažen za místní pohostinství, kde byl zbaven kůry. 
Následně byla shozena stará májka. Přípravy májky se zúčastnil Zdeněk Straka ml., Jiří 
Vaněček ml., Jaroslav Klusáček, Stanislav Kasa ml. a Petr Kubička. V době přípravy májky 
se zatáhnulo a poté začalo pršet. V dáli proběhla i bouřka. Teplota klesla na 17 stupňů C. 
   V neděli dne 27. dubna 2014 od 18:00 hodin proběhl finálový zápas hokejistů na 
"Mistrovství světa v hokeji do 18 let", které proběhlo ve Finsku. V tomto finále proti sobě 
nastoupila česká "18" a Amerikou. Už od prvních minut Američané Čechy přebruslili a v 
utkání se ujali vedení. Poté se naši hokejisté rozehráli a hráli pěkný hokej. Na tým Ameriky to 
ale nestačilo a nakonec naši hokejisté prohráli 5:2 a získali stříbrné medaile. Čeští junioři se 
dočkali první medaile od bronzu z roku 2006. Od té doby ale neskončili lépe než šestí a 
dokonce jednou z elitního šampionátu po sestupu vypadli. USA jsou nakonec jediným 
mužstvem, na které Češi v průběhu šampionátu nestačili - ve skupině s ním prohráli 0:3, ve 
finále 2:5.  
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Čeští hokejisté na "Mistrovství světa do 18 let" ve Finsku obsadili 2. místo 
 
   Dne 29. dubna 2014 kolem 11:30 hodin spáchala sebevraždu zpěvačka Iveta 
Bartošová, když skočila pod vlak a následkům zranění na místě podlehla. Zemřela ve 
věku 48 let. Tragická událost se odehrála kolem na trati mezi Uhříněvsí a Kolovraty. Iveta 
Bartošová se narodila 8. dubna 1966. Několikrát zvítězila v anketách popularity Zlatý slavík i 
Týtý. Zlatého slavíka získala poprvé ve svých dvaceti letech. Spolupracovala s Františkem 
Janečkem a Ladislavem Štaidlem, s nímž má syna Artura. Iveta Bartošová zejména v 80. 
letech nazpívala množství hitů včetně Hej, pane diskžokej, Léto, Málo mě zná, Víš, lásko 
anebo Když láska schází. V 90. letech bodovala ještě se skladbou Václavák, ale od angažmá v 
muzikálech Dracula a Mrazík její hvězda zhasínala. Bartošová loni uzavřela manželství s 
Josefem Rychtářem, jehož si vzala po rozvodu s hercem a producentem Jiřím Pomejem. V 
posledních letech o ní často psal bulvár kvůli jejím problémům s alkoholem i výstřednímu 
chování mužů v jejím okolí. 
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Zpěvačka Iveta Bartošová 
 
   Ve středu dne 30. dubna 2014 kolem 18:00 hodin byla postavena na návsi před 
pohostinstvím letošní "májka". Strom donesli místní chlapi za pomoci traktoru ZETOR Jiřího 
Vaněčka ml. k prostoru, kde měla být zasazena. Letos byl vybrán strom, který byl delší, než 
loňský strom na májku. Jeho špička přesahovala pomalu o 2 metry do zahrady pana Krčmáře. 
Strom byl náležitě vyzdoben krepovými fábory a věncem. Pak došlo k  usazení kmene do 
stojanu. Potom začali chlapi strom zvedat do výše, aby pod něj mohl zajet Jiří Vaněček ml. se 
svým traktorem.  
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Přenášení nového stromu do místa postavení "májky" 
 
 Při zvedání došlo k drobným potížím, neboť špička stromu se zamotala do vzrostlé túje u vrat 
pana Krčmáře. Po několika pokusech se nakonec povedlo špičku dostat z túje a májka se 
mohla za pomoci traktoru pomalu zvedat.  
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Zvedání nové "májky" 
 
Strom se zvedal pomalu, aby nedošlo k ulomení špičky májky. Po vyzvednutí nové "májky" 
byl stojan zajištěn šrouby. Pak začalo "čarodějnicové dovádění" až do ranních hodin. Kolem 
03:30 hodin dojeli k naší pasecké májce chlapi z Albrechtic nad Vltavou, aby jí podřízli. 
Neuspěli, neboť "pasecká májka" byla velmi dobře hlídaná Zdeňkem Strakou ml., Jiřím 
Vaněčkem ml., Ladislavem Zaoralem a Ladislavem Štamberou. Došlo ale k podřezání májky 
v obci Žďár, kde místní zřejmě špatně hlídali. Po několika letech na stavění "májky" vyšlo 
počasí. Bylo převážně jasno až polojasno a denní teplota se pohybovala kolem 22 stupňů C. 
V nočních hodinách se teplota pohybovala kolem 12 stupňů C. 
   Od začátku měsíce dubna 2014 bylo převážně krásné počasí. Bylo jasno až polojasno, 
nepršelo, denní teploty se pohybovaly kolem 20 až 25 stupni C.  Dne 8. dubna 2014 bylo 
vyjímečně zataženo a konečně zase zapršelo. Denní teploty klesly na 16 až 18 stupňů C. Od 
dne  9. dubna 2014 bylo opět slunečné počasí, denní teploty opět vystoupily a pohybovaly se 
kolem 20 stupňů C. Ale odpoledne se obloha zatáhnula a teploty klesly. Pohybovaly se kolem 
10 stupňů C. Od dne 10. dubna 2014 bylo zataženo, občas spadla nějaká ta přeháňka a denní 
teploty se pohybovaly kolem 10 až 14 stupňů C. Ve dnech 12. a 13. dubna 2014 bylo 
převážně polojasno až zataženo, občas zapršelo, denní teploty se pohybovaly kolem 16 stupňů 
C. Dne 14. dubna 2014 bylo zataženo, nepršelo, vál silnější západní vítr, denní teploty se 
pohybovaly kolem 10 stupňů C, ve večerních hodinách se v naší obci poprvé v letošním roce 
zablýskalo a zahřmělo. Dne 15. dubna 2014 v dopoledních hodinách převážně pršelo, místy 
padal i sníh s deštěm. Teplota se pohybovala kolem 5 stupňů C. V odpoledních hodinách se 
vyčasilo a teploty mírně vzrostly na 7 až 8 stupňů C. Od dne 16. dubna 2014 do 18. dubna 
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2014 bylo převážně polojasno až zataženo, místy přeháňka. Od dne 19. dubna 2014 bylo 
polojasno až jasno, nepršelo, denní teploty se pohybovaly kolem 18 stupňů C. Občas zavál 
silnější, převážně východní, vítr. Postupně se ještě více oteplovalo až na 24 stupňů C, ale 
začalo zároveň přibývat i bouřek a dešťových srážek. Dne 27. dubna bylo v dopoledních 
hodinách zataženo a denní teplota klesla. Pohybovala se kolem 12 až 18 stupňů C. Dne 30. 
dubna 2014 bylo opět krásné počasí. bylo převážně jasno až polojasno a denní teploty se 
pohybovaly kolem 22 až 25 stupňů C. 
Průměrně spadlé srážky v tomto měsíci byly 37,5 mm (2013 – 11,7 mm). 
   V tomto měsíci se v obci nikdo nenarodil a ani nikdo nezemřel. 
 
 
 

Květen 2014 
 
 
    
   V sobotu dne 3. května 2014 od 10:00 hodin proběhl v Tálíně cyklistický závod GALAXY 
série. Tohoto závodu se zúčastnil i Ondra Polanský z domu Paseky č. p. 73. Ten se nakonec v 
závodě na trati dlouhé 42 km umístil na 68. místě ze 170 přihlášených závodníků. V tento den 
bylo deštivo a velmi chladno. Denní teplota se pohybovala kolem 5 stupňů C.  
   V sobotu dne 3. května 2014 od 13:00 hodin proběhla v Bechyni, na okrese Tábor, první 
hasičská soutěž, které se účastnili i pasečtí hasiči. Jednalo se o soutěž "O pohár starosty města 
Bechyně" spojenou s 1. kolem "Okresní pohárové soutěže okresu Tábor". Stříkalo se na 
dotykové terče. Odjezd našich hasičů byl stanoven na 11:15 hodin od místní hasičárny. Na 
soutěž byla vzata slabší stříkačka. Paseckým hasičům se ale na této soutěži moc nedařilo. U 
družstva mužů Tomáš Kratochvíl zavčasu nedostal přes savici vodu do stříkačky. Došlo k 
zpoždění a to rozhodlo o neúspěchu tohoto družstva. Nakonec družstvo mužů Paseky skončilo 
časem 37:4 s na předposledním 8. místě. Na proudu běžel poprvé nový člen paseckých hasičů 
Michal Matušica. Ani družstvu žen Paseky se moc nedařilo. Při rozběhnutí došlo k rozhození 
hadic na základně, proto se Janě Vaněčkové nepodařilo zavčasu zapojit hadici "B" a následně 
došlo i k odpojení hadice "C" proudové. Z tohoto důvodu nedošlo k včasnému nástřiku a 
družstvo žen Paseky se umístilo na posledním 6. místě s časem přes 37 s. V tento den bylo 
deštivo a denní teplota se pohybovala kolem 5 stupňů C. 
   Ve středu dne 7. května 2014 se z trvalého pobytu z domu Paseky č. p. 87 odhlásila 
Michaela Novotná se svými syny Michalem a Štěpánem. Ta se přestěhovala i s dětmi  do 
Písku. 
   Ve čtvrtek dne 8. května 2014 v brzkých ranních hodinách zemřel po dlouhé nemoci v 
nemocnici v Písku ve věku 80 let pan Vladimír Jareš z domu Paseky č. p. 36. Pohřeb se 
konal dne 16. května 2014 v Obřadní síni Lesního hřbitova v Písku. 
   Ve čtvrtek dne 8. května 2014 se od 17:00 hodin konal trénink místních hasičů u rybníka 
"Starák" před první pohárovou soutěží, která se bude konat tuto sobotu v Milenovicích. V 
době tréninku bylo polojasno, nepršelo a denní teplota se pohybovala kolem 20 stupňů C. 
   V pátek dne 9. května 2014 začalo "78. mistrovství světa v ledním hokeji" konané v 
Bělorusku. Od 19:45 hodin nastoupili v hale Čižovka v Minsku k prvnímu zápasu ve skupině 
i Čeští hokejisté a to proti Slovákům. Zápas to byl vyrovnaný. V první třetině naši hokejisté 
vedli, ale Slováci ve druhé třetině zabrali. Dali vyrovnávací gól a po několika minutách dali 
vedoucí gól. Ve třetí třetině naši hokejisté zabojovali, Slováky tlačili, ale branka stále nechtěla 
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přijít. Až 127 s před koncem zápasu dal vyrovnávací gól Jaromír Jágr a zápas poslal do 
prodloužení. V prodloužení Slovenským hokejistům ujel Jakub Klepiš a krásnou střelou 
rozhodl o vítězství Českých barev se Slováky 3:2 v prodloužení.  
   V sobotu dne 10. května 2014 od 13:00 hodin se konalo v Milenovicích 1. kolo hasičské 
soutěže "O pohár SDH okresu Písek". Tohoto prvního kola se zúčastnili i místní hasiči. 
 

 
 
Nástup paseckých hasičských družstev v 1. kole soutěže "O pohár SDH okresu Písek" 
 
Družstvo mužů Paseky nakonec doběhlo na 7. místě s časem 34:70 s. Družstvo žen Paseky 
mělo větší problémy a nakonec skončilo s velmi špatným časem, přes 35 s, na pěkném 4. 
místě. Při soutěži se nedařilo mnoha družstvům a to především v ženské kategorii. Paseckým 
hasičům už dodávala vodu jejich nová stříkačka o obsahu 1800 ccm. V tento den bylo 
převážně polojasno a místy padla nějaká kapka. Denní teplota se pohybovala kolem  
17 stupňů C.  
   V neděli dne 11. května 2014 od 19:45 hodin hráli Čeští hokejisté druhý zápas na 
Mistrovství světa. V hale Čižovka nastoupili proti silnému týmu Švédska. Hned po 8 s po 
prvním buly vyrazil na švédskou branku Tomáš Hertl a poslal Český tým do vedení. Švédové 
v první třetině vyrovnali, ale naši hokejisté šli na konci první třetiny opět do vedení. Ve druhé 
třetině se našim hokejistům povedlo navýšit skóre, ale Švédi do konce utkání zápas vyrovnali 
a šlo se do prodloužení. V prodloužení branka nepadla a hokejisté jeli nájezdy. Čeští hokejisté 
nakonec prohráli se Švédskem 3:4 na nájezdy. 
   V pondělí dne 12. května 2014 od 19:45 hodin nastoupili Čeští hokejisté ke třetímu zápasu 
na Mistrovství světa a v hale Čižovka hráli s hokejisty Kanady. Naši hokejisté se opět dostali 
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do vedení. Pak ale dominovali hokejisté Kanady a dali čtyři branky. V závěru třetí třetiny 
Čeští hokejisté zabrali a dali během jedné minuty dva góly. I přes silný tlak našich hokejistů 
už branka nepadla a Čeští hokejisté prohráli s Kanadou 3:4. 
   V úterý dne 13. května 2014 se v podvečerních hodinách prohnala naší vsi bouřka 
doprovázena silným deštěm a kroupami. Kroupy byly velké asi 1 cm. Padaly asi tak 5 minut. 
   Ve středu dne 14. května 2014 od 15:45 hodin nastoupili Čeští hokejisté ke čtvrtému zápasu 
na Mistrovství světa proti papírově slabšímu mužstvu z Itálie. Ale naši hokejisté měli s tímto 
mužstvem velké problémy (někteří hráči měli už několik dní střevní virózu). Hra se jim 
nedařila a proto první branka do italské brány padla až ve druhé třetině. Na konci třetí třetiny 
zvýšil náskok Jaromír Jágr a Čeští hokejisté nakonec porazili Itálii 2:0. 
   V pátek dne 16. května od 17:00 hodin proběhl trénink místních hasiček před soutěží ve 
Žďáře. Tento trénink proběhl před místní hasičskou zbrojnicí, kdy se dvě nové členky učili 
ukládat hadice na základě a spojovat hadice. V tento den bylo převážně zataženo a denní 
 teplota se pohybovala kolem 12 stupňů C. 
   V sobotu dne 17. května 2014 od 13:00 hodin začala v obci Žďár "Okrsková soutěž hasičů" 
spojena se soutěží "O pohár Blanicko-otavského regionu". Této soutěže se zúčastnili i hasiči z 
Pasek.  Jako první běžela družstva starostů obcí "Blanicko-otavského regionu" proti starostům 
z družební oblasti Slovenska ve "sranda mači". Bylo vidět, že slovenským starostům to moc 
nejde, neboť se tímto hasičským sportem ve své oblasti nezabývají. Pak už začala samotná 
soutěž.  Jako první se běželo v kategorii dětí. Pasecké děti běžely dobře, ale nástřik na terče 
byl velmi dlouhý. Nakonec získaly v okrsku 3. místo a 4. místo v poháru. 
 

 
 
Hasičský útok paseckých dětí na Okrskové soutěži ve Žďáře 
 
   Po kategorii dětí proběhla soutěž žen. Zde běželo družstvo žen Paseky. Se dvěma novými 
členkami družstva žen (Eliška Kropáčková a Michaela Novotná) se útok zdařil, ale nástřik 
trval dlouho. Nakonec se družstvo žen Paseky umístilo s časem 51:56 s na 1. místě v okrsku a 
na 3. místě v poháru. 
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Útok žen Paseky na Okrskové soutěži ve Žďáře 
    
   V kategorii můžu běželo i družstvo mužů Paseky. Tentokrát běželo bez svého stabilního 
člena na "trojáku" Jiřího Vaněčka ml. (který byl v té době v nemocnici s velmi závažnou 
nemocí srdce a určitě přál všem hasičům hodně úspěchů). Družstvo mužů běželo rovněž 
dobře, ale opět byl delší nástřik. Delší nástřiky měli všechny družstva, neboť vál vítr, který 
vodu rozstřikoval. Nakonec se družstvo mužů Paseky umístilo s časem 42:59 s na 1. místě v 
okrsku. 
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Útok družstva mužů na Okrskové soutěži ve Žďáře  
 
   V tento den bylo zataženo s trvalým deštěm a denní teplota se pohybovala kolem  
10 stupňů C. Vál silnější západní vítr. 
   V sobotu dne 17. května 2014 od 15:45 hodin nastoupili čeští hokejisté k dalšímu zápasu ve 
své skupině na Mistrovství světa v hokeji v Bělorusku. Tentokrát hráli opět proti "papírově" 
slabšímu soupeři z Dánska. Toto ale už není tak pravda, neboť tito tzv. "papírově slabší" už 
hrají vyrovnaný hokej se světovou špičkou. Naši hokejisté vedli po první třetině 2:1. Ve třetí 
třetině Kindl zvýšil na 3:1. Ale světe div se, našim hokejistů se nepovedl závěr utkání a  
4 minuty před koncem zápasu Dánové snížili na 3:2. V poslední minutě pak skóre vyrovnali 
na 3:3 a šlo se do prodloužení. V prodloužení branka nepadla a začali nájezdy. Na nájezdy 
naši nezvládli a zápas Čeští hokejisté s Dánskem prohráli 3:4. 
   V neděli dne 18. května 2014 od 19:45 hodin nastoupili Čeští hokejisté v hale Čižovka v 
Minsku k předposlednímu zápasu ve skupině proti hokejistům Norska. Hra se jim vcelku 
dařila a hned po 39 s v první třetině vstřelili branku a vedli 1:0. Během zápasu několikrát 
nastřelili konstrukci norské branky, ale gól se jim nepovedlo dát. Norové rovněž nehráli 
špatně a ve druhé třetině se jim naskytla velká příležitost vyrovnat stav zápasu. Jeli trestné 
střílení, když brankář naší reprezentace Salák hodil po jednom z norských hráčů svou 
hokejku. Svůj prohřešek ale napravil a trestné střílení vychytal. Do konce zápasu už žádný gól 
nepadnul a nakonec Češi vyhráli nad Nory 1:0 a postoupili do čtvrtfinále. 
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Čeští hokejisté na Mistrovství světa v běloruském Minsku  
 
   V úterý dne 20. května 2014 od 19"45 hodin se čeští hokejisté na Mistrovství světa utkali v 
posledním zápase naší skupiny s týmem Francie. I v tomto zápase šlo o hodně, a to o umístění 
ve skupině. Naši hokejisté nezačali zápas zrovna moc dobře. V první třetině prohrávali nad 
Francouzi už 3:0, když v poslední minutě snížil Sobotka na 3:1. Ve druhé třetině ale naši 
hokejisté zabrali a výsledek zápasu obrátili na 4:3 pro naše barvy. V poslední třetí třetině 
Francouzi vyrovnali skóre na 4:4 a šlo se opět do prodloužení. v tomto prodloužení dal náš 
hokejista Kolář branku a nakonec Česká reprezentace vyhrála nad Francií 5:4 v prodloužení, 
čímž si zajistila 3. místo ve skupině a ve čtvrtfinále se utká s týmem USA. 
   Ve středu dne 21. května 2014 se přistěhovala Martina Jozová z Písku do domu Paseky  
č. p. 10. 
   Ve čtvrtek dne 22. května 2014 od 15:00 hodin nastoupili Čeští hokejisté ve čtvrtfinále 
Mistrovství světa v Bělorusku proti silnému týmu USA. Začátek první třetiny našim 
hokejistům nevyšel a v oslabení dostali branku. Do konce první třetiny naši hokejisté 
vyrovnali stav zápasu na 1:1. Ve druhé třetině pak kapitán amerického týmu fauloval našeho 
útočníka Sobotku a dostal trest 5 minut a do konce utkání. Toho naši hokejisté plně využili a 
vstřelili tři branky. Ve třetí třetině už vypadalo, že Čeští hokejisté zápas vyhrají, ale v 
poslední minutě během 13 s dvěma góly Američané snížili. Nakonec Čeští hokejisté vyhráli 
na Američany 4:3 a o finále si zahrají s týmem Finska. tento zápas bedlivě sledovalo i 12 
fanoušků v místním pohostinství. 
   V pátek dne 23. května 2014 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu dne 24. května 2014 
od 08:00 hodin do 14:00 hodin proběhly v České republice volby do parlamentu Evropské 
unie. Vítězem voleb se stalo Hnutí "ANO", když těsně zvítězilo nad TOP 09. Celkem však v 
Evropském parlamentu zasednou zástupci sedmi uskupení. 
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   Výsledek voleb není překvapením, poslední průzkumy v eurovolbách hnutí ANO 
favorizovaly. Nakonec získalo 16,13 procenta hlasů a z 21 europoslanců, kteří Česku v 
Evropském parlamentu přísluší, má čtyři mandáty. Jen s těsným odstupem se na druhé příčce 
umístila TOP 09 – získala 15,95 procenta hlasů. Třetí ČSSD dostala 14,17 procenta. Stejně 
jako ANO budou mít v europarlamentu čtyři zástupce. 
   V sobotu dne 24. května 2014 od 17:45 hodin nastoupili Čeští hokejisté proti týmu Finska. 
Zápas to byl pohledný s mnoha našimi šancemi, ale branku se českým hokejistům nepodařilo 
vstřelit a nakonec Čeští hokejisté prohráli s týmem Finska 0:3 a na Mistrovství světa si zahrají 
o bronzové medaile s týmem Švédska. I tento zápas sledovalo v místním pohostinství 16 
fanoušků. 
   V neděli dne 25. května 2014 od 15:30 hodin nastoupili Čeští hokejisté k poslednímu 
zápasu na Mistrovství světa v Bělorusku proti týmu Švédska. proti tomuto týmu se našim 
hokejistům dlouhodobě nedaří, což se ukázalo i v tomto zápase. Naši hokejisté útočili, ale 
branku se jim nepodařilo vstřelit. Nakonec Česká reprezentace prohrála s týmem Švédska 0:3 
a získala na tomto Mistrovství světa "bramborovou medaili" za 4. místo. 
   V pátek dne 30. května 2014 kolem 16:00 hodin tamního času vybuchla indonéská sopka 
Sangeang Api, ležící severovýchodně od indonéského ostrova Sumbawa. Od té doby 
nepřestává chrlit suť a prach. Kvůli oblaku sopečného prachu se muselo uzavřít 1400 
kilometrů vzdálené letiště v australském Darwinu. 
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Výbuch indonéské sopky Sangeang Api 
  
   Sopka Sangeang Api je pravidelnou hrozbou v regionu. Má se za to, že od roku 1512 
vybuchla minimálně sedmnáctkrát, naposledy v roce 1999. Samotný ostrov, na kterém sopka 
leží, je už třicet let neobydlený. 
   V sobotu dne 31. května 2014 od 15:00 hodin proběhl na návsi v Pasekách "Den dětí", který 
pořádala Obec Paseky za podpory Jaderné elektrárny Temelín v rámci "Oranžového roku 
2014". Byly přineseny lavice z hasičárny a stan. V letošním roce přišlo na pasecký "Dětský 
den" mnoho místních dětí a rovněž několik dětí místních chalupářů včetně obce Nuzov.  Pro 
děti byla připravena škála soutěží, kdy poté dostaly drobné dary. Soutěžilo se například v 
závodě dětských "ještěrek", kdo první sní velký koláč, kde byly zapečeny drobné mince, které 
si potom děti uschovaly. taktéž pro děti byla postavena trampolína, která byla hodně dětmi 
využívána. Na závěr dětského dne si děti mohly vybarvit bílé kšiltové čepice barvami na 
látku. Občerstvení pro děti, jejich doprovod a organizátory bylo zdarma. Děti si tohoto velmi 
užily až do večerních hodin. 
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Děti, které se účastnily na "Dětském dnu" před pergolou na návsi 
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Dětský závod "ještěrek" 
 
   V tento den bylo příjemné počasí. Bylo převážně polojasno a asi dvakrát se prohnala naší 
obcí přeháňka. Denní teplota se pohybovala kolem 20 stupňů C.      
   Ve dnech 1. a 2. května 2014 bylo krásné slunečné počasí s denní teplotou kolem 25 stupňů 
C. Dne 2. května 2014 ve večerních hodinách se obloha zatáhnula a začalo pršet. V některých 
částech naší republiky byly silné bouřky s přívalovými dešti. Místy padaly i kroupy. Teplota 
klesla až na 14 stupňů C. Dne 3. května 2014 bylo deštivo a denní teplota se pohybovala 
kolem 5 stupňů C. V horských oblastech klesla teplota pod 0 stupňů C. Od dne 5. května 2014 
bylo převážně jasno až polojasno s denními teplotami mezi 20 až 22 stupni C. Dne 12. května 
2014 bylo převážně zataženo a pršelo. Denní teplota se pohybovala kolem 15 stupňů C. Dne 
13. května 2014 bylo po celé republice převážně zataženo, padal déšť a v některých částech 
České republiky i kroupy. Denní teplota se pohybovala kolem 14 stupňů C. Dne 14. května 
2014 se ještě více ochladilo, převážně pršelo a vál silný nárazový vítr. V horských oblastech 
severní Moravy padal i sníh. Denní teplota se pohybovala kolem 12 stupňů C, na horách byla 
teplota ještě nižší. Na Moravě byly vyhlášeny na některých tocích povodňové výstrahy. Ve 
dnech 17. a 18. května 2014 padal trvalý déšť i v Čechách. Denní teplota se pohybovala 
kolem 10 stupňů C. Od dne 19. května 2014 bylo opět převážně jasno až polojasno s denní 
teplotou kolem 20 stupňů C. Ráno byly převážně mlhy. Během několika dnů denní teploty 
ještě vystoupily a pohybovaly se i kolem 27 stupňů C. Ve dnech 25. až 28. května 2014 se 
naší republikou prohnalo několik bouřek se silnými dešti a kroupami. V některých částech 
republiky byly i lokální záplavy. Naší vsi se ale tyto bouřky vyhnuly a bylo převážně jasno až 
polojasno s teplotami kolem 26 stupňů C. Dne 29. května 2014 bylo zataženo a padal trvalý 
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déšť. Denní teplota opět klesla a pohybovala se kolem 12 stupňů C. Ve dnech 30. a 31. května 
bylo už slunečno a místy polojasno. Sice se několikrát obloha zatáhnula a spadla nějaká ta 
přeháňka. Denní teploty se už začaly zvyšovat a pohybovaly se kolem 22 až 25 stupni C.  
Průměrně spadlé srážky v tomto měsíci byly 90,9 mm (2013 – 123,5 mm). 
   V tomto měsíci se v obci nikdo nenarodil. Zemřel Vladimír Jareš z domu Paseky č. p. 36. 
Odstěhovala se Michaela Novotná s Michalem a Štěpánem Novotným z domu Paseky č. p. 87 
do Písku. Přistěhovala se Martina Jozová z Písku do domu Paseky č. p. 10. 
 
 

Červen 2014 
  
 
 
   V neděli dne 1. června 2014 od 18:00 hodin proběhla v místním pohostinství schůzka 
hasičů. Na této schůzce proběhla domluva k nadcházející hasičské soutěži, kdy proběhne v 
Pasekách u rybníka "Starák" další kolo pohárové soutěže. Dohodnul se nákup zboží a cen. 
Dále se rozdělily úkoly pro další hasiče. Tato schůzka proběhla bez jednatele Jiřího Vaněčka 
ml., který ležel v nemocnici v Českých Budějovicích po operaci srdce. 
   V pondělí dne 2. června 2014 v dopoledních hodinách byl v obci Nuzov postaven nový 
vodojem, který bude sloužit pro dodávku pitné vody v této vsi. 
   Ve středu dne  4. června 2014 složili svou funkci na Obecním úřadě Paseky dva zastupitelé 
obce. Jedná se o místostarostku pí. Ing.  Janu Vaněčkovou  zastupitele p. Stanislava 
Rothbauera. Ve své rezignaci uvedli stejné důvody. Dopis, který napsala pí. Ing. Jana 
Vaněčková místním občanům byl seskenován a dodán do kroniky v jeho plném znění. Rovněž 
i časopis, který oficiálně nevyšel, byl dodán do kroniky. 
   Na radě zastupitelstva oba zastupitelé uvedli, že odstupují z důvodu pomluv, které se šíří po 
obci. Dalšími z důvodů odstoupení byly spory v zastupitelství ohledně výstavby hřiště na 
návsi a neposledně nevydání "Paseckých listů".  
   K tomuto bych chtěl napsat pár slov. V "Paseckých listech" vychází, co zastupitelstvo 
udělalo a bude dělat pro místní občany. Se všemi akcemi musí souhlasit většina zastupitelů,  a 
proto nejde jen o práci jednotlivce. Práce v zastupitelstvu obce je totiž kolektivní. Rovněž 
bych chtěl uvést, že korektury nebo pozastavení vydání listů může provést pouze starosta s 
místostarostou obce a ne samotní zastupitelé. 
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    Ve čtvrtek dne 5. června 2014 v nočních hodinách zemřel po dlouhé nemoci v místě 
bydliště ve věku 90 let pan Jaroslav Růžička z domu Paseky č. p. 8. Pohřeb se konal dne 
13. června 2014 v Obřadní síni Lesního hřbitova v Písku. Následně byly ostatky uloženy do 
rodinného hrobu v Myšenci. 
   V sobotu dne 14. června 2014 od 13:00 hodin proběhla v naší obci hasičská soutěž 2. kolo 
"O pohár hasičů SDH okresu Písek", která byla rozšířena o "Pohár starosty SDH Paseky". 
Tuto soutěž pořádal Sbor dobrovolných hasičů Paseky spolu s Obcí Paseky za finanční 
podpory JE Temelín v rámci "Oranžového roku 2014".  Rovněž by chtěla Obec Paseky spolu 
se Sborem dobrovolných hasičů Paseky poděkovat Pivovaru Protivín za zapůjčení chladícího 
zařízení pro výčep piva a limonády. Už od 07:00 hodin se začaly navážet věci k rybníku 
"Starák", kde soutěž proběhla. Tam se následně postavilo zázemí se stánky na občerstvení a 
na sezení. Kolem poledne začali přijíždět první soutěžící. Nakonec se sjelo na 31 hasičských 
družstev, 19 mužských družstev a 12 ženských družstev. Ve 13:00 hodin byl proveden nástup, 
kde došlo k seznámení soutěžících hasičů ohledně zápisu a samotné soutěže.  Rovněž k 
soutěžícím promluvil i starosta Okresního sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska p. Jiří 
Novák z Písku.  
 

 
 
K soutěžícím promluvil starosta Okresního sdružení hasičů Písek p. Jiří Novák 
 
Soutěžící byli rozděleni do dvou skupin. První skupina "OPEN" používala hasičské stříkačky 
o obsahu nad 1 500 ccm. Druhá skupina "KLASIC" používala stříkačky do 1 500 ccm. 
Všechny tři pasecké družstva běželi ve skupině "OPEN".  Jako první v soutěži běželo 
družstvo Paseky II, které se dalo dohromady pro tuto soutěž. Start byl dobrý, ale byl delší  
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nástřik terčů. Toto družstvo se nakonec umístilo na 8. místě s časem 37:56 s.  
 

 
 
Hasičský útok družstva mužů Paseky II 
 
Už první hasičské útoky ukázaly, že v Pasekách nebudou padat časové "rekordy". Druhé z 
paseckých družstev běželo družstvo žen Paseky. Rovněž ženám se povedl hasičský útok a s 
časem 36:14 s se umístily na krásném 3. místě.  
 

 
 
Hasičský útok paseckých žen 
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Bylo to jedno z mála ženských družstev, které nemělo problémy s rozdělovačem. 
Poslední z paseckých družstev běželo družstvo mužů Paseky I. Při útoku měl problém strojník 
se zapojením hadic "B" a došlo k několika sekundové ztrátě, což se projevilo na výsledku 
celého útoku. Nakonec toto družstvo skončilo na 7. místě s časem 35:75 s. V mužské 
kategorii skupiny "OPEN" zvítězilo družstvo Krče II (26:84 s) před družstvem Milenovic 
(28:19 s) a Zbelítova "A" (28:48 s). V mužské kategorii ve skupině "KLASIC" zvítězilo 
družstvo Žďáru (35:45 s) před Milevskem (37:36 s) a Jehnědnem "B" (37:82 s). V ženské 
kategorii skupiny "OPEN" vyhrálo družstvo Krče (28:75 s) před Jehnědnem (33:95 s) a 
Pasekami (36:14 s). V ženské kategorii skupiny "KLASIC" startovaly jen dvě družstva. 
Zvítězilo družstvo žen Nový Dvůr (36:62 s) před Milevskem (43:39 s). V tento den bylo 
krásné slunečné počasí s denní teplotou kolem 26 stupni C. 
   V pátek dne 20. června 2014 od 20:00 hodin se v paseckém pohostinství konala další 
veřejná schůze zastupitelstva obce Paseky. Po demisi dvou zastupitelů se zbývajících pět 
zastupitelů této schůze zúčastnilo.  
   Na úvod pan starosta Václav Kostohryz ml. přivítal přítomné občany a paní místostarostka 
Kubičková seznámila zastupitele s upraveným programem jednání. Ta hned v prvním bodě 
schůze sdělila, že na základě složení mandátu člena zastupitelstva obce p. Vaněčkové a p. 
Rothbauerem byly osloveny dvě náhradnice z kandidátní listiny z voleb 2010. Občané byli 
informováni, že ani jedna z nich nepřijala osvědčení na doplnění zastupitelstva obce.  
   V dalším bodě starosta obce  předložil ke schválení rozpočtové opatření č. 7 a seznámil se 
provedeným rozpočtovými opatřeními č. 4, 5, 6. Zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 
7/2014 v předloženém znění.  
   Dále místostarostka paní Anna Kubičková seznámila přítomné se závěrečným účtem za rok 
2013. Závěrečný účet byl od 31. května 2014 zveřejněn na elektronické a úřední desce. 
Přezkoumání hospodaření provedené pracovnicí krajského úřadu proběhlo ve dnech 23. srpna 
2013 a 6. března 2014. Při přezkoumání byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají 
závažnost nedostatků  uvedených v § 10 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. pod písmenem  c), 
které jsou uvedeny dále v členění dle předmětu přezkoumání (§ 2 odst. 1,2 zákona č 420/2004 
Sb.).§2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem. Dále územní celek nedodržel 
obsahové vymezení položky výkazu zisku a ztráty "Náklady z činnosti". A v neposlední řadě  
zemní celek nedodržel obsahové vymezení položky rozvahy "Ostatní dlouhodobý nehmotný  
majetek". Proto zastupitelstvo obce projednalo zprávu o přezkumu hospodaření  za rok 2013 a 
přijalo následující opatření k nápravě chyb : 
                -Zastupitelstvo obce tímto ukládá účetní obce, aby dodržovala vymezení položky 
výkazu zisku a ztráty ,, Náklady z činnosti“. 
               - Zastupitelstvo obce tímto ukládá účetní obce, aby v souladu s obsahovým 
vymezením položky rozvahy ,,Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek „  přeúčtovala správně  
                    projektovou dokumentaci na kanalizaci a ČOV Paseky 
                - Zastupitelstvo obce ukládá finančnímu výboru, aby provedl kontrolu přijatých 
opatření. 
   Pan starosta seznámil přítomné s postupem určení ceny stočného. Bylo přijato vybírání 
stočného 1000,- Kč ročně za budovu (údržba, sečení, správce, rozbory). Mimo jiné 
informoval, že i obec Nuzov bude podléhat stočnému po kolaudaci stavby.  
   Poté starosta obce přednesl finanční zprávu1-3/2014 v plném znění dle přiloženého zápis a 
navrhl po odstoupení pana Rothbauera na doplnění předsedy finanční komise pana  
Ing. Václava Hůlku. 
   V dalším bodě starosta informoval přítomné co firma Ekokom dělá a jak funguje. Nadále 
seznámil zastupitele s tím, že dle nově schváleného zákona (Zákon o obchodních korporacích)  
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musí být schválena nově smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadu a obalů a 
dodatek č.1 k této smlouvě mezi společnostmi Ekokom a Obcí Paseky. 
   Starosta informoval přítomné o tom, co nezisková organizace Arkáda znamená a pole její 
působnosti (podpora protidrogové služby). Starosta informoval o výši příspěvku pro tuto 
organizaci ve výši 972,- Kč ročně.  
   Zastupitelstvo projednalo počet zastupitelů na další volební období. V následujícím 
volebním období bude zastupitelstvo obce opět sedmičlenné.  
   Rovněž starosta informoval přítomné o tom, co spolek obcí zóny havarijního plánování 
jaderné elektrárny Temelín představuje a čím se zabývá. Název spolku je ENERGOREGIO 
TEMELÍNSKO Tento spolek již dříve fungoval, ale vzhledem k nejednotnosti ve spolku se 
rozpadl. Nyní se plánuje fungování na jiném principu (všichni dohromady). Obdoba funguje 
kolem JE Dukovany ve stejném duchu. Příspěvek ve výši 2 Kč na osobu za rok a vybraná 
suma by měla sloužit na provoz spolku a poradce. Starosta vyzval zastupitele k hlasování o 
vstupu do spolku.  
   V bodě různé pan starosta informoval přítomné, že obdržíme z Nadace ČEZ 170 000,- Kč 
na zemní úpravu návsi v Pasekách a 150 740,- Kč na zeleň návsi v Pasekách. Zemní práce 
budou provedeny firmou p. Vítka a zahradnické firmou Hájek. Paní místostarostka 
informovala, jak bude vypadat nový chodník. Dále starosta informoval o postupu čerpání 
těchto peněz.  
   Dále seznámil přítomné se záměrem směny pozemků v katastru obce Paseky a to pozemek 
parc. č. 716/1 za pozemek parc. č. 327/2.  
   Dále starosta informoval o výstavbě ČOV a vodojemu Nuzov.  
Pak pan starosta reagoval na dotaz z minulého zasedání zastupitelstva ohledně možného 
přesunu pomníku u školy. Seznámil přítomné, že cena přesunu by byla zhruba 80 000,- Kč. Z 
tohoto důvodu se zastupitelstvo přiklonilo, aby z důvodu vysoké částky, která by byla 
vynaložena na přesun pomníku, ho zviditelnit odstraněním plotu, který ho zastiňuje.  
Poté paní místostarostka Kubičková informovala o nákupu padesáti nových židlí pro 
ubytovnu Václavka přes Blanicko-Otavský mikroregion, kde se bude platit příspěvek ve výši 
27 tis. Kč. Nadále pan starosta informoval o nákupu deseti stolů á 7 990 Kč pro ubytovnu 
"Václavka".  
   V bodě diskuse se pan Vnuk zeptal na příspěvek společnosti Arkáda, jak je možné, že 
potřebuje být schválen zastupiteli.  Pan starosta odpověděl, že to bylo doporučeno. Dále se 
pan Vnuk ptal, proč byly použity peníze na náves a ne na opravu cesty k Nuzovu. Pan starosta 
informoval, že to nelze z důvodu, že nevlastníme tuto část cesty. Paní Kubičková informovala 
o podílech starousedlých Nuzovských které jsou na této cestě.  
   Paní Stropnická se zeptala jak je to s příspěvkem na zemní úpravu návsi – zda tyto 
prostředky nelze použít na hřiště. Bylo vysvětleno, že zemní úpravy vyplývají z loni 
vypracovaného projektu úpravy návsi v Pasekách.  
   Pan Svoboda měl dotaz na náklady provozu ČOV, pan starosta odpověděl, že jsou ve výši 
zhruba 70 tis. Kč. Dále se pan Svoboda zeptal, proč budou platit i rekreanti 1000 ,- Kč na 
budovu ročně. Bylo odpovězeno, že se to zastupitelstvu zdálo jako nejpřirozenější a 
nejjednodušší řešení. Dále vznesl dotaz, kolik kubíků vody se protočí z vodojemu za rok. Byl 
informován, že to je zhruba 3 600 m3. Pan Svoboda oponoval, zda jsme nezvažovali vypočítat 
stočné dle odběru vody anebo nedat vodoměry na studny.  
   Dále padl dotaz na kandidátky do komunálních voleb 2014 a možnost podání kandidátek do 
těchto voleb. Bylo odpovězeno že je možnost podávat kandidátky do 5. srpna 2014 
(odhadovaný termín dle předpokládaného termínu voleb). Jaké preferujete podání kandidátek 
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a zda budete podporovat nové vzniknutí zastupitelstva. Pan Ing. Hůlka odpověděl, že jsme ve 
svobodné zemi a každý se může rozhodnout samostatně.  
   Paní Vnuková se ptala zda byla nutná vystoupení v rádiu a v novinách, načež pan starosta 
odročil, že to byl důsledek předchozí tiskové medializace v Paseckých listech a na webových 
stránkách obce provedenou  zastupiteli, kteří odstoupili.  
 Rovněž zazněl dotaz, zda bude hřiště na novém místě. Bylo odpovězeno, že o výstavbě hřiště 
již bude jednat nové zastupitelstvo.  
   Byl ještě jednou vznesen dotaz na použití přijatých příspěvků na zemní práce a zeleň. Bylo 
vysvětleno, že realizace návsi vznikla z projektu připravovaného v předloňském roce. Dále 
byli přítomní informováni o tom, že se letošní podzim budou připravovat projekty podle nichž 
se bude žádat na příští rok.  
   Paní Stropnická se ptala, zda nebylo možné sehnat ještě lacinější firmu na výstavbu 
chodníku na návsi, stávající vybraná firma se jí zdála cenově drahá. Nadále se paní Stropnická 
nabídla, že natře pergolu na návsi a altán u "Pece". A zda by nebylo možné položit dlažbu do 
pergoly na návsi. Bylo domluveno zajištění materiálu k natření výše jmenovaných staveb. 
Dlažbou se bude zabývat zastupitelstvo. 
   Na závět veřejné schůze starosta Václav Kostohryz ml. poděkoval přítomným za účast a 
ukončil schůzi zastupitelstva obce. 
   V sobotu dne 21. června 2014 od 10:00 hodin pořádala Obec Paseky společně se Sborem 
dobrovolných hasičů Paseky za finanční podpory JE Temelín v rámci "Oranžového roku 
2014" už XIV. ročník cykloakce "Přes Písecké hory na kole i pěšky". Zápis startujících byl od 
09:30 hodin před paseckým pohostinstvím, odkud byl i start a cíl cykloakce. Letos se 
přihlásilo na 41 účastníků do tří tras. První trasa, která byla pro pěší, byla dlouhá 6 km. Druhá 
trasa pro cyklisty byla dlouhá 15 km. Třetí trasa pro zdatné cyklisty byla dlouhá 45 km. 
Nejmladším účastníkem na této dlouhé trati v celé historii pořádání této akce byl Jakub 
Vlasatý z Tálína, kterému bylo v té době 10 let. Letos žádný z účastníků nehavaroval a ani si 
nezpůsobil zranění. Jen jedné ženě se cestou poškodil řetěz, který si ale zdatně spravila a 
nakonec dojela i do cíle. V tento den bylo převážně polojasno až zataženo, nepršelo. Denní 
teplota se pohybovala kolem 20 stupňů C. 
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 Start XIV. ročníku cykloakce "Přes Písecké hory na kole i pěšky" 
 
   V sobotu dne 21. června 2014 od 19:00 hodin pořádal v paseckém pohostinství loučení se 
svobodou "štando" Pavel Kouba z domu Paseky č. p. 28. Tohoto štanda se zúčastnilo na 30 
pozvaných hostů. K poslechu a tanci pouštěl muziku na své aparatuře Ladislav Zaoral. 
   Dne 26. června 2014 oslavila „97“ let paní Anna Němečková z domu Paseky č. p. 42. 
   Ve čtvrtek dne 26. června 2014 od 17:00 hodin se začala stavět svatební brána u domu 
Paseky č. p. 28, Koubů. Stavění brány se nejen zúčastnil zbytek rodiny Koubů, který se 
postaral především o pohoštění, ale přišlo i kolem 30 stavěčů včetně dětí, které zdobily bránu. 
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Stavění brány u domu Paseky č. p. 28 - Koubů 
 
   V pátek dne 27. června 2014 ve 14:00 hodin byli v obřadní síni Městského úřadu v Týně 
nad Vltavou oddáni Pavel Kouba z domu Paseky č. p. 28 a Jitka Veverková z Prahy 8 - Libně. 
Po obřadu byli svatebčané před vchodem zastaveni "šraňkem", kdy se ženich musel vyplatit, 
aby mohl projít vchodem i s nevěstou. po delším "handrkování" o financích nakonec ženich 
Pavel Kouba svou nevěstu Jitku Veverkovou - Koubovou přenesl přes stuhu, která bránila 
průchodu. Jiní svatební hosté takové štěstí neměli a museli se vyplatit. nakonec byla vybraná 
finanční částka předána novomanželům. Ti jeli po obřadu a focení na "Novou louku" u 
Albrechtic nad Vltavou, kde pokračovali v dalších oslavách jejich šťastného dne. 
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Novomanželé Koubovi před Městským úřadem v týně nad Vltavou 
 
   Od začátku měsíce června 2014 bylo krásné slunečné počasí a denní teploty se pohybovaly 
kolem 23 až 25 stupni C. Od dne 7. černa 2014 bylo tropické počasí, kdy bylo jasno a denní 
teploty se pohybovaly mezi 32 až 35 stupni C. Od dne 17. června 2014 mírně denní teploty 
klesly a pohybovaly se kolem 26 až 28 stupni C. Počasí se změnilo až ve dnech18. až  
19. června 2014, kdy se obloha zatáhnula a začalo konečně občas pršet. Denní teploty klesly a 
pohybovaly se kolem 20 stupňů C. Moc srážek ale nespadlo. Od 20. června 2014 začalo být 
opět jasno až polojasno, jen občas se obloha zatáhnula úplně, ale nepršelo, s denní teplotou 
kolem 26 stupňů C. Od dne 21. června 2104 bylo opět krásné letní počasí s denní teplotou 
kolem 28 stupni C. Dne 28. června 2014 ve večerních hodinách se obloha opět zatáhnula a 
několik minut i pršelo. Dne 29. června 2014 bylo zataženo, bez přeháněk s denní teplotou 
kolem 19 stupni C. Dne 30. června 2014 bylo převážně zataženo, nepršelo a denní teplota se 
pohybovala kolem 18 stupňů C  
   Průměrně spadlé srážky v tomto měsíci byly 21,2 mm (2013 - 191,2 mm). 
   V tomto měsíci se v obci nikdo nenarodil. Zemřel Jaroslav Růžička z domu Paseky č. p. 8. 
Oženil se Pavel Kouba z domu Paseky č. p. 28. 
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Červenec 2014 
 
 
 
   
   V úterý dne 1. července 2014 se narodila rodině Panských z domu Nuzov č. p. 1 dcera 
Marie. Tímto jim všichni gratulujeme a přejeme Marušce hodně zdraví a štěstí v jejím životě.   
   V sobotu dne 5. července 2014 od 13:00 hodin se konalo v Miroticích už 3. kolo hasičské 
soutěže "O pohár SDH okresu Písek". Na tuto soutěž jely i dvě družstva z Pasek. Obě pasecké 
družstva soutěžily v kategorii "OPEN". Tentokráte se vedlo paseckým mužům více jak 
ženám. Po celou dobu soutěže byli na 3. místě. Až poslední startující družstvo ze Zbelítova je 
na závěr posunulo o jednu příčku. Nakonec se družstvo mužů Paseky umístilo na krásném 
 4. místě s časem 34:51 s. V soutěži žen se vedlo i ženám z Pasek. Ty se nakonec s časem 
39:81 s umístily na 5. místě. Organizace soutěže v Miroticích nebyla na dobré úrovni. na 
občerstvení se stály dlouhé fronty a nakonec došlo i k poškození chlazení piva. Jeden z 
organizátorů opékal klobásy takovým způsobem, až je spálil. V tento den bylo krásné počasí. 
Bylo jasno až polojasno s denní teplotou kolem 24 stupňů C. 
   V sobotu dne 5. července 2014 od 15:00 hodin začalo finále na dvorcích All England Clubu 
ve Wimbledonu ve Velké Británii mezi českou tenistkou Petrou Kvitovou, která nastoupila 
proti Kanaďance Eugenii Bouchardové. Česká tenistka Petra Kvitová se podruhé v kariéře 
stala vítězkou tohoto turnaje, kdy po naprosto dokonalém výkonu smetla Kanaďanku Eugenii 
Bouchardovou 6:3, 6:0 za pouhých 55 minut a po třech letech opět dosáhla na nejcennější 
tenisový titul. V letošním finále Kvitová dominovala hned od samotného úvodu utkání, které 
se nakonec na centrálním dvorci hrálo pod otevřenou střechou. Petra Kvitová předváděla 
agresivní tenis a její soupeřka se musela převážně jen bránit. Ve třetí hře prvního setu ztratila 
dvacetiletá Kanaďanka svůj servis poprvé, o čtyři hry později pak znovu. Za stavu 5:2 
podávala Kvitová na výhru v prvním setu, o podání ale poprvé přišla i ona. Dlouho jí to ale 
mrzet nemuselo, neboť hned v další hře sebrala Bouchardové servis potřetí. V první sadě 
předváděla česká hráčka takřka bezchybný tenis, v té druhé už byl naprosto dokonalý. 
Bouchardová ve svém prvním grandslamovém finále nestíhala, přesným a tvrdým úderům 
Češky nedokázala čelit. Po 55 minutách hry si Kvitová vypracovala první mečbol, který 
proměnila a Kanaďance nadělila kanára. Petra Kvitová na celém letošním turnaji ztratila 
jediný set - ve 3. kole proti Američance Venus Williamsové, se kterou ji dělily pouhé dva 
míčky od vyřazení. V cestě za pohárem vyřadila i tři své krajanky - v prvním kole Andreu 
Hlaváčkovou, ve čtvrtfinále Barboru Záhlavovou-Strýcovou a v semifinále Lucii Šafářovou. 
Na žebříčku WTA se Kvitová posune z šestého na čtvrté místo. 
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Česká tenistka Petra Kvitová s pohárem za vítězství ve Wimbledonu 
 
   V neděli dne 6. července 2014 začalo JZD Žďár žně. Nový kombajn, který řídil Antonín 
Kasa z domu Paseky č. p. 55. Začal síct ječmeny.  
   Dne 8. července 2014 okolo 05:15 hodin zemřeli čtyři čeští vojáci při sebevražedném 
útoku u letecké základny Bagram na severovýchodě Afghánistánu. Další voják byl těžce 
zraněn. Při útoku zemřelo dalších 12 lidí. Desátník Libor Ligač, desátník Jan 
Šenkýř, četař Ivo Klusáka a rotmistr David Beneš byli zabiti. Další z vojáků, rotmistr 
Jaroslav Lieskovan  byl těžce zraněn a převezli ho do americké vojenské nemocnice v 
Bagramu. Podle zástupce provinční policie vyjížděli vojáci do vesnice Qalandar Khil, aby 
vyšetřili raketový útok před dvěma dny, když zaútočil sebevrah s výbušninami. K útoku na 
české vojáky se přihlásili povstalci z hnutí Tálibán. V Bagramu působí od dubna 2014  2. 
strážní rota tvořená 150 vojáky většinou ze 41. mechanizovaného praporu ze Žatce a 43. 
výsadkového praporu z Chrudimi. Jejich cílem je zajistit bezpečnost letecké základny. 
Ministra obrany Martina Stropnického zpráva o události zastihla na dovolené.  Proto v 
souvislosti s tragickou událostí v Afghánistánu ministr okamžitě přerušil svoji krátkou 
zahraniční dovolenou a vrátil se zpět do Prahy. Ostatky českých vojáků byly dopraveny do 
vlasti ve čtvrtek dne 10. července 2014 vládním speciálem. Zraněný voják byl přepraven do 
vlasti později. Ve čtvrtek dne 10. července 2014 ve 12:00 hodin po dobu tří minut se na celém 
území České republiky rozezněly sirény a rovněž se ve stejnou dobu rozezněly zvony. Lidé si 
tak měli možnost připomenout památku českých vojáků. Dne  14. července 2014 v 
dopoledních hodinách v Ústřední vojenské nemocnici na následky zranění rotmistr Jaroslav 
Lieskovan, který byl poslední z pětice vojáků zasažených atentátem. Všem vojákům byl 
vystrojen vojenský pohřeb. Prezident Miloš Zeman vojákům udělil medaili "Za hrdinství", 
které jim byly uděleny dne 28. října 2014. Češi v Afghánistánu přišli už o deset svých vojáků. 
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Čeští vojáci na misi v Afganistánu 
 
   V pátek dne 11. července ve večerních hodinách se naší obcí prohnala silná bouřka. Blesk 
uhodil někde poblíž domu Paseky č. p. 29 (Straků) a vyhodil jim elektrický proud. 
   V sobotu dne 12. července 2014 od 13:00 hodin začalo už 4. kolo hasičské soutěže "O pohár 
SDH okresu Písek". Toto kolo se konalo ve Zbelítově u Milevska. Pasečtí muži v kategorii 
"OPEN" si vedli dobře a nakonec i s horším časem 37:96 s obsadili 7. místo. Ženy byly v 
kategorii "OPEN" na tom ještě lépe a obsadili 5. místo s časem. Ve Zbelítově se stříkalo na 
naše terče. Pořadatelství opět trochu váznulo, hlavně obsluha u stánku. V tento den bylo 
slunečné počasí s denní teplotou kolem 26 stupni C. 
   V sobotu dne 12. července 2014 od 18:30 hodin pořádala Obec Paseky společně s SDH 
Paseky za finanční podpory JE Temelín v rámci "Oranžového roku 2014" každoroční Steak 
party pro místní lidi a chalupáře. Tato akce se konala u ohniště na návsi. Opékalo se maso, 
které bylo několik dní naloženo v marinádě. Samotného opékání masa na grilu se chopil 
starosta obce Václav Kostohryz ml. společně s Mírou a Lídou Stropnických. Práce jim rychle 
ubíhala a občané mohli ochutnat maso v brzké době.  
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Sobotní Steak party na návsi 
 
Kolem 21:45 hodin proběhla pro děti stezka odvahy. Děti vyrazily pěšky k "Peci", kde na ně 
houkla strašidla. Poté pokračovaly v cestě po louce a vrátily se zpět na náves. Děti byly za 
svoji odvahu odměněny drobnými dary.  
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Děti musely na stezce odvahy písemně stvrdit svou účast 
 
   Této steak party se zúčastnilo kolem 60 až 70 lidí. K poslechu pouštěl písničky Ladislav 
Zaoral na své aparatuře. Přes den bylo krásné slunečné počasí s teplotou kolem 26 stupňů C.  
I v noci bylo jasno a teplota se pohybovala kolem 20 stupňů C.  
   V neděli dne 13. července 2014 kolem 22:00 hodin se naší obcí prohnala opět bouřka a 
udeřilo někde u kravína. 
   Ve čtvrtek dne 17. července 2014 kolem 15:25 hodin SELČ byl nad Ukrajinou, kde 
probíhají boje mezi ukrajinskou armádou a proruskými separatisty, pravděpodobně sestřelen 
raketou BUK - 1 ruské výroby civilní letadlo Boeing 777 společnosti Malaysia Airlines a 
zřítil se na ukrajinském území nedaleko hranice s Ruskem. Na palubě bylo 280 cestujících a 
15 členů posádky. Boeing 777 malajsijské letecké společnosti na trase Amsterdam - Kuala 
Lumpur začal klesat před vstupem do vzdušného prostoru Ruska. Později byl nalezen hořící 
na zemi na Ukrajině. Letadlo zmizelo z radaru ve výšce 10 000 metrů. Zřítilo se u města 
Šachtarsk nedaleko Doněcku. Všech 295 pasažéru včetně posádky zahynulo. V případě 
malajsijských aerolinek jde o druhou tragédii v poměrně krátkém čase. V březnu se z radarů 
ztratil taktéž Boeing 777. Mířil do Číny. Letadlo dosud nebylo nalezeno, na palubě bylo 239 
lidí. Stále probíhá vyšetřování této letecké katastrofy a na vyšetření byli pozváni mezinárodní 
letečtí experti. Rusko, Ukrajina i separatisté přislíbili, že umožní vyšetřovatelům důkladné 
prošetření havárie. 
   V pátek dne 18. července 2014 začal zkušební provoz vodojemu v Nuzově včetně nově 
zrekonstruované odkalovací nádrže. 
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   V pondělí dne 21. července 2014 kolem 19:00 hodin proběhla naší obcí silná bouřka 
doprovázena silným větrem a prudkým deštěm. Napadlo až 70 mm srážek. Následkem bouřky 
byl vyhozen elektrický proud. Elektrika nešla asi jednu hodinu. 
   Od dne 1. července 2014 bylo jasno až polojasno a denní teploty se pohybovaly kolem  
19 stupňů C. Dne 2. července 2014 v nočních hodinách spadlo pár kapek. Od dne  
3. července 2014 bylo opět jasno až polojasno s denními teplotami kolem 24 stupňů C. Do 
dne 6. července 2014 teploty vystoupily a pohybovaly se kolem 30 stupňů. Dne  7. července 
2014 bylo přes den slunečné počasí s denní teplotou přes 30 stupňů C. V nočních hodinách se 
obloha zatáhnula a začalo pršet. Pak přišla i silná bouřka. Dne 8. července 2014 bylo opět přes 
dopoledne krásné slunečné počasí s teplotou kolem 30 stupňů C. V odpoledních hodinách se 
zatáhnulo a začalo pršet. Po chvíli se ale opět vyjasnilo. Ve večerních hodinách se obloha opět 
zatáhnula a začal padat po delší době vydatný déšť. Ten padal až do pozdních nočních hodin. 
Dne 9. července 2014 byla obloha přes den zatáhnuta mraky. Nepršelo a denní teplota klesla. 
Pohybovala se kolem 16 stupňů C. Od dne 10. července 2014 bylo převážně zataženo s denní 
teplotou kolem 18 stupňů C. Dne 11. července 2014 se prohnala silná bouřka. Dne  
12. července 2014 bylo po celý den polojasno a teploty vystoupily na 24 stupňů C. Dne  
13. července 2014 bylo opět krásné počasí, ale v ve večerních hodinách se obloha zatáhnula a 
přes naší obec se opět přehnala silnější bouřka. Od dne 14. července 2014 bylo převážně jasno 
s tropickými teplotami nad 30 stupňů C. Dne 21. července 2014 ve večerních hodinách 
proběhl naší republikou bouřkový systém, který byl doprovázen přívalovým deštěm. Od dne 
22. července 2014 bylo převážně zataženo s občasnými přeháňkami. I denní teploty klesly a 
pohybovaly se kolem 20 stupňů C. Od dne 23. července 2014 bylo opět krásné slunečné 
počasí s denními teplotami kolem 30 stupňů C. Do konce měsíce července 2014 bylo 
převážně jasno až polojasno. Místy spadla nějaká ta přeháňka a v dáli bylo slyšet hřmění a 
byly vidět blesky. 
   Průměrně spadlé srážky v tomto měsíci byly 239,2 mm (2013 - 43,1 mm). 
   V tomto měsíci v obci nikdo nezemřel. Narodila se rodině Panských z Nuzova č. p. 1 dcera 
Marie. 
 
 

Srpen 2014 
 
 
 
   V pátek dne 1. srpna 2014 od 23:00 hodin do soboty dne 2. srpna 2014 do 10:00 hodin nešel 
v Pasekách elektrický proud. Vyhořela trafostanice a opravy byly provedeny až v sobotních 
ranních hodinách. 
   V sobotu dne 2. srpna 2014 v 19:30 hodin se sešlo družstvo žen u hasičárny, aby jelo na 
noční hasičskou soutěž do Zvěrkovic u Temelína. V týmu žen startovalo několik paseckých 
závodnic, které nezávodí na "pohárovkách". Samotná soutěž začala až kolem 21:45 hodin. Na 
pasecké družstvo žen se dostala řada až kolem půlnoci. Nakonec družstvo žen mělo neplatný 
pokus. Byly problémy u stříkačky a na proudu. Na tuto soutěž se jelo jen proto, že se stříkalo 
na soutěži na pasecké terče. Družstvo mužů se nedalo ani dohromady. V tento den bylo krásné 
slunečné počasí s denní teplotou kolem 28 stupňů C. V nočních hodinách bylo rovněž jasno, 
ale v dálce na Šumavou byly vidět blesky. Noční teplota se pohybovala kolem 20 stupňů C. 
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   V neděli dne 3. srpna 2014 od 19:00 hodin se konala v paseckém pohostinství jedna z 
posledních veřejných schůzí současného zastupitelstva obce Paseky. Tato veřejná schůze se 
pro velké množství občanů konala v místním sále. Pan starosta přivítal přítomné občany a 
seznámil zastupitele s programem jednání. Hned v úvodu schůze místostarostka paní 
Kubičková seznámila s provedeným rozpočtovým opatřením č. 8 a dále předložila ke 
schválení rozpočtové opatření č. 9. Poté si vzal slovo pan zastupitel Václav Hůlka a  
promluvil k občanům na téma volby. Vyzval je, aby si uvědomili důležitost zachování 
samosprávy v obci a apeloval na ně, aby kandidovali do voleb. Byla hned na místě sestavena 
kandidátka, "Sdružení nezávislých kandidátů", která má 8 kandidátů. Na této společné 
kandidátce jsou kandidáti do Obecnícho zastupitelstva a jedná se o Václav Kostohryz ml., 
Anna Kubičková, Dagmar Klusáčková, Roman Holub, Blanka Heineová, Zdeněk Straka ml., 
Věra Hauserová a František Moravec.  
   V bodě různé pan Kubička vznesl dotaz na problém s elektrikou ve vsi, jak a co se bude 
nadále řešit. Bylo rozhodnuto, že zastupitelé obce kontaktují představitele E-ONu a pozvou je 
na místní jednání v co nejbližší době.  
   V bodě diskuze chalupář pan Petr Svoboda st. vznesl dotaz, co by se stalo, kdyby se 
nepodařilo sestavit dostatečný počet kandidátů. Bylo mu odpovězeno, že by dosavadní 
zastupitelstvo pokračovalo s omezenými pravomocemi do vyhlášení nových voleb. Dále na 
četné žádosti občanů bylo rozhodnuto, že se napíše dopis na Jihočeský kraj k rukám hejtmana 
s dotazem na obchvat obce Paseky.  
   Na závěr veřejné schůze pan starosta Václav Kostohryz ml. poděkoval přítomným za účast a 
ukončil schůzi zastupitelstva obce. 
   V úterý dne 5. srpna 2014 do 16:00 hodin bylo možno na Městském úřadě v Protivíně podat 
kandidátky do Voleb 2014 do Obecního zastupitelstva. V naší obci byla podána společná 
kandidátka "Sdružení nezávislých kandidátů". Po různých tajnostech na veřejné schůzi, která 
se konala dne 3. srpna 2014 v paseckém pohostinství, vyšlo najevo, že v obci Paseky bylo 
podáno ještě několik samostatných kandidátek. Jedná se o samostatné kandidátky 
"Nezávislých kandidátů" Libora Polanského, Víta Procházky, Ladislava Štambery, Ludmily 
Stropnické, Jiřího Vaněčka ml., Stanislava Rothbauera,  Josefa Vnuka, Josefa Kozáka a Josefa  
Panského - oba z Nuzova. Mnoho občanů naší obce (včetně mně) nechápe, proč tito kandidáti 
dělali se svými kandidátkami takové tajnosti, když se to všichni stejně dozví. 
   V pátek dne 8. srpna 2014 začala firma "Hájek" z Olešné u Podolí I s úpravou návsi. 
Zaměstnanci této firmy vystříkali "Randapem" rostliny, které nebudou v další součásti 
obnovy návsi v Pasekách. 
   V sobotu dne 9. srpna 2014 od 13:00 hodin proběhlo v Jehnědně 5. kolo hasičské soutěže 
"O pohár SDH okresu Písek". V kategorii "OPEN" se této soutěže opět zúčastnilo družstvo 
mužů i žen z Pasek. V kategorii žen si vedlo pasecké družstvo velmi dobře. Nástřik levého 
terče byl velmi rychlý - 27:22 s. Druhý terč už tak rychle nastříkaný nebyl a nakonec se 
družstvo žen Paseky umístilo na 4. místě s časem 31:03 s. Byl to od žen velmi dobrý výkon, 
když došlo i k poruše na stříkačce, která šla pouze na 3 válce. V kategorii mužů si pasecké 
družstvo vedlo průměrně. Úvod byl dobře rozběhnut, ale došlo k problémům u kádě, kdy se 
až na potřetí povedlo nasadit koš. To mělo dopad na celý běh a nakonec se družstvo mužů 
Paseky umístilo na 7. místě s časem 35:00 s. Stříkalo se na terče, které vlastní Jehnědno. Tyto 
terče jsou bezdrátové a opět byly problémy s časomírou. V tento den bylo převážně polojasno, 
dusno a denní teplota se pohybovala kolem 30 stupňů C. Vál občasný vítr. 
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Nástup družstva mužů a žen z Pasek k "pohárovce" v Jehnědně 
 
   V neděli dne 10. srpna 2014 nastal  superúplněk. Je to jev, kdy je měsíc v úplňku a navíc 
nejblíže Zemi. Měsíc se k Zemi nejvíce přiblížil v 19 hodin a 44 minut našeho času a jen o půl 
hodiny později nastal i úplněk, přesně ve 20 hodin a 9 minut. Tou dobou byl náš kosmický 
soused od středu Země vzdálen „pouhých“ 356 896 kilometrů (pro srovnání, nejvíce se od nás 
letos Měsíc vzdálil 28. července na 406 568 km). Měsíc totiž neobíhá kolem Země po přesně 
kruhové, ale po mírně výstředné dráze, takže se vzdálenost obou těles mění v rozmezí padesát 
tisíc kilometrů. Někdy je tedy od naší planety dál (tomu se říká odzemí), jindy naopak blíž 
(tzv. přízemí). Za superúplňku byl průměr měsíčního kotouče zhruba o 15 % větší než 
obvykle, současně se zhruba o třetinu zvýší jeho jas. Při sledování superúplňku se objevil jeho 
kotouč nad východním obzorem již krátce před osmou hodinou večer. Měsíční kotouč se totiž 
poblíž obzoru často zbarvuje do červena. Vláda superúplňku na srpnové obloze skončila po 
páté hodině ranní, kdy se choval za západní obzor. 
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Úplněk Měsíce dne 10. srpna 2014 
 
   Srpnový superúplněk nebyl letos osamocený. Další  nastane už 9. září 2014. Ještě větší 
nastane 28. září 2015, kdy k nám bude Měsíc ještě o 20 kilometrů blíž než v srpnu. Další rok 
– 14. listopadu 2016 – se dokonce ocitne jen 356 511 kilometrů od Země. Tento rekord bude 
zlomen až v listopadu roku 2034. 
   V sobotu dne 16. srpna 2014 od 13:00 hodin se konalo v Krči už 6. kolo hasičské soutěže 
"O pohár SDH okresu Písek".Na toto soutěžní kolo jelo i družstvo žen a mužů z Pasek. 
Tentokrát obě družstva startovali v kategorii "OPEN" se zapůjčenou hasičskou stříkačkou, 
neboť pasecká byla porouchána. Hasičskou stříkačku o obsahu 1 600 ccm si zapůjčili od SDH 
Milenovice. V soutěži mužů mělo pasecké družstvo pouze šest členů, tak si pro tuto soutěž 
zapůjčili i jednoho člena z SDH Milenovice. S paseckými muži soutěžil Plundrych ml., který 
dříve běhal v dorosteneckém družstvu Milenovic a v současné době se hasičskému sportu už 
nevěnuje. Pokud by nenastoupil, tak by muži museli běžet v šesti, nebo by k soutěži vůbec 
nenastoupili. Ten se ujal činnosti na rozdělovači. V takto pozměněné sestavě družstvo mužů 
soutěž rozběhlo na výbornou. Měli i vůbec svůj nejlépe zaběhnutý čas za celou dobu činnosti. 
To jim ale k úspěchu stejně nestačilo a nakonec s časem 27:59 s skončili na 6. místě. 
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Start mužů z Pasek v 6. kole okresní soutěže hasičů v Krči 
 
 V soutěži žen běželo družstvo žen Paseky dobře a nakonec s časem 32:48 s ženy obsadily 
 5. místo. V tento den bylo převážně polojasno až zataženo s ojedinělými přeháňkami. Denní 
teplota se pohybovala kolem 20 stupňů C. 
   V sobotu dne 16. srpna v nočních hodinách se narodil Anně Hůlkové z domu Paseky 
č. p. 21 a jejímu partnerovi Juanu Pablo Juarezovi (Argentina) syn Pablo Juarez. Tímto 
jim všichni gratulujeme a přejeme malému Pablovi hodně zdraví a štěstí v jeho životě. Zatím 
budou všichni pobývat v Pasekách.   
   Dne 19. srpna 2014 oslavil „70“ let pan František Joza z domu Paseky č. p. 93. 
   V úterý dne 26. srpna 2014 od 17:00 hodin proběhla v sále místního pohostinství veřejná 
schůze se zástupci firmy E-ON ohledně kolísání a výpadků elektrické energie na trafostanici v 
Pasekách. Hned na úvod starosta obce Paseky p. Václav Kostohryz ml. společně s 
místostarostkou pí. Annou Kubičkovou přivítali nejen zúčastněné občany , ale i jednatele 
firmy E-ON. Následně začala místy až vášnivá debata. Občané Pasek chtěli vědět, jak se 
firma E-ON vypořádá s častými výpadky, na což jim bylo sděleno, že nejlepší by bylo 
postavit ještě jednu trafostanici. Plány na výstavbu už byly vyprojektovány, ale došlo k jejich 
zrušení, neboť trafostanice by stála v blízkosti plánovaného obchvatu Pasek. Proto byly 
naplánované náhradní místa nové trafostanice. Je ale problém s pozemky, kudy by měl vést 
kabel ze staré trafostanice do nové. Někteří občané, kteří v Pasekách nebydlí (a proto je náš 
problém nezajímá) nechtějí jednat ani o prodejích pozemků a ani o pronajatí těchto pozemků 
firmě E-ON. Dále jednatelé této firmy sdělili občanům, že stará trafostanice bude posílena do 
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 14 dnů. Takže elektrický proud bude stále kolísat (budou blikat žárovky), ale nemělo by 
docházet k častým výpadků elektrického proudu. 
   Ve čtvrtek dne 28. srpna 2014 od 08:00 hodin do 12:00 hodin nešel v naší obci elektrický 
proud. Firma E-ON provedla opravu a údržbu místní trafostanice, aby nedocházelo k 
výpadkům. Rovněž provedla vyřezávku větví stromů, které se dotýkaly elektrického vedení. 
   Ve čtvrtek dne 28. srpna 2014 byla přivezena nová hudební aparatura, která byla zakoupena 
Obcí Paseky pro produkci hudby při kulturních, společenských a sportovních akcí. Aparatura 
byla zakoupena v hodnotě 20.000,- Kč. 
 

 
 
Nová hudební aparatura zakoupena Obecním úřadem 
   
   V pátek dne 29. srpna 2014 od ranních hodin započala firma "Roman VÍTEK" terénní 
úpravy na návsi naší obce. Vytrhla betonové panely chodníčku a provedla další úpravy k 
novému chodníku, který bude veden od autobusové zastávky k pomníku. Tento chodník bude 
vykládán kamenem. Poté začala tato firma pokládat nový chodník z lámaného kamene. Dále 
na návsi prováděla firma "Hájek" z Olešné u Podolí I přípravu k výsadbě nových rostlin. 
   V sobotu dne 30. srpna 2014 od 13:00 hodin proběhlo ve Skalách poslední 7. kolo hasičské 
soutěže "O pohár SDH okresu Písek", která byla spojena se soutěží "O pohár starostky obce 
Skály". I této soutěže se zúčastnilo z Pasek družstvo žen a mužů. Místní hasiči opět zapůjčili 
na tuto soutěž pasecké terče. První z paseckých družstev běželo družstvo mužů Paseky. To 
sice nepředvedlo hvězdný výkon, ale z důvodu chyb soupeřů nakonec skončilo v soutěži na 5. 
místě s časem 32:51 s. Tento výsledek je v celkovém hodnocení "O pohár SDH okresu Písek" 
posunulo na krásné 3. místo v kategorii "OPEN". Zato v soutěži žen se družstvo žen Paseky 
předvedlo špičkovým výkonem. Svým rekordním časem 29:28 s obsadilo družstvo žen 
Paseky v soutěži 2. místo a v celkovém hodnocení v soutěži "O pohár SDH okresu Písek" 
obsadili pasecké ženy krásné 3. místo v kategorii "OPEN".  
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Tým mužů a žen Paseky s poháry na závěrečné "pohárovce" ve Skalách 
 
Paradoxem je, že tyto úspěchy obě družstva získali se starou stříkačkou o obsahu 1.500 ccm. 
Podle slov určité skupiny členů paseckého Sboru dobrovolných hasičů, měla být tato stříkačka 
slabá a nesplňovat výkonnostní podmínky pro "úspěch". Proto pro tyto "úspěchy" bylo  
zapotřebí zakoupit silnější stříkačku o obsahu 1.800 ccm, která vydržela jen pět a půl kol 
okresní soutěže a několik závodů s tréninky. Stará stříkačka to ale této skupině "nandala". Je 
to prostě sport o lidech a štěstí a ne jen o výkonu strojů. Úspěchy obou družstev byly řádně 
oslaveny v paseckém pohostinství. V tento den bylo polojasno, nepršelo a denní teplota se 
pohybovala kolem 21 stupňů.      
   Od začátku měsíce srpna 2014 bylo krásné letní počasí. Bylo převážně jasno až polojasno s 
denními teplotami kolem 28 stupňů C. Dne 4. srpna 2014 bylo po celý den zataženo s 
občasnými přeháňkami. Denní teplota se pohybovala kolem 19 stupňů C. Dne 5. srpna 2014 
po celý den padal déšť. Chvílemi byl velmi hustý. Denní teplota se pohybovala kolem 16 
stupňů C. Dne 6. srpna 2014 bylo polojasno až zataženo s občasnými přeháňkami a denní 
teplotou kolem 18 stupňů C. Od 7. do 10. srpna 2014 bylo opět krásné letní počasí s denními 
teplotami kolem 30 stupňů C. Dne 11. srpna 2014 byla obloha zatažena s občasnými 
přeháňkami a denní teplotou kolem 19 stupňů C. Od dne 12. srpna 2014 bylo převážně 
polojasno až zataženo a denní teplota se pohybovala kolem 20 stupňů C. Dne 14. srpna 2014 
bylo převážně polojasno s denní teplotou kolem 21 stupňů C. Od dne 15. srpna 2014 bylo 
převážně polojasno až zataženo s ojedinělými přeháňkami. Denní teploty se pohybovaly 
kolem 20 stupňů C. Ranní teploty ale klesly a pohybovaly se mezi 12 až 16 stupni C. Dne 26. 
srpna 2014 bylo v dopoledních hodinách polojasno s denní teplotou kolem 17 stupňů C. 
Odpoledne se obloha zatáhnula a ve večerních hodinách přišel stálý déšť, který trval celou 
noc. Dne 27. srpna 2014 bylo přes den zataženo s občasným deštěm. Denní teplota se 
pohybovala kolem 16 stupňů C. Od dne 28. srpna 2014 bylo převážně polojasno. Denní 
teploty se opět pohybovaly kolem 21 stupňů C. Ranní teploty ale ještě klesly a pohybovaly se 
kolem 8 až 12 stupni C. Dne 31. srpna 2014 bylo po celý den zataženo a deštivo. Denní 
teplota se pohybovala kolem 15 stupňů C. 
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Průměrně spadlé srážky v tomto měsíci byly 58,5 mm (2013 - 112,7 mm). 
   V tomto měsíci v obci nikdo nezemřel. Narodil se Pablo Juarez Anně Hůlkové z domu 
Paseky č. p. 21 a Juanu Pablo Juarezovi z Argentiny. 
 
 
 

Září 2014 
 
 
 
   V pátek dne 5. září 2014 od 18:00 hodin pořádala Obec Paseky společně se Sborem 
dobrovolných hasičů Paseky za finanční podpory JE Temelín v rámci "Oranžového roku 
2014" na návsi akci pro děti "Rozloučení s prázdninami". Při této příležitosti se opékalo maso 
na ohništi. Sešlo se kolem 10 dětí. Přišly převážně pasecké děti. Z řad chalupářských rodin 
mnoho dětí nepřišlo, neboť zde nebyly, jelikož už začal školní rok. Pro ty byly opět 
přichystány různé dětské soutěže, za které děti dostaly drobné dárky.  
 
 
 
 
 

 
 
Příprava dětské akce "Rozloučení s prázninami" na pasecké návsi 
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   Ve večerních hodinách proběhla pro děti "Stezka odvahy" děti šly za doprovodu rodičů k 
"Peci", kde se setkaly s různými strašidly. Například se potkaly s bílou paní, která jim 
ukazovala další cestu po strašidelné cestě. Na té se setkaly s katem a celá stezka končila u 
rakve s kostrou s duší nějakého zlého člověka. Po skončení "Stezky odvahy" se všichni vrátili 
na náves, kde následně pokračovali v oslavách narození prvního vnuka Václava a Marie 
Hůlkových z domu Paseky č. p. 21 
 

 
 
Bílá paní ukazuje cestu dětem, které doprovází pí. Stropnická po "Stezce odvahy" 
 
Tato obecní akce pro děti byla doprovázena hudbou k poslechu, kterou provozoval Ladislav 
Zaoral na nové obecní hudební aparatuře. V tento den bylo krásné slunečné počasí s denními 
teplotami kolem 25 stupňů C. 
   V sobotu 6. září od 21:00 hodin se konala v Záboří u Protivína noční hasičská soutěž  
"O pohár starosty SDH Záboří". Už po několikáté jelo na tuto soutěž družstvo mužů i žen z 
Pasek. Družstvo mužů Paseky si na soutěži vedlo výborně. dlouho bylo na prvém místě. Ke 
konci soutěže ale pasecké družstvo kleslo a nakonec s časem 21:90 s skončilo na pěkném  
5. místě. V kategorii žen rovněž družstvo žen Paseky bylo na prvém místě. Ke konci je ale 
předběhlo jiné družstvo a tak nakonec s časem 24:42 s skončilo družstvo žen Paseky na  
2. místě.Všechny družstva na této soutěži běželi na dvě hadice "B" a stříkalo se na dotykové 
terče. V tento den bylo převážně jasno, v nočních hodinách se teplota pohybovala kolem  
17 stupňů C. 
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   Ve čtvrtek dne 11. září 2014 provedla firma "Truhlářství Martin Bílohorka" z Tálína 
demontáž starých schodů v klubovně u Obecního úřadu. Tyto schody byly napadeny 
 červotočem. Následně provedla tato firma montáž nových, borovicových schodů. Výroba 
nových schodů a jejich montáž vyšla cirka na 8.000,- Kč. 
 
 

 
 
Nové modřínové schody v klubovně 
 
   V pátek dne 12. září 2014 byly ukončeny práce firmou "Roman VÍTEK" na obnově návsi. 
Byl dokončen chodník z lámaného kamene, který je od čekárny k pomníku na návsi. 
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 Nový chodníček z lámaného kamene na návsi 
 

   V sobotu dne 13. září 2014 od 09:30 hodin proběhl v Dřítni II. ročník hasičské soutěže "O 
pohár ředitele JE Temelín". V loňském roce se družstvo žen Paseky umístilo na 1. místě, 
proto na tuto soutěž vyjely vyzkoušet své štěstí obě pasecké družstva. Na této soutěži se běží 
dvě kola a vždy nejlepší výsledek se započítává. Rovněž se běží na jednotnou stříkačku o 
obsahu 1.200 ccm. Muži běží na 3 hadice "B" a ženy na 2 hadice "B". Na soutěž přijelo na 18 
mužských a 14 ženských družstev. V kategorii mužů družstvo Pasek v prvním kole zaběhlo 
dobře a mělo čas 31:22 s. Ve druhém kole došlo na problémy u savic a dosáhlo času 34:40 s. 
Nakonec družstvo mužů Paseky v silné konkurenci obsadilo pěkné 8. místo s časem 31:22 s. 
V kategorii žen běželo pasecké družstvo v obou kolech dobře. V prvním kole mělo čas 38:61 
s. Ve druhém kole mělo čas 29:87 s. Sice družstvo žen Paseky neobhájilo loňské první místo, 
ale nakonec v této soutěži obsadilo krásné 2. místo s časem 29:87 s. Nejenže družstvo žen 
Paseky získalo pohár, ale i velmi hodnotné ceny. Je to především sada hadic, sportovní 
rozdělovač a proudnice. Všechny vyhrané ceny jsou asi v hodnotě  16.000,-Kč. Organizace na 
této soutěži byla výborná, ale je škoda, že po celý závod padal déšť, což asi mělo vliv i na 
podané výsledky soutěžících. Teplota se pohybovala kolem 16 stupňů C. 
   V sobotu dne 27. září 2014 od 11:00 hodin se v Jehnědně konal další ročník hasičské 
soutěže "O pohár Jana Kukrála". Na této soutěži se běží v kategorii mužů i žen na dvě hadice 
"B". V letošním roce se této soutěže zúčastnilo jen družstvo mužů z Pasek. Soutěžilo s 
hasičskou stříkačkou o obsahu 1.500 ccm. Nakonec se s časem 31:17 s umístilo družstvo 
mužů Paseky na 4. místě. Konkurence byla letos v Jehnědně slabá, neboť se této soutěže 
zúčastnilo málo družstev, zřejmě pro brzký start soutěže. Dříve soutěž začínala ve  
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13:00 hodin. V tento den bylo polojasno s denní teplotou kolem 21 stupňů C. 
   V neděli dne 28. září 2014 od 19:00 hodin proběhla v místním pohostinství poslední veřejná 
schůze místního zastupitelstva v tomto volebním období. Na úvod schůze starosta obce 
Paseky p. Václav Kostohryz ml. přivítal občany na schůzi. Poté se ujala slova místostarostka 
p. Anna Kubičková, která seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 11/2014 a 
předložila ke schválení rozpočtové opatření č. 12/2014. S tímto rozpočtovým opatřením 
zastupitelé souhlasili.  
   V dalším bodě starosta obce seznámil přítomné s dodatkem č. 4 k vodojemu a ČOV Nuzov. 
   V bodě různé zastupitelé pověřili starostu obce ke směně pozemku číslo parcely 327/2 o 
výměře 1068 metrů čtverečních za část pozemku 761/1.  
   Následně přednesl zastupitel  p. Václav Hůlka st. finanční zprávu za období do  
30. srpna 2014. Tuto zprávu vzali všichni zastupitelé na vědomí. 
   V bodě diskuse informoval občany starosta obce p. Václav Kostohryz ml. o stavu výstavby 
vodojemu a ČOV Nuzov. Dále informoval o zadaných pracích navíc a to odvodnění  pozemku 
okolo vodojemu a napojení melioračních trubek okolo p. Staňka v Nuzově, kdy odhad činí 
26.000,- Kč.  
   Pan Navrátil z Nuzova poděkoval za výstavbu vodojem u akanalizace v Nuzově a poprosil 
starostu obce Paseky, aby byly výsledky rozboru vody vyvěšovány na nástěnce v Nuzově. 
   Pan Stanislav Rothbauer se informoval na vyúčtování poplatků za komunální odpad a 
následně se dotázal p. Vít Procházka, jak se bodou řešit nedoplatky za komunální odpad a 
vodu. Na toto místostarostka pí. Anna Kubičková odpověděla, že po uzavření účetnictví za 
měsíc září 2014 budou dlužníkům zaslány opět upomínky o nezaplacení poplatků. 
   Poté se p. Vít Procházka poptal, jak dalece je v řešení skládka bioodpadu  u "Kovářské 
hromady". Na toto mu místostarostka pí. Anna Kubičková sdělila, že věc je stále v jednání. 
   Na závěr veřejné schůze poděkoval starosta obce p. Váslav kostohryz ml. přítomným za 
pozornost a zároveň poděkoval zastupitelům za činnost v zastupitelství Obce Paseky za 
uplynulé volební období.      
   Ve dnech 1. a 2. září 2014 bylo deštivé počasí a denní teplota se pohybovala kolem  
15 stupňů C. Od dne 3. do 4. září 2014 bylo po celé dny zataženo, nepršelo a denní teplota se 
pohybovala kolem 16 stupňů C. Od dne 5. září 2014 bylo opět slunečné počasí, v ranních 
hodinách byla mlha. Denní teploty se pohybovaly kolem 27 až 29 stupni C. I noci byly 
teplejší, kdy se teploty pohybovaly kolem 16 stupňů C. Od dne 10. září 2014 bylo polojasno a 
denní teploty se pohybovaly kolem 22 stupňů C. Dne 12. září 2014 celý den padal déšť a 
denní teplota se pohybovala kolem 16 stupňů C. Toto počasí vydrželo až do dne 14. září 2014. 
Od dne 15. září 2014 bylo převážně jasno až polojasno s denními teplotami kolem 23 stupňů 
C. V ranních hodinách byly převážně mlhy a v nočních hodinách klesly teploty. Pohybovaly 
se kolem 6 až 8 stupni C. Dne 20. září 2014 bylo po celý den slunečno s denní teplotou kolem 
22 stupňů C. Odpoledne se zatáhnulo a začal padat déšť. I teplota klesla a pohybovala se 
kolem 10 stupňů C. Dne 21. září už zase bylo polojasno s denní teplotou kolem 22 stupňů C. 
Dne 22. září 2014 bylo po celý den zataženo s denní teplotou kolem 16 stupňů C. V nočních 
hodinách se teplota pohybovala kolem 6 stupňů C. Dne 23. září 2014 bylo dopoledne 
zataženo s deštěm. Odpoledne se ale obloha vyjasnila. Denní teploty se pohybovaly kolem  
15 stupňů C. Od dne 24. září 2014 bylo v ranních hodinách převážně mlhavo. Pak se obloha 
vyjasnila a bylo jasno až polojasno s denními teplotami kolem 22 stupňů C. V nočních 
hodinách teplota klesla a pohybovala se kolem 8 stupňů C. V některých částech naší republiky 
teploty klesly v nočních hodinách i pod 0 stupňů C. Dne 30. září 2014 bylo zataženo s deštěm 
a denní teplota se pohybovala kolem 16 stupňů C. 
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Průměrně spadlé srážky v tomto měsíci byly 88,7 mm (2013 - 40,5 mm). 
   V tomto měsíci se v obci nikdo nenarodil a ani nikdo nezemřel. 
 
 

Říjen 2014 
 
 
 
   V pátek dne 3. října 2014 započala v penziónu "Václavka" rekonstrukce dámských toalet. 
Bude provedena kompletní výměna toalet, instalatérské práce, dlažba a obložení stěn. Tuto 
rekonstrukci provádí firma MANSFELD z Bohunic u Týna nad Vltavou. Předběžně bude 
rekonstrukce stát cirka 150.000,- Kč. 
   V pátek dne 3. října 2014 vyšlo další číslo občasníku "Pasecké listy". V těchto listech bylo 
ve zkratce sděleno, co vykonala Obec Paseky pro své občany za uplynulé volební období. 
   V sobotu dne  4. října 2014 od 12:00 hodin pořádala Obec Paseky společně se Sborem 
dobrovolných hasičů Paseky za finanční podpory ČEZ JE Temelín u rybníka "Starák" 
 5. ročník hasičské soutěže "O putovní pohár starosty obce Paseky". Na nástupu přivítal 
starosta obce Václav Kostohryz ml. nejen soutěžící, ale i diváky. Poté pronesl své slovo i 
starosta Okresního sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska p. Jiří Novák z Písku. Ten 
nakonec i popřál všem soutěžícím mnoho zdaru. Následně jednatel paseckých hasičů Jiří 
Vaněček ml. seznámil soutěžící s rozhodčími a pravidly soutěže. V soutěži nakonec soutěžily 
3 dětské družstva, 7 ženských družstev, 7 mužských družstev a 8 veteránů. Jako první běželo 
dětské družstvo pasecké přípravky. Toto družstvo soutěžilo ve své kategorii jako jediné. 
Nakonec dosáhlo času 72:26 s. Za svojí snahu byly děti odměněny pohárem a medailemi. V 
další dětské kategorii soutěžilo družstvo z Tálína a družstvo ze Žďáru. Dětské družstvo z 
Tálína nakonec zvítězilo časem 30:62 s před družstvem ze Žďára, které získalo čas 43:66 s. 
 

 
 
Pasecká "drobotina" při hasičském útoku 
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   V kategorii žen se paseckému družstvu dařilo a nakonec se s časem 33:32 s umístilo 
družstvo žen Paseky na 3. místě. Vyhrálo družstvo Jehnědna s časem 29:11 s před družstvem 
Krče, které mělo čas 30:91 s. 
 

 
 
Družstvo žen Paseky při hasičském útoku u stříkačky 
 
   V kategorii mužů si rovněž družstvo mužů Paseky vedlo velmi dobře. Nikdo se nedopustil  
zásadních chyb. Nástřik terčů se rovněž podařil, ale jeden z terčů se nepovedl nastříkat tak 
rychle jako první z terčů.  A tak se družstvo mužů Paseky nakonec umístilo na krásném  
3. místě s časem 35:32 s. Na 1. místě skončilo družstvo Milenovic s časem 27:79 s před 
družstvem z Jehnědna, které skončilo na 2. místě s časem 28:81 s. 
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Útok mužů Paseky na soutěži v pasekách 
 
   Nejvíce pozornosti na této soutěži však zaujala kategorie veteránů. I zde mělo zastoupení 
družstvo mužů Paseky "B". Ti vyběhli ve velkém stylu, ale došlo k problémů na sacím koši, 
který se nepovedlo rychle našroubovat. Přesto byl hasičský útok vcelku rychlý. Nakonec 
družstvo veteránů Paseky "B" se umístilo na krásném 3. místě s časem 34:42 s. Na 1. místě se 
umístilo družstvo z Jestřebice s časem 27:70 s. Na 2. místě se umístilo družstvo veteránů z 
Podeřiště s časem 30:48 s. 

 
 
Start útoku paseckých veteránů 
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   Před vyhlášením výsledků proběhla ještě "pivní štafeta". V dětské kategorii, kdy tři děti pily 
malinovku, skončilo na 1. místě družstvo dětí z Tálína. V ženské kategorii, kdy ženy pily 0,3 l 
piva získalo 1. místo družstvo žen z Albrechtic nad Vltavou. V kategorii mužů, kdy muži pili 
0,5 l piva vyhrálo družstvo z Pasek ve složení Zdeněk Straka ml. Tomáš Vaněček a Jiří 
Vaněček ml. Výsledky všech tří družstev byli řádně oslaveny v paseckém pohostinství. V 
tento den bylo zataženo, nepršelo denní teplota se pohybovala kolem 15 stupňů C.  
   V pondělí dne 6. října 2014 začala výměna luxferů v penziónu "Václavka". Luxfery byly 
vyměněny za plastová okna. Výměnu prováděla firma LEKO z Protivína, kterou si najala 
firma PROTON - plastová okna Protivín. Výměna oken a začištění bude stát cirka  
52.000,- Kč. 
 

 
 
Vyměněné plastové okna za luxfery na penziónu "Václavka" 
  
   V úterý dne 7. října 2014 neznámá osoba roznesla po domech letáky s nadcházejícími 
komunálními volbami. V tomto letáku je obsažen způsob voleb do obecního zastupitelstva. 
Obsah tohoto letáku je v mnoha částech zavádějící a ovlivňující a nejsou zde popsány 
všechny příklady volby zastupitelstva. Ani závěr tohoto letáku, kde je vypsáno co "nová krev" 
na zastupitelstvu všechno slibuje. Například ohledně obchvatu obce Paseky není možné se 
ztotožnit s tímto obsahem, neboť během měsíce října 2014 byly firmou ČEZ zaslány dopisy 
zainteresovaným osobám, že výkup a pronájem pozemků pod obchvat je pozastaven na dobu 
neurčitou. Leták i s jeho obsahem je přiložen: 
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   V pátek dne 10. října 2014 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu dne 11. října 2014 od 08:00 
hodin do 14:00 hodin proběhly v naší obci volby do zastupitelstva Obce Paseky. Rovněž v 
některých částech naší republiky probíhaly i volby do Senátu ČR. V naší obci ale volba 
neproběhla. 
    Komunální volby probíhaly v klubovně místního Obecního výboru. V těchto komunálních 
volbách byl velký výběr kandidátů. Ve "Sdružení nezávislých kandidátů" bylo osm kandidátů. 
Pak byli ještě "Nezávislí kandidáti" kterých bylo celkem devět. Nakonec volilo 94 voličů ze 
141 zapsaných osob v seznamu voličů, což je 66,67 %. Po různých povinných přepočtech 
dopadly výsledky trochu překvapivě. 
Výsledky komunálních voleb v Pasekách v číslech:   
1.  Sdružení nezávislých kandidátů                                                         54,51 % 
     1. Anna Kubičková                            zastupitel                                  53 hlasů 
     2. Václav Kostohryz ml.                    zastupitel                                  52 hlasů 
     3. Zdeněk Straka ml.                          zastupitel                                  48 hlasů 
     4. Věra Hauserová                              zastupitel                                  44 hlasů 
     5. Roman Holub                                 zastupitel                                  43 hlasů 
     6. František Moravec                         zastupitel                                   42 hlasů 
     7. Blanka Heineová                            zastupitel                                  41 hlasů 
     8. Dagmar Klusáčková                       náhradník                                 15 hlasů 
2.  Nezávislí kandidáti 
     1. Jiří Vaněček ml.              nepostoupil                  48,54 %               43 hlasů 
     2. Vít Procházka                 nepostoupil                   44,03 %               39 hlasů 
     3. Josef Panský                   nepostoupil                   40,64 %               36 hlasů 
     4. Stanislav Rothbauer        nepostoupil                   38,38 %              34 hlasů 
     5. Ladislav Štambera          nepostoupil                   35,00 %               31 hlasů 
     6. Josef Kozák                     nepostoupil                   31,61 %              28 hlasů 
     7. Josef Vnuk                      nepostoupil                   30,48 %               27 hlasů 
     8. Libor Polanský                nepostoupil                   30,48 %               27 hlasů 
     9. Ludmila Stropnická         nepostoupil                   19,19 %               17 hlasů 
   Tímto bych chtěl novým zastupitelům obce Paseky popřát mnoho úspěchů v jejich volebním 
období. 
   Dne 10. října 2014 ve večerních hodinách zemřel doma ve věku 78 let herec, dramatik 
a signatář Charty 77 Pavel Landovský.  Pavel Landovský se narodil 11. září 1936. Herectví 
nikdy nevystudoval, od 60. let ale působil v divadle, postupně v Šumperku, Klatovech a 
Pardubicích. Posléze hrál v Národním divadle nebo v Činoherním klubu, kde byl také 
dramatikem. Už od 60. let hrál také ve filmech, například v Ostře sledovaných vlacích, 
Markétě Lazarové a především v Utrpení mladého Boháčka. Právě v 60. letech vznikla 
většina filmů, které natočil, ročně pracoval na několika projektech pro film i televizi. V 70. 
letech zaznamenal spíše ústup. Jeho nátura charakteristická tím, že  otevřeně říkal, co si myslí, 
nebyla pro normalizační období žádoucí. Navíc se z něj stal přítel disidenta Václava Havla.  
   Po podpisu Charty 77 byl několikrát zatčen a nakonec musel opustit republiku. Odešel v 
rámci akce Asanace do Rakouska. I tam hrál v prestižním vídeňském divadle Burgtheater. 
Hrál i ve snímku Miloše Formana Ragtime.  
   Po roce 1989 se vrátil do ČR a začal opět točit. Ztvárnil roli majora Terazkyho v Černých 
baronech. Jeho herecký styl byl velmi osobitý, často ztvárňoval cynické, životem protřelé 
muže.  
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   V dubnu 2013 převzal Landovský spolu s biskupem Václavem Malým a dalšími oceněnými 
z rukou ministra obrany Vlastimila Picka osvědčení o účasti ve třetím - protikomunistickém - 
odboji. Herec v posledních letech trpěl cukrovkou, nedávno prodělal mrtvici. 
 

 
 
Herec a dramatik Pavel Landovský 
  
   V úterý dne 14. října 2014 mezi 07:30 hodin až 08:00 hodin  došlo na Střední škole 
obchodní a služeb svazu českých a moravských spotřebních družstev ve Žďáru nad Sázavou k 
vraždě studenta místní školy. Šestadvacetiletá Barbora Orlová z Karviné vešla do budovy 
školy společně se studenty. Na chodbě napadla jednu ze studentek  nožem. Té přispěchal na 
pomoc její spolužák Petr Vejvoda, tak Barbora Orlová zaútočila na něho a pobodala ho. Bodla 
ho s takovou razancí, až student na místě vykrvácel. Pak si vzala jako rukojmí další studentku. 
Když ke škole přijel vyjednavač, začal se ženou hovořit. Tohoto využili policisté ze zásahové 
jednotky.  Chvilka nepozornosti a ženu zpacifikovali taserem. Při tom došlo i ke zranění 
policejního vyjednavače.  
   První ze studentek utrpěla těžší zranění a byla převezena do nemocnice, kde byla 
operována. Policejní vyjednavač i druhá z dívek utrpěli jen lehčí zranění. Zavražděný student 
studoval v druhém ročníku obor kuchař.  
   Barbora Orlová z Ostravska si vybrala oběti náhodně,  neboť na školu ve Žďáru neměla 
žádnou vazbu. Bylo zjištěno, že tatáž žena útočila už před dvěma lety ve škole v Havířově, 
kdy pobodala vychovatelku a za rukojmí si vzala sedmiletou žačku. Nakonec zasahovala 
rovněž policejní zásahovka. Před soud Barbora Orlová se ale nedostala, protože lékaři 
konstatovali, že jde o psychicky nemocnou schizofreničku, která není trestně odpovědná za 
své činy. Následně byla útočnice na návrh státního zástupce umístěna v Psychiatrické 
nemocnici v Opavě. Po uplynutí jednoho roku od nařízení léčby podala léčebna návrh, aby 
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byla forma léčby změněna na ambulantní. O propuštění následně rozhodl soudce letos v 
únoru.  
   Po útoku ve škole byla převezena na Policii ČR a následně dodána do brněnské vazební 
věznice. Policejní vyjednavač Petr Gruber byl později vyznamenán medailí "Za statečnost".  
   V pátek dne 17. října 2014 památku na Petra Vejvodu uctili u školy zapálením svíčky 
prezident Miloš Zeman a předseda vlády Bohuslav Sobotka.  
 

 
 
Pietní místo studenta Petra Vejvody 
 
   V následujícím roce bude zavražděný student vyznamenán státním vyznamenáním.  
V Novém Veselí prezident republiky s hejtmany vysadili dubovou alej, která byla zasvěcena 
zavražděnému studentovi Petru Vejvodovi.  
   Pokud bude vražedkyně uznána jako svéprávná, může být odsouzena až na 20 let vězení, 
nebo může dostat až výjimečný trest odnětí svobody. 
Ve čtvrtek dne 16. října 2014 v dopoledních hodinách došlo k požáru muničního skladu 
Vojenského technického ústavu, který si pronajala firma IMEX Group, ve Vrběticích na 
Zlínsku. Při požáru došlo k explozím, kdy vybuchovala uložená pěchotní a dělostřelecká 
munice. Hasiči proto vyhlásili zvláštní a nejvyšší stupeň požárního poplachu. Na místo byl 
povolán vojenský vrtulník, aby zmonitoroval situaci, a také vojenská policie, aby posílila 
republikové policisty a pomohla prostor uzavřít. Rovněž na místě byly použity vojenské 
bezpilotní letadla k monitorování. Dva zaměstnanci firmy byli pohřešováni. 
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Místo výbuchu muničního skladu ve Vrběticích na Zlínsku 
  
   Bezpilotní létající dron od nedělního rána dne 19. října 2014 znovu monitoroval epicentrum 
výbuchu muničního skladu. Záznamy ze vzduchu, pořízené dronem, záběry z kamery ve 
vrtulníku, ale i sobotní výprava expertů do okolí místa neštěstí však zatím nepřinesly žádnou 
informaci k objasnění osudu dvou pohřešovaných zaměstnanců skladu. 
   Na místo se vypravili i pyrotechnici, kriminalisté a hasiči, aby za pomoci hasičského tanku, 
policejního obrněného vozu a další těžké techniky pokračovali v průzkumu. Terén místy 
připomínal bojiště. Z epicentra, skladu výbušnin, tlaková vlna rozmetala munici, která dál 
vybuchovala. Pyrotechnici tak při svém postupu nacházeli nevybuchlou munici, ale i střepiny, 
krátery, ohořelé porosty. Několik dnů trvalo, než pyrotechnici vyčistili trasu a dostali se k 
zdemolovanému skladu.  
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Policejní pyrotechnici připraveni k postupu ke zničenému muničnímu skladu 
 
   Během týdne se pyrotechnici dostali až k epicentru výbuchu, ale nemohli dále pokračovat 
ve své práci, neboť munice vybuchovala neřízeně i v dalších dnech. Odklízení následků 
výbuch trvalo několik týdnů. 
   V pátek dne 17. října 2014 slavilo ZD Žďár "dožínky". Ty slavilo v objektu Zemědělského 
družstva ve Žďáře. 
   V pátek dne 17. října 2014 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu dne 18. října 2014 od 
08:00 hodin do 14:00 hodin probíhalo v některých místech České republiky druhé kolo voleb 
do Senátu ČR. Těchto voleb se zúčastnilo historické minimum voličů. Bylo volit 16,7 %  
občanů. Opět vyvstala otázka, zda Česká republika musí mít i Senát. 
   V úterý dne 21. října 2014 v ranních hodinách neznámý řidič couval u místní prodejny 
smíšeného zboží. Při couvání narazil do skleněné výplně obecní nástěnky. Při tomto došlo k 
rozbití této skleněné výplně. Řidič z místa odjel, aniž by poškození nahlásil. Opětovné 
zasklení bude stát obecní kasu cirka 1.000,- Kč. 
   V sobotu dne 25. října 2014 se narodila v nemocnici v Písku dcera Anna Dlouhá pasecké 
rodačce Aleně Svobodové, roz. Strakové ml., která dlouhá léta bydlela v domě Paseky  
č. p. 29. Ta v současné době bydlí v Písku. Aničce a i její matce Aleně přejeme mnoho zdraví 
a štěstí. 
   Ve čtvrtek dne 30. října 2014 našel v okolí Žďárských Chalup hledač pomocí přístroje na 
vyhledávání kovu deset dělostřeleckých 82 mm min sovětské výroby. Na místo přijeli 
policejní pyrotechnici. Ti munici naložili a odvezli k likvidaci. 
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   Od začátku měsíce října 2014 bylo převážně zataženo, nepršelo. Denní teplota se 
pohybovala mezi 14 až 16 stupni C. Dne 6. října 2014 bylo v ranních hodinách zataženo s 
denní teplotou kolem 9 stupňů C. odpoledne se vyčasilo. Bylo polojasno s denní teplotou 
kolem 16 stupňů C. Dne 7. října bylo dopoledne opět zataženo, ale odpoledne se obloha 
vyjasnila a stopnula i denní teplota. Ta se pohybovala kolem 17 stupňů C. Ve dnech  
8. a 9. října 2014 bylo převážně polojasno, nepršelo, s denní teplotou kolem 22 stupňů C. 
Dne 10. října 2014 bylo po celý den mlhavo, denní teplota se pohybovala kolem 13 stupňů C. 
Odpoledne se vyčasilo na polojasno s denní teplotou kolem 22 stupňů C. Dne 13. října 2014 
bylo převážně zataženo, nepršelo a denní teplota se pohybovala kolem 15 stupňů C. Dne  
14. října 2014 v ranních hodinách pršelo. Kolem poledního se ale vyjasnilo a pak bylo až do 
večerních hodin slunečno s denní teplotou kolem 25 stupňů C. Od dne 15. října 2014 bylo v 
ranních hodinách mlhavo s teplotou kolem 11 stupňů C. Odpoledne se vyjasnilo. Bylo 
převážně jasno až polojasno s teplotou kolem 22 stupňů C. Toto počasí vydrželo až do dne  
19. října 2014. Dne 20. října 2014 bylo převážně zataženo s občasnými přeháňkami. Denní 
teplota se pohybovala kolem 13 stupňů C. Ve večerních hodinách se několikrát zablýskalo a 
zvedl se silný západní vítr. Blýskání v tuto roční dobu není obvyklé. Ve dnech 21. a 22. října 
2014 bylo po celý den převážně zataženo s občasným deštěm a teplota se pohybovala kolem  
8 stupňů C. Vál silný západní vítr. Na Šumavě, v Krušných Horách a v Krkonoších napadl 
první sníh. Napadlo kolem 4 cm. Od dne 23. října 20114 do dne 27. října 2014 bylo převážně 
zataženo, nepršelo ani nepadal sníh, denní teploty se pohybovaly kolem 6 stupňů C. V noci 
bylo převážně jasno s noční teplotou kolem 1 až 3 stupňů C. Dne 28. října 2014 bylo po celý 
den převážně jasno až polojasno s denní teplotou kolem 16 stupňů C. Od dne 29. října 2014 
bylo mlhavo a zataženo s denní teplotou kolem 5 až 7 stupni C. Toto počasí vydrželo až do 
konce měsíce října 2014. 
Průměrně spadlé srážky v tomto měsíci byly 39,1 mm  (2013 - 42,7 mm). 
   V tomto měsíci se v obci nikdo nenarodil a ani nikdo nezemřel. 
 
 
 

Listopad 2014 
 
 
 
   Ve středu dne 5. listopadu 2014 se přistěhoval z Písku do domu Paseky č. p. 42 (Němečků) 
Miroslav Benda. 
   V pátek dne 7. listopadu 2014 Městský úřad v Písku rozhodnutím zkolaudoval vodojem s 
vodovodem v Nuzově.  Rovněž byl schválen roční zkušební provoz Čističky odpadních vod v 
Nuzově. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 89 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Obecní vodojem v Nuzově 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 90 - 
 

 
 
Nádrž obecní čističky odpadních vod v Nuzově 
 
   V sobotu dne 8. listopadu 2014 od 13:00 hodin  a v neděli dne 9. listopadu 2014 proběhlo v 
O2 Aréně v Praze finále ženského tenisu "FED CUP" mezi tenistkami České republiky a 
Německem. Česká tenisová jednička Petra Kvitová vyhrála první duel o titul ve Fed Cupu, 
kdy porazila Němku Andreu Petkovicovou porazila 6:2, 6:4. Ve druhém utkání si česká 
dvojka Lucie Šafářová poradila s Angelique Kerberovou. V prvním setu Češka zvítězila 6:4, 
když dovršila obrat ze stavu 2:4. Ve druhém setu byl průběh obdobný a domácí tenistka Lucie 
Šafářová opět vyhrála 6:4. 
   V neděli od 13:00 hodin nastoupila naše tenisová jednička Petra Kvitová už k třetímu, 
klíčovému, finálovému zápasu. Téměř tři hodiny strávila na kurtu, ale stálo to za to.  Po 
velkém finálovém boji s Němkou Angelique Kerberovou nakonec získala pro Českou 
republiku klíčový třetí bod. Wimbledonská vítězka Petra Kvitová se rvala jako lvice a svou  
soupeřku před zraky třinácti tisícovek natěšených diváků zdolala 7:6, 4:6 a 6:4. Svěřenkyně 
kapitána Petra Pály získaly stříbrný pohár potřetí za čtyři roky.  
   České tenistky vyhrály nad Němkami 3:1 na zápasy, kdy konečnou podobu výsledku finále 
dodala závěrečná čtyřhra, v níž Lucie Hradecká s Andreou Hlaváčkovou prohrály proti Sabine 
Lisické s Julií Görgesovou 4:6 a 3:6. 
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Úspěšné tenistky zleva Lucie Šafářová, Klára Koukalová, Lucie Hradecká, kapitán Petr 
Pála, Petra Kvitová a Andrea Hlaváčková pózují s pohárem pro vítězky "Fed CUPu 2014" 
 
   České tenistky si po zisku titulu ve Fed Cupu upevnily pozici v čele žebříčku družstev 
mezinárodní federace ITF. Na prvním místě světa mají před Italkami luxusní náskok přes 
čtrnáct tisíc bodů. 
  V sobotu dne 8. listopadu 2014 od 20:00 hodin se v paseckém pohostinství konala rocková 
taneční zábava. Opět zde vystupovala hudební skupina "Fiesta rock"  z Českých Budějovic. 
V Pasekách tato skupina vystupovala už podruhé po jarním úspěšném vystoupení. Opět 
zahrála české i zahraniční hity od různých hudebních skupin. Tentokrát si i s touto kapelou 
zahrál i Ladislav Zaoral, který s touto hudební skupinou vystupoval jeden rok. I účast hostů 
byla větší než na jaře. Přišlo na 44 platících hostů. Kolem půlnoci přišlo mladé osazenstvo z 
Tálína. Je to jejich zvykem, chodit na akce v pozdních hodinách, asi zřejmě, aby nemuseli 
platit vstup. Neboť přišli z jiné kulturní akce, tak už byli značně "unaveni" a jak je jejich 
zvykem, někteří chtěli vyprovokovat "bitku". Tomu se ale povedlo zabránit. I přes tento 
konflikt byla zábava výborná. 
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Rocková kapela "Fiesta rock" na taneční zábavě v Pasekách 
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   V neděli dne 9. listopadu 2014 od 18:00 hodin se konala v penziónu "Václavka" veřejná 
ustanovující schůze nového zastupitelstva Obce Paseky.  
 

 
 
Noví zastupitelé Obce Paseky zleva: František Moravec, Zdeněk Straka ml., Roman Holub, 
Václav Kostohryz ml., Anna Kubičková, Blanka Heineová a Věra Hauserová 
 
Na začátku veřejné schůze se ujala slova nejstarší zastupitelka Věra Hauserová. Nejdříve 
přečetla přísahu zastupitelů a pak seznámila přítomné s body schůze. Potom  přistoupila k 
volbě starosty obce. Byl jím zvolen opětovně Václav Kostohryz ml.. Místostarostkou obce 
byla opětovně zvolena Anna Kubičková. Předsedkyní finanční komise byla zvolena Věra 
Hauserová. Jejími členy se stali František Moravec a Veronika Kubičková. Předsedkyní 
kontrolní komise se stala Blanka Heineová a jejími členy se stali Pavla Musilová a Zdeněk 
Straka ml. 
   V dalším bodě nově zvolený starosta obce p. Václav Kostohryz ml. navrhl odměny pro 
zastupitele:                    
měsíční odměnu ve výši:     300,- Kč   neuvolněným členům zastupitelstva  
měsíční odměnu ve výši:  6 000,- Kč  za výkon funkce místostarosty obce, 
měsíční odměnu ve výši:  9 000,- Kč  za výkon funkce starosty obce,  
měsíční odměnu ve výši      500,- Kč  za výkon funkce předsedy kontrolního            
                                                             a finančního výboru a to ode dne 10. listopadu 2014  
   Dále sdělil, že předsedům kontrolního a finančního výboru se odměny nesčítají, připadá jim 
odměna pouze za předsednictví ve výboru. Předsedajícím bylo upřesněno, že částky nejsou 
maximální možné povolené zákonem o obcích a že tak obec činí z důvodu hospodárnosti. 
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    Následně starosta obce  přednesl návrh na zrušení obecně závazné vyhlášky 1/2014 o 
stočném a následovnému schválení ceny vodného a stočného a způsobu jeho placení a 
splatnosti. Cena se řídí zákonem č. 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích. 
Cena vody se stanoví za 1m3:  20,- Kč splatný dle vydané faktury. Faktura bude vystavena po 
provedení odečtu vody dle její spotřeby. 
Cena stočného se stanoví: 1.000,- Kč ročně za dům s číslem popisným, splatnost vždy dle 
vydané faktury. 
   V bodě diskuse nejprve vystoupil p. Jiří Vaněček ml.. Poděkoval dosavadnímu 
zastupitelstvu za podporu hasičů a řekl, že doufá, že  nové zastupitelstvo bude hasiče 
podporovat i nadále. Dále upozornil, že nebude trpět  slovní napadání své manželky. 
   Paní Kozáková se ptala, jestli se v Nuzově  bude za vodu a za odpad platit stejně jako v 
Pasekách. Ještě dala k posouzení, zda by nebylo vhodné udělat svodidla okolo 
zrekonstruovaného rybníčka v Nuzově a ptala se na možné platby záloh na stočné a vodné.                     
   Pan Rothbauer chtěl vědět, jak je to s vypouštěním přes domácí čističku do odpadu.  
   Paní Čechová poprosila o včasné informování v případě desinfikování studny a o lepší 
koordinaci této akce.  
   Pan Svoboda se zapojil ohledně vyhlášky o stočném a navrhl (prosil) počkat s vybíráním 
stočného od 1. ledna 2015. 
   Paní Vnuková vznesla připomínku k omezení parkování u obchodu, a z důvodu lepšího 
výhledu navrhla porazit túji u nástěnky, ještě navrhla, zda by nebylo možné na poplatky 
vystavovat faktury počátkem každého roku (Nakonec byly poraženy dvě vzrostlé túje u 
stodoly, jejichž koruna byla asi půl metru pod dráty elektrického vedení. Túj u nástěnky byla 
pouze ořezána. Všechny tři túje rostly na soukromém pozemku. A túj u nástěnky nevadila 
žádným obyvatelům Pasek několik desítek let).  
   Pan Rothbauer se dotazoval, zda podoba návsi je konečná nebo proběhne ještě nějaká 
výsadba a proč se navezlo tolik kůry, bylo odpovězeno , že k výsadbě vzrostlých stromů dojde 
tento týden. Dále se dotazoval, zda se bude zastupitelstvo i nadále snažit o stavbu obchvatu 
obce. Bylo mu odpovězeno, že pokud bude nějaká možnost, bude zastupitelstvo usilovat i 
nadále o výstavbu obchvatu obce. 
   Následně vystoupila zastupitelka paní Věra Hauserová a připomněla občanům, jak je naše 
vesnice krásná a že nám dříve z okolí záviděli jak tu dokážeme spolu vycházet a proto i teď 
bychom se měli  snažit přizpůsobovat se navzájem.  
   Paní Panská zažádala o značku na snížení rychlosti v Nuzově. Obec slíbila, že bude rychlost 
řešena dopravní značkou.  
   Pak se pan Svoboda se ptal o kolik se navýšil rozpočet platů. Odpověď byla, že asi o  
2000,- Kč. Dále diskutoval o zaměstnání osob z úřadu práce. Zda by to obec nevyšlo levněji. 
Nato se ho pan Hauser zeptal, kolik toho kdo pro obec udělal, že jsou teď všichni tak chytří. 
Tím byla vyvolána vášnivá diskuze, kdo co pro obec udělal.  
   Po této vášnivé diskuzi paní Kozáková ještě požádala o kontejnery na sklo a papír do 
Nuzova. Nato jí bylo odpovězeno, že budou zabudovány v nové úpravě návsi v Nuzově, která 
by měla proběhnout v příštím roce.  
   Pan Procházka se ptal na ekonomický obrat obce. 
   Poté se paní Kozelková dotazovala, jak je možné, že dostáváme dotace na ubytovnu, když 
nevydělává. K tomuto tématu se připojil i pan Rothbauer. Natož se pan Vanda zeptal pana 
Rothbauera, jestli o tomto problému věděl jako bývalý zastupitel a pokud ano, proč tuto věc 
jako předseda finanční komise obce neřešil ve svém volebním období. Začala opět vášnivá 
debata přecházející až ve slovní napadání. 
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   Proto si vzala slovo paní Čechová a poděkovala obci za vybudování vodovodu a ČOV v 
Nuzově a poděkovala dále za údržbu okolí rybníku Starák, zklidňovala diskusi a končila slovy 
proboha lidi nehádejte se, vždyť je to zbytečné. 
   To ale nepomohlo a rozproudila se diskuse okolo traktůrku, zákonů a že každý každého jen 
kritizuje. 
   Diskuse se nakonec tak zvrhla, že ji starosta obce pan Václav Kostohryz ml. musel ukončit. 
   V úterý dne 11. listopadu 2014 od 09:00 hodin začala firma Hájek z Olešné zasazovat nové 
stromky - okrasné třešně - na návsi. Tohoto zasazování 5 stromů se účastnili i místní občané 
se zastupiteli naší obce. Sázení byl rovněž přítomen i šéf redaktor časopisu "Temelínky" 
Václav Brom, který přijel z Jaderné elektrárny Temelín. Ta finančně podporovala obnovu 
obce. Zasazení stromů stálo kolem130.000,- Kč, kdy jeden ze stromů vyšel na 25.000,- Kč. 
 

 
 
Zastupitelé obce Blanka Heineová, Věra Hauserová a Anna Kubičková společně se 
zaměstnanci firmy Hájek zasazují okrasné stromy 
  
   Dne 12. listopadu 2014 oslavila „91“ let paní Marie Jozová z domu Paseky č. p. 93. 
   Ve středu dne 12. listopadu 2014 se odstěhoval z domu Paseky č. p. 68 pan Jaroslav Pícha. 
Přestěhoval se do "Domovinky" v Písku. 
   Dne 16. listopadu 2014 od 13:00 hodin proběhla exkurze místních občanů v Jaderné 
elektrárně Temelín. Na tuto exkurzi jelo osm místních občanů - Josef a Jiřina Koubovi, 
Miroslav a Věra Hauserovi, Václav a Marie Kostohryzovi a Martin a Blanka Heineovi. 
Nejprve šli do zámečku Vysoký Hrádek, kde je informační centrum elektrárny. 
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Exkurze před Informačním centrem Jaderné elektrárny Temelín 
 
   Zde se seznámili se stavbou elektrárny a s výrobou elektrické energie. Pak jim byl 
promítnut film o výrobě jaderné energie. Po prohlédnutí expozic v informačním centru a 
zhlédnutí filmu přešli přímo do Jaderné elektrárny. Na vrátnici se podrobili prohlídce. Pan 
Josef Kouba měl v kapse zapalovač a rám začal pískat. Pak už bylo vše v pořádku. Někteří 
vybraní jedinci se museli podrobit i dechové zkoušce ke zjištění, zda nejsou pod vlivem 
alkoholu. Pokud by byla dechová zkouška negativní, tak by do elektrárny nebyla vpuštěna 
celá skupina. Po prohlídce se přešlo k rámu ke zjištění radiace osob. Všichni úspěšně prošli 
kontrolou a vešlo se do objektu Jaderné elektrárny. Výprava  s průvodkyní a jednou členkou 
ostrahy přešla k chladícím věžím, kde  jim byl vysvětlen princip chlazení vody. Pak se 
pomalu přemístila do strojovny k turbíně, která je poháněna reaktorem. I zde byl podán 
exkurzi náležitý výklad. Problém byl v tom, že je zde větší hlučnost a návštěvníci museli mít 
ochrany sluchu. Proto nebylo slyšet úplně všemu, co průvodkyně vykládala. Ze strojovny 
prošla výprava kolem reaktoru a pomalu se přemístila k východu. Zde došlo opět k náležité 
prohlídce ohledně radiace. Po prohlídce se přešlo k Informačnímu centru, kde se průvodkyně 
rozloučila a exkurze byla ukončena. Celá exkurze trvala cirka 3 hodiny. 
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Skupinka místních občanů na parkovišti před Jadernou elektrárnou Temelín 
 
   Ve středu dne 19. listopadu 2014 kolem 15:00 hodin došlo v lese poblíž obce Žďár k 
těžkému úrazu Jaroslava Musila ml. z domu Paseky č. p. 1. Ten si hrál v tomto lese se 
žďárskými dětmi a při hraní na něho spadla větev. Tím došlo k těžkému úrazu hlavy a byl 
letecky převezen do nemocnice v Českých Budějovicích. Na místě rovněž zasahovali HZS 
Písek, RZS Písek a Policie ČR, která věc vyšetřovala.  
   V pátek dne 21. listopadu 2014 v 05:00 hodin vyjel Miroslav Stropnický se svým bratrem 
Jiřím Stropnickým do Hranic na Moravě, kam vezli poškozenou hasičskou stříkačku do firmy 
"Vinckler". Do Hranic na Moravě dojeli kolem 09:00 hodin a stříkačku předali. Ta byla 
odzkoušena a bylo zjištěno, že došlo k závadě na třetím válci, který neměl tlak. Závada 
nejspíš bude uznána v reklamaci. Oprava by měla trvat až dva měsíce. Jiří i Miroslav 
Stropnických dojeli kolem 14:30 hodin zpět do Pasek. 
   V sobotu dne 22. listopadu 2014 od 15:00 hodin se konalo v sále tálínského pohostinství 
každoroční "Setkání důchodců" z obcí Tálín, Žďár a Paseky s Nuzovem. Důchodcům byl 
hned na začátku této společenské události podán vepřový řízek se salátem a zákusek. Pak 
vystoupili děti se svým vystoupením. K poslechu a tanci hrála taneční skupina "LANZA"  
z Tálína. Z Pasek se zúčastnilo tohoto setkání kolem 15 místních důchodců. 
   V neděli dne 23. listopadu 2014 od 08:00 hodin provedl Vladimír Vanda společně s 
Martinem Heinem st. řezání asfaltu u betonových rigolů na cestě do "Beránkovny" kolem 
domu Paseky č. p. 14. V roce 2008 chtěla tyto rigoly na náklady obce kolem zasadit majitelka 
domu Paseky č. p. 14 paní Rothbauerová. V současné době je chtěl odstranit její syn Zdeněk 
Rothbauer, neboť má v domě velkou vlhkost. Proto tyto rigoly budou opět na náklady obce 
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částečně odstraněny a kolem boční zdi domu Paseky č. p. 14 bude nasypán makadam (vhkosti 
domu by možná zabránilo osazení střechy okapem). 
   Dne 25. listopadu 2014 v podvečer zemřel na své chalupě na Okoři  ve věku "70" let 
hudební skladatel Petr Hapka. Syn operní zpěvačky a malíře vystudoval pražskou 
konzervatoř, kde chodil na herectví k Oldřichu Novému. Na klavír se naučil hrát ve třech 
letech, o rok později pak složil první písničky.  
   Petr Hapka byl autorem hudby k řadě filmů. Jeho jméno se objevilo ve více než osmdesáti 
celovečerních snímcích. Mezi nimi například Tisícročná včela, Panna a netvor nebo Páni 
kluci.  
   Dlouhá léta autorsky spolupracoval s Michalem Horáčkem. Dohromady se dali v půlce 80. 
let. Právě s Horáčkem napsali jeden z nejslavnějších hitů Hany Hegerové - Levandulová.  
   Petr Hapka byl považován za „lva salónů“ a měl přítelkyni mladší o víc než dvě generace. 
Dvakrát se oženil, s celkem pěti partnerkami měl za svůj život sedm dětí.  
   Svou poslední píseň napsal pro zpěváka Františka Segrada na album Segrado. Skladba se 
jmenuje Když tudy vezli Gagarina. Toto album vyšlo v říjnu 2014. 
 

 
 
Hudební skladatel a zpěvák Petr Hapka 
 
   V úterý dne 25. listopadu 2014 byl přihlášen k přechodnému pobytu na 5 let Juan Pablo 
Juarez z Argentiny. Přechodný pobyt má v domě Paseky č. p. 21 u Hůlků. 
   Ve středu dne 26. listopadu 2014 od 13:00 hodin prováděli Václav Kostohryz st., Jiří 
Vaněček st., Stanislav Kasa st. a Jan Hauser vykopávání rigolů kolem boční zdi domu Paseky 
č. p. 14 na cestě do "Beránkovny". Rigoly byly následně uloženy tak, aby kolem zdi byl asi 
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30 cm široký prostor, kde byl dosypán makadam. V tento den bylo zataženo, nepršelo ani 
nesněžilo, vál silnější východní vítr. Denní teplota se pohybovala kolem 5 stupňů C. 
   V sobotu dne 29. listopadu 2014 od 19:00 hodin se konala v penziónu "Václavka" dostřikná 
místního Sboru dobrovolných hasičů. Tato akce byla pouze pro hasiče, který během roku 
závodili a hasiče s místními obyvateli, kteří se nějakým způsobem angažovali při přípravě 
hasičských soutěží. Bylo objednáno pečené prase z Bernartic a sudové pivo. Této akce se 
zúčastnilo na 25 hostů. 
   V neděli dne 30. listopadu 2014 ve večerních hodinách byl na návsi rozsvícen vánoční 
stromek. Byl rozsvícen na první adventní večer. 
 

 
 
Rozsvícený vánoční strom na návsi 
       
   Od začátku měsíce listopadu 2014 bylo v ranních hodinách mlhavo s teplotou kolem  
6 stupňů C. V dopoledních hodinách se vyjasnilo a bylo převážně jasno až polojasno. 
Odpolední teploty se mezi 14 až 16 stupňů C. Byly to vcelku vysoké teploty na tuto roční 
dobu. Noci byly převážně jasné s teplotou kolem 3 až 6 stupni C. Toto počasí trvalo až do dne 
4. listopadu 2014. Dne 5. listopadu bylo po celý den převážně polojasno až zataženo. Denní 
teplota se pohybovala kolem 12 stupňů C. Od dne 6. listopadu 2014 bylo zataženo, nepršelo 
ani nesněžilo a denní teploty se pohybovaly kolem 12 stupňů C. Na toto roční období bylo 
vcelku teplo. Noční teploty se pohybovaly kolem 6 stupňů C. V některých částech republiky 
padaly teplotní rekordy. Na Moravě vystoupily denní teploty až na 18 stupňů C. Toto počasí 
vydrželo do dne 11. listopadu 2014. Dne 12. listopadu 2014 bylo v ranních hodinách převážně 
mlhavo. V poledne se vyčasilo a svítilo slunce. Odpolední teploty se pohybovaly kolem 
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14 stupňů C. Dne 12. listopadu 2014 bylo po celý den zataženo, občas mrholilo. Denní teplota 
se pohybovala kolem 9 stupňů C. Ve dnech 15. až 17. listopadu 2014 bylo převážně polojasno 
až jasno s denní teplotou mezi 15 až 18 stupni C. Dne 18. listopadu 2014 bylo po celý den 
zataženo, pršelo, vál silnější východní vítr. Denní teplota se pohybovala kolem 7 stupňů C. 
Od dne 19. listopadu 2014 bylo převážně zataženo, nepršelo a denní teploty se pohybovaly 
mezi 7 až 9 stupni C. V nočních hodinách bylo rovněž zataženo a teploty se pohybovaly 
kolem 2 až 4 stupňů C. Postupně denní i noční teploty klesaly. Od dne 27. listopadu 2014 do 
konce měsíce listopadu 2014 bylo převážně zataženo a mlhavo, denní teploty se pohybovaly 
kolem 0 stupňů C. Noční teploty se pohybovaly kolem - 1 stupně C.    
Průměrně spadlé srážky v tomto měsíci byly 18,5 mm (2013 - 29,8 mm). 
   V tomto měsíci se v obci nikdo nenarodil a ani nikdo nezemřel. Přistěhoval se 
 Miroslav Benda do domu Paseky č. p. 42. Na přechodný pobyt byl přihlášen Juanu Pablo 
Juarez z Argentiny do domu Paseky č. p. 21. Odstěhoval se Jaroslav Pícha z domu Paseky  
č. p. 68 do "Domovinky" v Písku. 
 
 

Prosinec 2014 
 
 
 
   V úterý dne 2. prosince 2014 v ranních hodinách padal v naší obci první sníh této zimy. 
Denní teplota se pohybovala kolem 0 stupňů C. 
   Ve středu dne 3. prosince 2014 okolo 17:00 hodin došlo na silnici č. II/159 u "Kovářské 
hromady" ke střetu nákladního automobilu Ford Transit s chodkyní. Nákladní automobil Ford 
jel ve směru od Albrechtic nad Vltavou na Písek. Za tmy a snížené viditelnosti mlhou přehlédl 
chodkyni vedoucí jízdní kolo, která šla v témže směru a došlo ke střetu. Chodkyně utrpěla 
zranění a byla převezena RZS Písek do nemocnice v Českých Budějovicích. Na místě 
zasahovala i Policie ČR, která tuto dopravní nehodu šetří. 
   V pátek dne 5. prosince 2014 okolo 17:15 hodin opět nastala doba, kdy po roční odmlce 
přistáli v paseckém pohostinství čerti, kde se setkali s Mikulášem a anděly, aby šli společně 
odměnit hodné děti. Vše měl na povel Mikuláš (Petr Kubička), který měl pod sebou dva 
anděly (Marie Musilová a Marie Hůlková) a šest čertů (Miroslav Stropnický ml., Tomáš 
Kratochvíl, Antonín Štěpnička, Zdeněk Straka ml., Martin Heine ml. a Martin Heine st.). 
Nejdříve všichni společně odjeli Mikulášovo povozem do Nuzova. Zde odměnili děti rodiny 
Panských a Kozáků, které byly obzvláště hodné. Pak se povozem přemístili do hajnice ke 
Skřivankům. Zde bylo hodně zlobivé dítě a proto bylo náležitě odměněno především 
čertovsky. Pak se celá družina přemístila k Houdkům do myslivny, kde čekalo na příjezd 
dalšího malého dítěte. To bylo odměněno dárkem od andělů. Následně se celá skupina čertů 
as Mikulášem a anděly přemístila do Pasek a prošla celou obcí. Postupně odměňovala děti 
nejen hodné, ale i zlobivé. Po těžké práci se opět čerti s Mikulášem a anděly přesunuli do 
pohostinství, kde ukončili svou pouť a zpět se navrátí až následující rok v prosinci. 
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Mikuláš s anděly a čerty na obchůzce v Nuzově 
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   Ve čtvrtek dne 11. prosince 2014 se v nemocnici v Písku narodila Květě Dobrovodské a 
Milanovi Turků ml. z domu Paseky č. p. 44 dcera Adéla Dobrovodská Turková. Květince i 
Adélce přejeme mnoho zdraví a štěstí v dalším životě. 
   V neděli dne 14. prosince 2014 od 13:00 hodin navštívila Jadernou elektrárnu Temelín další 
skupina místních občanů. Ze sedmi lidí nakonec jelo jen pět- Libor Polanský se svým otcem, 
Jaroslav Pešice st. a Josef Houdek s manželkou. Opět jim byl podán výklad v Infocentru 
Jaderné elektrárny Temelín. Pak přešli do objektu Jaderné elektrárny, kde navštívili rovněž 
strojovnu. Měli ale to štěstí, že viděli novou turbínu asi 8 m dlouhou a tři metry vysokou, 
která bude v době výluky usazena na místo staré turbíny. Exkurze trvala rovněž asi 3 hodiny. 
 

 
 
Pohled na Jadernou elektrárnu Temelín ze silnice na obec Temelín 
 
   V úterý dne 23. prosince 2014 se ve večerních hodinách sešlo, jako každoročně, kolem 10 
hostů, aby oslavilo přicházející Vánoce. Po celý večer tentokrát bez kytary a harmoniky, ale 
zato více se prohovořilo. Po půlnoci se opět šlo ke kapličce, kde se zavzpomínalo a zapálili se 
na památku svíčky. Letos se oproti předcházejícím létům skončilo kolem 00:30 hodin. 
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Vzpomínka před kapličkou v Pasekách 
 
   Ve středu dne 24. prosince 2014 v 12:30 hodin se sešlo na 25 místních občanů, aby už 
druhým rokem vyšláply na Nuzovský kopec. Tuto akci zorganizovala Ludmila Stropnická, 
která oslovila další občany, zda tuto akci podpoří a na Štědrý den vyrazí na procházku. 
Nejprve se šlo k obci Nuzov a odtud na temeno kopce. Šlo se pomalu, protože na výšlap 
vyrazily i menší děti. Dospělí občané si cestou pohovořili a dali si i nějakou tu kapku na 
zahřátí. Na Nuzovském kopci si popřáli pěkné svátky a pak se pomalu rozešli domů, aby se 
připravili na příchod Ježíška. Z této akce se pomalu stává tradice naší obce. V tento den bylo 
polojasno, vál silnější západní vítr. Denní teplota se pohybovala kolem 10 stupňů C. 
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Skupinka paseckých občanů s dětmi na Nuzovském kopci 
   
   Dne 28. prosince 2014 oslavila „90“ let paní Marie Pechová z domu Nuzov č. p. 9. 
   V neděli dne 28. prosince 2014 od 18:00 hodin se konala v penziónu "Václavka" poslední 
letošní veřejná schůze zastupitelstva Obce Paseky. Na začátku schůze přítomné přivítal 
starosta obce p. Václav Kostohryz ml.  
   Hned v prvním bodě schůze paní Kubičková navrhla zastupitelům, aby pověřili starostu 
obce k provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014. 
   V dalším bodě pan starosta seznámil přítomné zastupitele s návrhem rozpočtu na rok 2015, 
který byl zveřejněn 12. prosince 2014 na úřední desce. Rozpočet byl proti návrhu upraven v 
položkách celkové příjmy (změna zůstatku z loňského roku), dále v položce rezerva. 
Rozpočet byl schválen jako přebytkový. Příjmy činí 3.128.000,- Kč a výdaje 2 017.000,- Kč. 
   V rozpočtovém výhledu pan starosta seznámil zastupitele s výhledem na roky 2016 - 2018. 
    V dalším bodě starosta obce jmenoval inventarizační komisi ve složení pí. Heineová 
Blanka, Hauserová Věra, Kostohryz Václav st. a pověřil jí k provedení inventury k  
31. prosinci 2014. 
   Pan starosta rovněž vyzval zastupitele ke schválení částky 972,- Kč pro organizaci "Arkáda" 
na podporu protidrogové politiky. 
   V bodě diskuse p. Polanský Libor vznesl dotaz na výstavbu druhého transformátoru. Na to 
mu pan starosta odpověděl, že když tu s pracovníkem  E-ONu procházeli možnou trasu 
vedení, tak se tento pracovník vyjádřil, že se budou snažit uskutečnit výstavbu v r.2015.  Nic 
víc není obci známo. 
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    Dále se p. Procházka Vít dotázal na podané žádosti na dotace, a na to proč nebylo počítáno 
ve výstavbě vodojemu v Nuzově s úpravnou vody, kdy až po dokončení výsledky rozboru 
ukázali, že počítaná úpravna vody musí být doplněna o odmanganizování vody. Na tento 
dotaz mu bylo odpovězeno, že obec zažádala o dotace na úroky z úvěrů a o dotaci na úpravnu 
vody do vodojemu v Nuzově z POV. 
    Pak p. Stropnický Jiří vznesl dotaz na skládku bioodpadu u "Kovářské hromady". Bylo mu 
odpovězeno, že pro obec je nejsnazší a nejrychlejší likvidace odpadu, a proto se bude snažit, 
aby započatá vyjednávání dopadla dobře a tento záměr se uskutečnil. 
   -p Pak se pí Růžičková Danuše dotazovala na poplatky stočného. Na tento dotaz jí bylo 
zodpovězeno, že budou zpracovány nové smlouvy a občané budou o všem informováni na 
příští schůzi. 
 Poté se opět dotázal p. Procházka Vít na žádost z mikroregionu. Bylo mu odpovězeno, že z 
mikroregionu Blanicko-Otavského se bude žádat na obnovu techniky na údržbu obce. 
   Pan Rothbauer Stanislav chtěl vysvětlit položky v rozpočtu ohledně knihovny a penzionu. 
Knihovna byla vysvětlena, ubytovna a její vyúčtování i s posouzením na předchozí rok bude 
doložena na příští schůzi. 
   Paní Hauserová vyzvala občany k návštěvě knihovny a k možnosti vypůjčení knih. 
Na závěr diskuse p. Václav Kostohryz st. dodal, že investice do ubytovny jsou zapříčiněny i 
tím, že v minulosti nebylo do údržby a rekonstrukce ubytovny investováno vůbec nic a 
započalo se s nimi až v posledních letech. 
   Po ukončení diskuze byla poslední veřejná schůze ukončena starostou obce p. Václavem 
Kostohryzem ml., který poděkoval přítomným za účast na schůzi a popřál jim mnoho štěstí a 
zdraví v následujícím roce. 
   Ve středu dne 31. prosince 2014 se ve večerních hodinách sešli v paseckém pohostinství 
místní občané, aby se rozloučili s rokem 2014 a přivítali rok 2015.  Během večera bylo v 
pohostinství sice kolem 8 hostů, ale před půlnocí ještě pár lidí došlo. Po půlnoci začalo na 
návsi vítání roku 2015 rachejtlemi a místní si zde popřáli hodně šestí a zdraví. Kolem 00:15 
hodin Zdeněk Straka ml. společně s Liborem Polanským vystřelily ohňostroj. Ohňostroj 
zakoupila v hodnotě cirka 6.000,- Kč Obec Paseky pro občany, kteří se sešli na návsi a 
společně přivítali Nový rok. Nakonec se na návsi sešlo kolem 50 až 60 lidí. Ohňostroj trval 
kolem 5 až 6 minuta velmi se povedl. Po ohňostroji pokračovala silvestrovská zábava až do 
brzkých ranních hodin, a to i v pohostinství, kam nakonec našlo cestu ještě pár lidí. Na obecní 
aparatuře zde k poslechu produkoval muziku Ladislav Zaoral. 
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Silvestrovský pasecký ohňostroj na návsi při vítání roku 2015  
  
   Od dne 1. prosince 2014 bylo mlhavo a zataženo. Denní teploty se pohybovaly kolem  
0 stupňů C. V nočních hodinách se pohybovaly kolem - 1 stupně C. Na mnoha místech, a to 
především na Vysočině a na Moravě, padal mrznoucí déšť, což způsobilo velké problémy 
především v dopravě. Dne 2. prosince 2014 v převážné části naší republiky sníh. To opět 
způsobilo problémy na silnicích po celém Česku. V některých částech opět vznikala ledovka. 
Od dne 3. prosince 2014 bylo po celý den mlhavo. V ranních hodinách se teplota pohybovala 
kolem 0 stupňů C. Během dne se ale teplota zvýšila až na 2 stupně C. Dne 8. prosince 2014 v 
ranních hodinách sněžilo. Sníh se ale neudržel, neboť se teploty pohybovaly kolem 1 stupně C 
a sníh hned roztával. Během dne bylo převážně zataženo s  denní teplotou kolem 1 až  
2 stupňů C. Dne 9. prosince 2014 bylo v ranních hodinách mlhavo a teploty se pohybovaly 
kolem - 3 stupňů C. V odpoledních hodinách teploty trochu vystoupily, ale pohybovaly se 
kolem 0 stupňů C. Dne 10. prosince 2014 v ranních hodinách byla mlha a teplota se 
pohybovala kolem - 5 stupňů C. Dopoledne a odpoledne bylo slunečno s denní teplotou kolem 
- 1 stupně C. Od dne 11. prosince 2014 bylo skoro jarní počasí. Bylo převážně polojasno,. 
nepršelo ani nesněžilo. denní teploty se pohybovaly kolem 9 stupňů C. I noční teploty byly na 
toto roční období vyšší. Ty se pohybovaly kolem 4 stupňů C. Dne 23. prosince 2014 bylo 
krásné, skoro jarní počasí, kdy bylo polojasno až jasno s denní teplotou kolem 12 stupňů C. V 
ranních hodinách byl mírný mrazík. Teplota se pohybovala kolem - 2 stupňů C. Vál silný 
západní vítr. Na Štědrý den bylo rovněž takové počasí. V ranních a dopoledních hodinách 
bylo bezvětří. To se ale v odpoledních hodinách změnilo a opět silně vál západní vítr. 
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Dne 26. prosince 2014 se ochladilo. Denní teploty se pohybovaly kolem 0 stupně C. V 
nočních hodinách začal padat drobně sníh a teplota ještě klesla. Pohybovala se kolem - 2 
stupňů C. Dne 27. prosince 2014 bylo v ranních hodinách mrazivo. Teplota se pohybovala 
kolem - 5 stupňů C. Během dne se pohybovala kolem - 3 stupňů C. Dne 28. prosince 2014 
bylo přes den polojasno, nesněžilo a denní teplota se pohybovala kolem - 3 stupňů C. V 
nočních hodinách teploty klesly a pohybovaly se kolem - 7 stupňů C. Občas drobně sněžilo. 
Dne 29. prosince 2014 po celý den sněžilo. Napadlo kolem 5 cm sněhu. Denní teploty se 
pohybovaly kolem - 3 stupňů C. Dne 30. prosince 2014 bylo v dopoledních hodinách krásné 
slunečné počasí. Teplota se pohybovala kolem - 1 stupně C. Během odpoledne se obloha 
zatáhnula a i teplota klesla. Pohybovala se kolem - 5 až - 3 stupňů C. V nočních hodinách 
začalo opět sněžit a teplota se pohybovala kolem - 7 až - 5 stupni C. Dne 31. prosince 2014 
bylo převážně zataženo. Nepršelo ani nesněžilo. Denní teplota se pohybovala kolem 1 stupně 
C. Ve večerních hodinách začalo mrholit a teplota se pohybovala kolem 0 stupně C. Na 
vozovce se začalo tvořit náledí. 
Průměrně spadlé srážky v tomto měsíci byly 23,3 mm (2013 - 4,0 mm). 
   V tomto měsíci v obci nikdo nezemřel. Narodila se Květě Dobrovodské a Milanovi  
Turků ml. dcera Adélka Dobrovodská Turková. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DOMY A OBYVATELÉ V PASEKÁCH V ROCE 2014 
 
 
č.p.  dříve  dnes   druh pobytu  obyv.  muži  ženy  

1  novostavba  Musil  trvalý pobyt 6 3 3 
2  novostavba  Kostohryz st.  trvalý pobyt 2 1 1 
3  novostavba  Bauer  zkolaudováno 2013 2  1  1 
4  myslivna Lesy Písku  Srch  trvalý pobyt 4 3 1 
5  Zelenkovna  Holubová   pohostintví 0     
6  Velků  Sládeček  chalupář 0     
7  Řehořů  Matušica, koupil 2014  trvalý pobyt 2 1  1 
8  Polanských  Štěrbová  trvalý pobyt 1 1 
9  novostavba  Vaněček st.  trvalý pobyt 2 1 1 
10  Matějů  Malý, koupil 2013  trvalý pobyt 2 1 1 
11  nově přiděleno  Vnuk  trvalý pobyt 3 2 1 
12  Koutníků  Procházka  trvalý pobyt 1 1   
13  Žáků  Musil  neobydlen 0     
14  Kovandů  Rothbauerová  chalupářka 0     
15  Sobíšků  Cibulková  chalupářka 0     
16  Marků  Nováček  chalupář 0     
17  Obecní kovárna  Obecní úřad  neobydlen 5 4 1 
18  Drudík  Novák  chalupář 0     
19  Malkusů  Brož  chalupář 0   
20    nepřidělené č. popisné                  0     
21  Tůmů  Hůlka  trvalý pobyt 5 3 2 
22  Kynštetrů  Slavík, koupil 2014  trvalý pobyt 1 1 
23  Nováčků    chalupář 0     
24  Kasů  Kasa Stanislav  trvalý pobyt 3 2 1 
25  Skalů  Klusáčková  trvalý pobyt 3 2 1 
26    nepřidělené č. popisné   0     
27  Čulíčků  Žák  trvalý pobyt 2 1 1 
28  Koubů  Kouba  trvalý pobyt 5 4 1 
29  Zachovská  Straka   trvalý pobyt 3 2 1 
30  Tkalcovská  Čamek  trvalý pobyt 3 1  2 
31    nepřidělené č. popisné   0     
32  Hronků  Vaněček ml.  trvalý pobyt 4 2  2 
33  novostavba  Tichý  nezkolaudováno 0     
34    nepřidělené č. popisné   0     
35  Vandů  Vanda  trvalý pobyt 2 1 1 
36  Študentů  Jareš   trvalý pobyt 1 1 
37  Zachů  Svoboda Emil  trvalý pobyt 1 1   
38    nepřidělené č. popisné   0     
39  Anýžů  Pešice  trvalý pobyt 2 1 1 
40  Eliášků  Pejša  trvalý pobyt 3 1 2 
41  Kropáčků  Přívratský,  trvalý pobyt 4  1  3 
42  Němečků  Benda,koupil 2014  trvalý pobyt 2 1 1 
43  Holátů  Kostohryz ml.  trvalý pobyt 1 1   
44  Turků  Turek st.  trvalý pobyt 6 3 3 
45  Zelenků  Štěpánek  trvalý pobyt 2 1 1 
46    nepřidělené č. popisné   0     
47  Skalických  Holub  trvalý pobyt 3 1 2 



48  Justýnů  Štambera  trvalý pobyt 1 1   
49    nepřidělené č. popisné   0     
50  Zborníkovská  MUDr. Jelínková  chalupářka 0     
51    nepřidělené č. popisné   0     
52  stará škola  Eliášek  chalupář 0     
53  Hynoušů  Růžička ml.  trvalý pobyt 3 2 1 
54  Straků  Havlíček  neudržován 0     
55  Matoušovna  Kasa Antonín  trvalý pobyt 1 1   
56    nepřidělené č. popisné   0     
57  myslivna Lesy Písku  Houdek  trvalý pobyt 2 1 1 
58  Žáků  Hauserová  trvalý pobyt 1   1 
59  Škodů  Hejduk  trvalý pobyt 1 1   
60  hájovna Lesy m. Písku  Maršíková  trvalý pobyt 3 2 1 
61  novostavba  Stropnický M.  trvalý pobyt 4 3 1 
62  Stropnických  Stropnická M.  trvalý pobyt 4 2 2 
63  Lidů kovárna  Nováček  chalupář 0     
64    nepřidělené č. popisné   0     
65    nepřidělené č. popisné   0     
66  novostavba  Rothbauer   trvalý pobyt 2 1 1 
67  Němečků  Němeček  chalupář 0     
68  Píchů  Pícha  chalupář 0 
69  Bártíků  Pašek  chalupář 0     
70  Kropáčků  Kropáček  trvalý pobyt 5 2 3 
71  Našinců  Kotrba  chalupář 0     
72  Kandů  Svoboda Petr  trvalý pobyt 1 1    
73  novostavba  Polanský  trvalý pobyt 4 3 1 
74    nepřidělené č. popisné   0     
75  Mlezivů  Ničová  chalupářka 0     
76  Kasů  Vyskočil  trvalý pobyt 3 2 1 
77  Velátů  Havlátko  chalupář 0     
78  Kochrdů  Kubička  trvalý pobyt 4 1 3 
79  Našinců  Kačín  chalupář 0     
80  Marků  Marek  chalupář 0     
81  Záhorků  Moravcová  trvalý pobyt 2 1 1 
82  Mádrů  Schánělec  chalupář 0     
83  hájovna  Liběnová  chalupářka 0     
84  Řeháčků  Kozelka  trvalý pobyt 2 1 1 
85  Řehořů  Cibulková  chalupářka 0     
86  Zelenků  MUDR. Ambrožová  chalupářka 0     
87  Vachtů  Heine  trvalý pobyt 3 2 1 
88  Kampelička  Obecní úřad  prodejna 0     
     Našinec  trvalý pobyt 4 2 2 
     Šťástka  trvalý pobyt 4 2 2 

89  hájovna Lesy m. Písku  Skřivánek  trvalý pobyt 3 2 1  
90  bývalá škola  Obecní úřad  pension Václavka 0     
91  Študentů  Tejkalová  trvalý pobyt 3   3 
92  Šimečků  Krčmářová  chalupářka 0     
93  Keclíků  Jozová  trvalý pobyt 4 2 2 

 
 



NUZOV 
 
 

č.p. dříve dnes druh pobytu obyv.  muži  ženy  
1 Frantovský Panský trvalý pobyt 4 2 2 
2 Burianů Štěrbová trvalý pobyt 1  1 
3 Cimburovská Vašíček chalupář 0   
4 Němečků Preis chalupář 0   
5 Šťástků Šťástková chalupářka 0   
6 obecní Řimnáč chalupář 0   
7 nově přiděleno Chudý trvalý pobyt 4 2 2 
8 Vovčičkovská Staněk chalupář 0   
9 Pechů Pechová trvalý pobyt 1  1 

10 Kocovská Čech chalupář 0   
11 Peklů Sebera chalupář 0   
12 Žofkovská Kozák trvalý pobyt 5 1 4 
13 Jezlů Vávra trvalý pobyt 2 1 1 
14 Němečků Navrátil chalupář 0   
15 Štěpánů Svobodová chalupářka 0   

 
   K 31. prosinci 2014 je v obci Paseky nahlášeno k trvalému pobytu celkem 
150 občanů, z toho 83 mužů a 67 žen. V obci Nuzov je k trvalému pobytu 
nahlášeno celkem 17 občanů, z toho 6 mužů a 11 žen. Celkem je v obou 
obcích nahlášeno k trvalému pobytu 167 občanů, z toho 89 mužů a 78 žen 
(počty včetně dětí).  
    Během roku 2014 se v Pasekách nebo Nuzově narodily 3 děti - rodině 
Panských z Nuzova dcera Marie, Anně Hůlkové z Pasek a jejímu partnerovi 
Juanu Pablo Juarezovi  z  Argentiny syn Pablo Juarez, Květě Dobrovodské a 
Milanovi Turkovi z Pasek dcera Adéla. 
   Navždy nás opustili Vladimír Jareš z domu Paseky č. p. 36 a Jaroslav 
Růžička z domu Paseky č. p. 8. 
 

   Tímto bych chtěl jako kronikář obce Paseky všem popřát 
mnoho zdraví a štěstí v roce 2015. 
 
 
 
 
………………………………                                                      ……………………………… 
           Martin HEINE                                                                      Václav KOSTOHRYZ ml. 
               Kronikář                                                                                 Starosta obce Paseky 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 


