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Zápisky v ní zaznamenány od: 1. ledna 2011 
 

 

   Zápisky v ní zaznamenal Obecním zastupitelstvem Paseky zvolený 

dočasný kronikář Martin Heine st., bytem Paseky č. p. 87 

 ( u „Vachtů“), toho času provozovatel místního pohostinství 

v Pasekách č. p. 5 (u „Zelenků“) 

   Meteorologické údaje o srážkách za uplynulý rok 2011předával 

kronikáři p. Josef HOUDEK z Pasek č. p. 57 - „Myslivna“ 

 

 

 

 

 

 

 



Leden 2011 
 

 

   Dne 1. ledna 2011 oslavila „75“ let paní Bohumila Pešicová  z domu Paseky č. p. 39. 

   Dne 4. ledna 2011 od 07:58 hodin do 10:53 proběhlo částečné zatmění slunce. Okolo 09:30 

hodin došlo k zakrytí 75%  slunečního povrchu.  

   Dne 15. ledna 2011 se konala výroční schůze Dobrovolných hasičů Paseky v penziónu. Této 

výroční schůze se zúčastnily i nové členky hasičského sboru (viz. Kronika Sboru 

dobrovolných hasičů). 

 

 
 

Starosta Sboru dobrovolných hasičů Paseky p. Petr Kubička 

 

   Jako první se ujal slova starosta Sboru dobrovolných hasičů v Pasekách p. Petr Kubička. 

Ten všechny uvítal a zhodnotil činnost hasičů v uplynulém roce. V dalším programu byl 

zvolen nový pokladník. Po p. Václavovi Vyskočilovi se jím stal p. Miroslav Stropnický. 

Velitelkou hasiček byla zvolena pí. Blanka Heineová. Na závěr výroční schůze byla všem 

účastníkům  promítnuta hasičská soutěž z Tálína z roku 2010, kde poprvé vystoupili pasečtí 

hasiči po více jak 20 letech. Po promítnutém filmu nastala volná zábava. K poslechu hrál p. 

Brožák. 
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                                 Dobrovolní hasiči a hasičky z Pasek 

  

   Dne 29. ledna 2011od 20:00 hodin se konal v místním hostinci Hasičský bál. Tohoto bálu se 

zúčastnilo více jak 100 hostů. Byla bohatá tombola. K poslechu i tanci hrála hudební skupina 

LK Band.  

   V měsíci lednu 2011 bylo velmi mrazivé počasí, kdy se denní i noční teploty pohybovaly 

značně pod bodem mrazu. Průměrně spadlé srážky, včetně sněhových, v tomto měsíci byly 

28,5 mm (2010 - 44,2 mm).  

   V tomto měsíci se v obci nikdo nenarodil a ani nikdo nezemřel. 

 

 

Únor 2011 
 

 

Dne 1. února 2011 oslavila „60“ let paní Marie Kozelková z domu Paseky č. p. 84. 

      Dne 20. února 2011 se konala veřejná schůze místního zastupitelstva v místním hostinci. 

Na schůzi se schválil bezúplatný převod pozemku č. 1452/14, což je cesta ke kravínu. Dále 

došlo ke schválení koupi pozemku 1468/12 u čekárny od pí. Jozové. Zastupitelstvem bylo 

rovněž schváleno věcné břemeno s firmou E.ON o přípojce v Nuzově. Starosta  obce Václav 

Kostohryz ml. seznámil zastupitelstvo s rozpočtovou změnou na rok 2011. Starosta 

informoval zastupitele o nezbytnosti pořízení spisové služby. V bodu „různé“ informoval 

starosta zastupitele o instalaci toboganu „U pece“, dále o vyřezávání náletů na obecních  
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pozemcích a o opravě komínu v „Kampeličce“. P. M. Šťástka požádal zastupitele o postavení 

přístřešku na kola a přívěs za osobní automobil na vlastní náklady na pozemku dvora 

„Kampeličky. Žádost zastupitelé schválili. 

   Dne 24. února 2011 ve 23:00 hodin odstartoval z Mysu Canaveral v USA poslední let 

raketoplánu Discovery. Start tohoto raketoplánu měl být původně v loňském roce z důvodu 

jeho závad nakonec ale odstartoval letos. Raketoplán  přistál dne 9. března 2011 v 17:57 

hodin SEČ na Mysu Canaveral. Provedl 39 letů do vesmíru.   

   V měsíci únoru 2011 pokračovalo stále mrazivé počasí, kdy se denní i noční teploty 

pohybovaly značně pod bodem mrazu. Průměrně spadlé srážky, včetně sněhových, v tomto 

měsíci byly 10,2 mm (2010 - 24,1 mm).  

   V tomto měsíci se v obci nikdo nenarodil a ani nikdo nezemřel. 

 

 

Březen 2011 
 

 

   Dne 5. března 2011 od 13:00 hodin byl v obci Masopustní rej. Na tento masopustní rej se 

sešlo v místním hostinci přibližně 60 masek. 

 

 
 

          Masopustní průvod před místním pohostinstvím 

 

Obcházela se celá ves. Zpět do hostince došla zhruba jedna třetina masek. Pak se konala 

„Masopustní zábava“. Masky měly vstup zdarma. Večer vystoupili břišní tanečnice, které 

tancovali před „šejkem Ponožkou“ Jiřím Znamenáčkem z Příbora. 
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               Vystoupení břišních tanečnic (vpředu zleva) T. Vaněček a P. Kouba 

 

   Zábavy se zúčastnilo cirka 90 hostů. K poslechu a tanci hrála hudební skupina Antonína 

Talafouse.  

   Dne 9. března 2011 oslavila „75“ let paní Růžena Moravcová z domu Paseky č. p. 81. 

   Dne 11. března 2011 v 06:45 SEČ zasáhla Japonsko, po silném zemětřesení o síle 8,9 

stupňů Richterovy škály 150 km od japonských břehů a v hloubce 32 km, čtyřmetrová vlna 

tsunami. Tato vlna poškodila mnoho objektů a došlo i k velkým ztrátám na životech. Při této 

přírodní katastrofě došlo i k poškození japonské jaderné elektrárny  Fukušima. Byl poškozen 

jaderný reaktor a došlo k vysokému úniku radiace. Škody se budou odstraňovat dlouho. Ztráty 

na životech nikdo nenahradí. Toto zemětřesení bylo páté největší od roku 1900 a nejsilnější 

v Japonsku po 140 letech.   

   Dne 13. března 2011 od 09:00 hodin byla brigáda na úklid komunikace č. II/159. Byl 

proveden úklid posypového materiálu na komunikaci. Této brigády se zúčastnilo 11 

dobrovolných hasičů. Na úklid bylo krásné slunečné počasí a denní teplota se pohybovala na 

slunci kolem 12 stupňů C. 

   Kolem 15. března 2011 došlo ke zkolaudování obytného domu Paseky č. p. 61 Miroslava 

Stropnického.  

   Dne 18. března 2011 oslavila „60“ let paní Marie Žáková z domu Paseky č. p. 27.  

   Dne 26. března 2011 od 09:00 hodin se konala brigáda hasičů na sázení stromků u obce 

Nuzov a  „U pece“. Této brigády se zúčastnilo 9 dobrovolných hasičů. V tento den bylo 

chladné počasí, teplota kolem 10 stupňů C  a bylo zataženo. 
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                  Účastníci sázení stromků (zleva) V. Kostohryz st., J. Vaněček ml., P. Kouba 
    

   Dne 26. března 2011 od 00:00 hodin začalo v České republice sčítání lidu, který provádí 

Český statistický úřad. Poprvé je možné provést sčítání i přes internet.  

   V měsíci březnu 2011 začalo být konečně i sluneční počasí a teploty se začaly pohybovat 

přes den kolem 10 až 12 stupňů C. Ale noci byly stále chladné a teploty se ještě pohybovaly 

většinou kolem 0 až -2 stupně C. Od 21. března 2011 do 25. března 2011 se už denní  teplota 

pohybovala kolem 18 stupňů C. Dne 31. března 2011 kolem poledního padaly v obci první 

letošní kroupy. Průměrně spadlé srážky v tomto měsíci byly 36,3 mm (2010 – 22,2 mm).  

   V tomto měsíci se v obci nikdo nenarodil a ani nikdo nezemřel. 

 

 

Duben 2011 
 

 

   Dne 2. dubna 2011 se konala od 09:00 hodin opět brigáda hasičů. Prováděly se terénní 

úpravy kolem zasázených stromků  „U pece“ a u Nuzova. Odpoledne se natírala kovová 

konstrukce na vyráběné lavičky u „Hasičárny“. Tyto konstrukce vyrobil Milan Turek ml. – 

kovář. Sedací části ze dřeva vyrobil Jiří Vaněček ml. – truhlář. Dopolední části brigády se 

zúčastnilo 9 členů a členek Dobrovolných hasičů. Odpolední části brigády se zúčastnily 2 

členky dobrovolných hasičů. V tento den bylo polojasno, denní teplota se pohybovala kolem 

18 stupňů C. 

   Dne 2. dubna 2011 od 20:00 hodin se konala v místním hostinci dopitná po masopustu. Této 

akce se zúčastnili čtyři harmonikáři pod vedením Antonína Talafouse.  Harmonikáři hráli 

k poslechu 9 hostům. Nálada byla veselá. 

   Dne 3. dubna 2011 od 12:30 hodin se konalo u „Hasičárny“ první letošní cvičení hasičů. 

Poprvé byla spuštěna repasovaná stříkačka. Kromě drobných závad, které byly odstraněny na 

místě, běžela v pohodě. Hasiči i hasičky měli suchý nácvik. Počasí bylo nádherné, slunečno. 
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Teplota byla kolem 23 stupňů C. Padl denní teplotní rekord pro České Budějovice, kdy bylo 

naměřeno 23,7 stupňů C.  

 

 
 

Zkoušku stříkačky provádí (zleva) J. Stropnický, P. Kubička, F. Moravec a J.  Vaněček ml. 

                                                                       

   Dne 3. dubna 2011 v podvečerních hodinách došlo na silnici II/159 mezi hájovnou p. 

Houdka a obcí, před odbočkou na Nuzov, u „Kovářské hromady“, k havárii motocyklu. 

Motocyklista sjel do silničního příkopu. Při havárii došlo k jeho zranění. Na místě přistál i 

vrtulník, který převezl motorkáře do nemocnice. U havárie zasahovaly  další záchranné 

složky, Hasiči a Policie ČR. 

   Dne 10. dubna 2011 od 12:30 hodin se konalo druhé cvičení hasičů. Toto cvičení proběhlo u 

rybníka „Starák“. Za zmínku stojí „úspěšné“ zapojení jedné hadice oběma konci k sobě. Tím 

nedošlo k propojení hadice s rozdělovačem. Toto spojení provedl Miroslav Stropnický. 

Poprvé byly vyzkoušeny nové terče s časomírou.  

   V tento den bylo krásné slunečné počasí  s teplotou kolem 25 stupňů C. 

   Dne 12. dubna  2011 kolem poledního došlo na silnici II/159 k havárii nákladního 

automobilu s přívěsem. Ten sjel ze stráně u hráze „Oulehlického“ rybníka. Zde se přívěs 

převrátil. Ke zranění řidiče nedošlo. Ve večerních hodinách byla silnice uzavřena z důvodu 

vyprošťování. V ten den bylo zataženo, pršelo, vál silný vítr. Značně se ochladilo a to asi tak 

na 10 stupňů C. 
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                      Montáž nové časomíry provádí P. Kubička a J. Vaněček ml. 

 

   Dne 16. dubna 2011 byl Obecním úřadem zakoupen od pí. Jozové pozemek 1468/12 u 

čekárny. Tento pozemek bude součástí obecního parku. 

   Dne 17. dubna 2011 od 12:30 hodin proběhlo hasičské cvičení. Bylo krásné slunečné 

počasí. 

   Od čtvrtka 21. dubna 2011 do soboty 23. dubna 2011 chodila pasecká drobotina po vsi a 

řehtala. 

   Dne 23. dubna 2011 byl proveden v obci sběr starého železa. Tohoto sběru se zúčastnilo 7 

dobrovolných hasičů. 

   Dne 23. dubna 2011 se konal v Tálíně cyklomaraton GALAXY. Tohoto závodu se jako 

pořadatelé zúčastnili 3 místní dobrovolní hasiči (J. Vaněček ml., T. Vaněček, Z. Straka ml.) a 

hostinský (M. Heine st.) z místního pohostinství. 

   Dne 24. dubna 2011 kolem 11:00 hodin došlo na silnici II/159 pod Pasekami u „Kukelské 

boudy“ k havárii osobního automobilu. Řidič s automobilem dostal smyk a vyjel mimo 

silnici. Řidič se zranil a byl vrtulníkem odvezen. U havárie zasahovala Policie ČR a Hasiči. 
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   Dne 24. dubna 2011 od 12:30 hodin proběhlo hasičské cvičení u rybníka „Starák“. Tohoto 

cvičení se zúčastnili i Dobrovolní hasiči z Albrechtic nad Vltavou. Rovněž bylo krásné 

slunečné počasí. 

                                                                         

 
 

Útok hasiček (zleva) V. Kubičková, J. Vaněčková, J. Holubová, M. Cupáková, P. 

Stropnická, P. Musilová a jako výpomoc hasič P. Kouba. V povzdálí útok sleduje V. 

Kostohryz st. a J. Stropnický 

 

   Na Velikonoční pondělí dne 25. dubna 2011  připravovali místní chasníci dřevo a májku na 

čarodějnice. 

   Dne 30. dubna 2011 kolem 17:30 hodin na „čarodějnice“  byla na náves dopravena nová 

májka. Ta byla ozdobena. Následně byla místními chasníky s pomocí techniky Jiřího Vaněčka 

ml., a za dozoru obecenstva,  postavena. Potom byla rozdělána vatra. Při stavění májky bylo 

zataženo s přeháňkami.  Jako čestná stráž u vatry zůstal do rána Zdeněk Straka ml., Martin 

Heine ml., Jaroslav Holub. Večer přestalo pršet a teplota přes noc se pohybovala kolem 10 

stupňů C. 

   Dne 30. dubna 2011 od 20:15 hodin začalo pro naše hokejisty MS v ledním hokeji. Naši 

hokejisté se v prvém zápase v základní skupině utkali s hokejisty Lotyšska a vyhráli 4:2. 

Zápas byl za velké účasti diváků sledován v televizi v místním pohostinství. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    



- 9 - 

 

 
 

               Stavění májky 

 

   Měsíc duben 2011  byl  převážně slunečný s denními teplotami přes 20 stupňů C. V době od 

10. do 15. dubna 2011 bylo zataženo, deštivo a denní teploty byly kolem 9 - 11 stupňů C. Dne 

27 a 28 dubna 2011 se obcí prohnala silná bouřka s deštěm. Chvilkami padaly i drobné 

kroupy. Průměrně spadlé srážky v tomto měsíci byly 52,1  mm (2010 – 46,5 mm).   

   V tomto měsíci se v obci nikdo nenarodil a ani nikdo nezemřel. 

 

 

 

Květen 2011 
 

 

    Dne 1. května 2011, na „Svátek práce“ se ve 12:30 hodin konalo u rybníka „Starák“ další 

cvičení hasičů. Tentokrát poprvé cvičili i „pasečtí veteráni“.  Sešlo se pět hasičských 

veteránů, kteří byli doplněni dvěma hasiči. Hasičského cvičení se rovněž zúčastnily i hasičky. 

Protože se nesešlo dostatek hasiček, tak byly doplněny jedním hasičem.  Hasiči měli pro tento 

den cvičení zrušené. Na toto cvičení dojelo i mužstvo dobrovolných hasičů z Albrechtic nad 

Vltavou. V ten den bylo slunečné počasí a teplota se pohybovala kolem 20 stupňů C. 
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Útok hasičských „veteránů“ provádí (zleva) F. Moravec, J. Vaněček st., V. Hůlka st., V. 

Hůlka ml., J. Stropnický, V. Kostohryz ml. a S. Kasa st. 

 

   Dne 1. května 2011 byl v Abbottábádu v Pákistánu zabit celosvětově hledáný terorista 

Usáma bin Ladin. Ten byl organizátorem teroristického útoku na „Dvojčata“ v New Yorku 

dne 11. září 2001, kdy zemřelo kolem 3 000 nevinných lidí ze všech koutů světa. 

   Dne 2. května 2011 se hrál další zápas našich hokejistů na MS v ledním hokeji. V základní 

skupině jsme narazili na tým Dánska, který naši hokejisté vyhráli 6:0. 

   Dne 4. května 2011 hráli naši hokejisté poslední zápas v základní skupině MS v ledním 

hokeji proti Finsku. Tento zápas vyhráli naši hokejisté po velkém úsilí  2:1 a obsadili 

v základní skupině první místo s třemi výhrami. 

   Dne 6. května 2011 nastoupili na MS v ledním hokeji naši hokejisté v osmifinálové skupině 

proti domácímu týmu Slovenska. V „bratrském boji“ vyhráli naši hokejisté nad Slovenskem 

v poměru 3:2. 

   Dne 7. května 2011 od 13:00 hodin se na pozvání zúčastnili pasečtí hasičští „veteráni“ 

Okrskové soutěže dobrovolných hasičů v Jehnědně. Před samotnou soutěží došlo k pokládání 

věnců u pomníku. Pak se dobrovolní hasiči přesunuli na závodiště k nástupu. Jako poslední 

závod poměřili „pasečští veteráni“ síli s mužstvem hasičských „veteránů“ z Jehnědna. Tento 

závod s časem 52,52 sec. vyhráli a obsadili tak ve veteránech „1. místo“. Za toto první místo 

jim byl udělen pohár a diplom. Pohár byl vystaven ještě téhož dne v místním pohostinství. 

V tento den bylo krásné letní počasí, slunečno a teplota se pohybovala kolem 23 stupňů C.  
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Mužstvo paseckých „veteránů“ (zleva stojící) V. Kostohryz ml., J. Vaněček ml., S. Kasa st., 

F. Moravec, J. Vaněček st. V předu sedící (zleva) V. Hůlka st. a J. Stropnický 

 

   Dne 8. května 2011 od 12:30 hodin se konalo další hasičské cvičení u rybníka „Starák“. 

Tentokrát se zúčastnilo dostatek hasičů a hasiček, takže mužstva nebyla doplňována. 

   V podvečer dne 8. května 2011 hráli naši hokejisté na MS v ledním hokeji další 

osmifinálový zápas a to proti Rusku. Po urputných střetech, někdy až likvidačních zákrocích, 

ruských hráčů nakonec naši hokejisté vyhráli tento zápas v poměru 3:2. 

   Dne 9. května 2011 od 16:00 hodin se konala obecní brigáda u místní „Hasičárny“na 

lakování dřevěných desek, které budou použity na rozkládací lavice. Této brigády se 

zúčastnilo 6 dobrovolných hasičů pod vedením starosty obce Václava Kostohryze ml. V ten 

den bylo krásné, pomalu letní, počasí s teplotou kolem 23 stupňů C. 

   Večer dne 9. května 2011 se hrál poslední osmifinálový zápas na MS v ledním hokeji. Naši 

hokejisté se střetli s hokejisty Německa. Tento zápas vyhráli 5:2 a v osmifinálové skupině se 

umístili na 1. místě. Po dalších zápasech ve skupinách se rozhodlo, že naši hokejisté nastoupí 

ve čtvrtfinále proti týmu USA. 

   Dne 11. května 2011 v podvečer nastoupili naši hokejisté ve čtvrtfinále proti hokejistů USA. 

Zápas vyhráli v poměru 4:0 a postoupili do semifinále. 

   Dne 13. května 2011 v podvečer nastoupili naši hokejisté na MS v ledním hokeji 

v semifinálovém zápase proti hokejistům Švédska. Utrpěli první porážku v poměru 5:2 a na 

mistrovství si zahrají o bronzové medaile. 
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 Dne 14. května 2011 od 08:00 hodin se konala obecní brigáda u „Hasičárny“. Prováděla se 

montáž lavic a stolů. Této brigády se zúčastnilo 5 dobrovolných hasičů. V ten den bylo krásné 

letní počasí. 

   Dne 14. května 2011 se od 20:00 hodin konala schůze Dobrovolných hasičů z Pasek 

v místním pohostinství. Na schůzi se projednávala organizace před Okrskovou soutěží hasičů, 

která se bude konat dne 21. května 2011 u rybníka „Starák“. 

   Dne 15. května 2011 od 12:30 hodin se konalo u rybníka „Starák“ další hasičské cvičení. Na 

tomto cvičení se především skládala mužstva na nadcházející Okrskovou soutěž hasičů. 

   Dne 15. května 2011 v podvečer nastoupili naši hokejisté k poslednímu zápasu na MS 

v ledním hokeji na Slovensku. Hráli o bronzové medaile s hokejisty Ruska. Naši hokejisté 

vyhráli tento zápas v poměru 7:4 a získali „bronzové medaile“.  

   Mistry světa v ledním hokeji se stalo mužstvo Finska, které vyhrálo nad Švédskem 

v poměru 6:1. 

   Dne 16. května 2011 oslavil „60“ let pan Milan Turek z domu Paseky č. p. 44. 

   Dne 16. května 2011 v 14:56 hodin SELČ odstartoval z Mysu Canaveral na poslední misi 

raketoplán Endeavour. Tento raketoplán byl zařazen do služby v roce 1992 po havarovaném 

raketoplánu Challenger. Při poslední jeho výpravě byla v kokpitu i postavička českého 

krtečka z českého animovaného seriálu Zdeňka Milera. Raketoplán se vrátil dne 1. června 

2011 ráno ze své 25 a zároveň poslední mise.     

   Dne 18. května 2011 od 19:00 hodin se v místním pohostinství konala veřejná schůze 

zastupitelstva. Na této schůzi zastupitelé projednali a schválili věcné břemeno ve prospěch 

společnosti E.ON na parcelách č. 1474 a č. 1475/1 na žádost pí. Ing. Tučkové a p. Vacvala 

pro připojení parcel č. 299/1 a 259/3 k elektrické síti. Dále zastupitelstvo schválilo rozpočtové 

opatření č. 2/2011. V dalším bodě zastupitelstvo projednalo „Závěrečný účet za rok 2010“ a 

„Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010“. V rámci přezkumu hospodaření 

za rok 2010 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Dále bylo zjištěno, že obec napravila 

všechny chyby zjištěné při dřívějších přezkumech hospodaření kromě jediné chyby, která byla 

klasifikována jako méně závažná chyba a nedostatek. Zjištěná chyba byla, že obec nepodala 

písemnou informaci přezkoumávajícímu orgánu o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků 

uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření do 15 dnů od projednání 

závěrečného účtu. Zastupitelstvo obce tedy přijímá opatření k nápravě zjištěných chyb a 

nedostatků a usnáší se, že zpráva o přijetí opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků bude 

zaslána dle zákonem stanovené lhůty. V dalším bodu seznámil starosta obce V. Kostohryz ml. 

zastupitelstvo s nabídkou firmy Stavební poradenství s.r.o. na zpracování výběrového řízení 

na dodavatele Čističky odpadních vod (dále ČOV) Paseky. Předběžná cena zakázky je cirka 

100.000,-Kč. Zastupitelstvo souhlasilo se zadáním zpracování výběrového řízení na 

dodavatele ČOV Paseky. Starosta obce seznámil přítomné v místním pohostinství 

s Okrskovou soutěží hasičů v obci u rybníka „Starák“, která se bude konat 21. května 2011. 

Tato soutěž bude rozšířena  o „Pohár starosty SDH Paseky“. Zároveň všechny pozval 

k podpoře našich mužstev. Soutěž je podporována Nadací ČEZ. Starosta obce rovněž 

oznámil, že dne 18. června 2011 se bude konat v obci 11. ročník cykloakce „Přes písecké hory 

na kole a pěšky“. Tato akce bude podporována Nadací ČEZ. V bodu „Různé“ zastupitelstvo 

schválilo finanční příspěvek pro taneční skupinu Z.I.P. Písek ve výši 4.000,-Kč na účast na 

Mistrovství Evropy a světa v chorvatské Poreči pod podmínkou vystoupení této skupiny na 

Hasičském plese v roce 2012. Zastupitelstvo obce souhlasí s potřebou aktualizovat směrnici o 

tvorbě, vyhodnocování a kontrole rozpočtu a tímto pověřuje starostu obce k provádění  
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rozpočtových opatření do výše 20 000,00,-Kč na jednu položku rozpočtu a též o schvalování 

rozpočtových opatření týkajících se přijatých dotací a transferů. Dále byla projednána a  

schválena žádost p. Romana Holuba na připojení parcely 1475/1 k obecní komunikaci. 

V bodě „Diskuse“ připomínkoval p. J Vaněček st. parkování ve „Vosinci“. Zastupitelstvo 

pověřilo starostu obce, aby nechal zpracovat návrh obecně závazné vyhlášky o užívání 

veřejných prostranství. Zastupitelstvo schválilo žádost p. Šťástky na konstrukci k upevnění 

máje v obci Nuzov. P. Šťástka se zavázal k instalaci této konstrukce. Dále zastupitelstvo  

pověřilo starostu obce o zjištění stavu kontejnerů na tříděný odpad, které prodává Město 

Protivín. Na žádost pí. Musilové bude sepsána žádost o posun spojů pro ranní spoje vozící 

děti do píseckých škol. K sepsání této žádosti byla zastupitelstvem pověřena pí. Vaněčková. 

   Dne 20. května 2011 zemřel  ve věku 59 let významný ekonom Eduard Janota. Narodil 

se 13. března 1952. Vystudoval fakultu výrobně ekonomickou na VŠE. V roce 1978 přešel na 

Ministerstvo financí. Od roku 1992 byl ředitelem odboru státního rozpočtu a od roku 1999 se 

stal náměstkem na Ministerstvu financí. V letech 2006 až 2007 byl odvolán ze své funkce 

ministrem financí Vlastimilem Tlustým (ODS). Ale od roku 2007 byl jmenovám zpět 

ministrem financí Miroslavem Kalouskem (TOP 09). Od května 2009 byl ministrem financí 

v úřednické vládě Jana Fischera. Po odchodu z vlády se stal členem ekonomického týmu TOP 

09 a od srpna 2010 se stal členem Národní ekonomické rady vlády (NERV). V září 2010 se 

stal místopředsedou dozorčí rady ČEZ.  

   Dne 21. května 2011 od 13:00 hodin pořádal Sbor dobrovolných hasičů, za pomoci 

Obecního úřadu Paseky, u rybníka „Starák“ „Okrskovou hasičskou soutěž“, která byla 

rozšířena o „Pohár starosty SDH Paseky“. Této soutěže se zúčastnilo z okrsku Tálín i dětské 

družstvo z Tálína. V mužské kategorii se zúčastnilo soutěže družstvo Paseky I a Paseky II, 

Tálín a Žďár. V ženské kategorii se zúčastnilo závodu mužstvo Pasek, Tálína a Žďáru. Do 

„Poháru starosty SDH Paseky“ se navíc přihlásilo dětské družstvo z Chřešťovic. V mužské 

kategorii se přihlásili mužstva Všeteče, Záboří , Albrechtic nad Vltavou, Vlastce, Všemyslic, 

Dolních Novosedel, Kluk a Chřešťovic. V ženské kategorii se přihlásili navíc mužstva 

Všeteče a Vlastce. Celkem vystoupilo na 19 družstev ze všech kategoriích. 
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  Nástup všech hasičských družstev 

                                                                    

   V mužské kategorii těsným výsledkem vyhrálo v Okrskové soutěži i v „Poháru“ družstvo 

Paseky I v čase 30,65 s. Triumf byl dovršen vítězstvím družstva žen z Pasek rovněž soutěžích 

v čase 30,43 s. 
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Vítězná mužstva mužů a žen s poháry za vítězství v „okrskové soutěži“ a za vítězství v 

„Poháru starosty SDH Paseky“ s organizátory soutěže 

 

   Tuto soutěž sledovalo mnoho diváků, kterým hrál k poslechu p. Brožák. Na závěr 

poděkoval starosta SDH Paseky p. Petr Kubička všem, kteří se na průběhu této soutěže 

podíleli. V ten den bylo překrásné letní počasí, svítilo slunce a vál mírný větřík. Teplota se 

pohybovala kolem 24 stupňů C. 

   Dne 21. května 2011 začala na Islandu chrlit sopečný prach sopka Grímsvötn. Sopečný 

prach ochromil částečně letecký provoz nad Evropou. 

   Dne 23. května 2011 zemřel ve věku 91 let arcibiskup Karel Otčenášek. Patřil k velkým 

osobnostem České katolické církve. Narodilse roku 13. dubna 1920 na Rychnovsku. Knězem 

se stal v roce 1945 a biskupem v roce 1950. Poté byl deset a půl roku v komunistickém žaláři. 

Od roku 1962, po amnestii, pracoval jako dělník v mlékárně. Do duchovní správy se vrátil 

v roce 1965. Hradeckým biskupem se stal opětovně od roku 1989. Krátce na to mu byl uložen 

papežem Janem Pavlem II titul arcibiskup. V roce 1995 mu byl udělen „Řád T. G. Masaryka“. 

   V polovině května 2011 vyšly v Pasekách a Nuzově „Pasecké listy“. Tento občasník 

informuje místní občany o činnosti Obecního zastupitelstva a dále o činnosti místních 

Dobrovolných hasičů. Dále informuje o dalších věcech důležitých pro naší obec. 
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                             Pasecký občasník 

 

   Měsíc květen 2011  byl ze začátku měsíce chladný. Z 3 na 4. května 2011 zasáhly Česko 

mrazy. V některých oblastech Libereckého kraje a Krkonoš napadlo až 5 cm sněhu. Padaly i 

noční teplotní rekordy 50 let staré. V noci z 3 na 4. května 2011 bylo na Jizerce naměřeno až 

– 12 stupňů C. Denní teploty se pohybovaly kolem 4 až 5 stupňů C. V obci Paseky byla 

teplota – 4 stupně C a tento mrazík poškodil především stromy ořechů a některé ovocné 

stromy. Od 6. května 2011 se ale počasí vylepšilo a postupně se stávalo letním. Od 16. do 18. 

května 2011 se opět značně ochladilo a to až na 15 stupňů C. Obloha se zatáhla a padaly 

občasné přeháňky. Od 20. do 26. května 2011 bylo opět slunečné počasí s denními teplotami 

kolem 25 stupňů C. Od 31. května 2011, kdy se ve večerních hodinách prohnala obcí bouřka, 

se teplota ochladila na průměrné denní teploty kolem 16 stupňů C. Průměrně spadlé srážky 

v tomto měsíci byly 75,6 mm (2010 – 124,6 mm). V tomto měsíci se v obci nikdo nenarodil a 

ani nikdo nezemřel. V tomto měsíci se odstěhovala rodina Čapkových z domu Paseky č. p. 89 

– hájovny.                                                                       

   

Červen 2011 
 

 

   Dne 3. června 2011 se v odpoledních hodinách prohnala obcí silná bouřka. Tato bouřka 

poškodila někde na trase izolátory vysokého napětí. Z tohoto důvodu nešel v obci elektrický 

proud od 16:15 hodin do 22:00 hodin. 
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   Dne 4. června 2011 od 08:00 hodin do 10:00 hodin byla provedena hasičská brigáda na 

demontáž starého kombajnu, který bude prodán do sběrných surovin. Této brigády se 

zúčastnilo 6 členů dobrovolných hasičů. 

   Dne 4. června 2011 od 17:00 hodin pořádal Obecní úřad Paseky spolu se Sborem 

dobrovolných hasičů Paseky dětský den k Mezinárodnímu dni dětí, který byl 1. června. Akce 

se konala u čekárny. Bylo uspořádáno několik soutěží. Jedna z disciplín byl slalom 

vysokozdvižných vozíků – „ještěrek“. 

 

 
 

Slalomový závod „ještěrek“ 

 

   Na závěr dětského dne byl proveden útok zásahových hasičů Sboru dobrovolných hasičů 

z Albrechtic nad Vltavou k uhašení kontrolovaného ohně. Děti si mohli po uhašení ohně 

prohlédnout zásahové vozidlo hasičů. 
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Provedení hasičského zásahu proti ohni Sborem dobrovolných hasičů z Albrechtic nad 

Vltavou 

 

   Dětského dne se zúčastnilo kolem 20 dětských soutěžících a jim přihlíželo mnoho 

dospělých diváků i z okolních vesnic. Každý ze soutěžících byl potom odměněn drobnými 

dárky.  

   Dětský den se vydařil nejen po stránce účasti malých soutěžících ale rovněž i počtem 

přihlížejících diváků. 

   V tento den bylo krásné letní počasí, slunečno, vál mírný větřík, denní teplota se 

pohybovala kolem 25 stupňů C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 19 - 

 

 
 

Nejmenší účastníci dětského dne 

 

   Dne 5. června 2011 od 08:00 hodin se konalo u rybníka „Starák“ další hasičské cvičení. Na 

tomto cvičení se probírala taktika před pohárovým závodem v Jehnědně, který se koná 11. 

června 2011. Po předešlém dětském dni bylo toto cvičení pro některé jedince velmi náročné. 

   Dne 10. června 2011 oslavila „100“ narozeniny paní Marie Tůmová z domu Paseky č. 

p. 21. K tomuto výročí jí všichni blahopřejeme. Zastupitelstvo obce Paseky se dohodlo na 

finančním daru. Dále zastupitelstvo nechalo k jejímu výročí zahrát písničku s blahopřáním na 

rádiu Český rozhlas České Budějovice. V současné době žije v píseckém Prácheňském 

sanatoriu. Článek vyšel i v Listech Písecka. 
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                                     Článek o pí. Tůmové v Listech Písecka 

 

   Dne 11. června 2011 od 13:00 hodin se v Jehnedně konala Pohárová soutěž hasičů Okresu 

Písek. Této okresní soutěže se zúčastnilo i družstvo mužů Paseky I a družstvo mužů Paseky II. 

Dále se soutěže zúčastnilo i jedno družstvo žen z Pasek. Tato první velká soutěž skončila  

úspěchem. Z celkových 25 mužstev v mužské kategorii skončilo družstvo Paseky I s časem 

33,46 s na 10. místě. Družstvo Paseky II skončilo s časem 40,63 s na 19. místě. V kategorii 

žen z 20 mužstev skončilo družstvo žen z Pasek výborným časem 29,79 s na krásném „2“ 

místě. 
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Družstvo žen, které obsadilo 2. místo, ve složení (zleva stojící)  M. Jozová, D. Klusáčková, 

J. Holubová, P. Stropnická, vedoucí družstva J. Vaněčková, (zleva sedící) V. Kubičková a 

náhradnice M. Cupáková, která přebírala ocenění za nepřítomnou  M. Hůlkovou ml. 

   

Večer se potom sešla všechna tři družstva v paseckém pohostinství. Zde všem závodníkům 

poděkovali starosta hasičů Petr Kubička  a starosta obce Václav Kostohryz ml. (který je 

zároveň velitelem hasičů)  za skvělou reprezentaci obce Paseky a popřáli jim mnoho úspěchů 

v dalších závodech. Na hasičskou soutěž bylo polojasno, ale nepršelo. Vál mírný vítr. Denní 

teplota pohybovala kolem 25 stupňů C. 

   Dne 15. června 2011 od 21:00 hodin začalo úplné zatmění Měsíce. Tento jev trval do 23:00 

hodin. Úplné vystoupení ze stínu proběhlo po půlnoci. 

   Dne 16. června 2011 od 00:00 hodin začala celodenní stávka „Koalice odborových svazů 

v dopravě“. Od této doby nejela železnice, pražské metro. Dále nejelo mnoho linek městské 

dopravy nejen v Praze, ale i v Brně, Havířově a Olomouci, Ústí nad Labem, Karlových Varů a 

dalších městech. V Ostravě stávkovala Městská hromadná doprava pouze symbolicky, neboť 

stávkovali o týden dříve. Mnoho občanů se ke stávce přidalo symbolicky. Stávka byla 

vyhlášena proti reformám, které vláda chce zavést. 

   Dne 18. června 2011 od 10:00 hodin pořádal Obecní úřad Paseky za pomoci Nadace ČEZ 

11. ročník cykloakce „Přes písecké hory na kole i pěšky“. Byly zvoleny tři trasy a to na 45 

km, na 15 km a pro pěší a děti na 6 km. Na tuto akci se zaregistrovalo přes 40 dospělých a byl 

zaregistrován i zhruba stejný počet dětských „závodníků“.  Celkem se této akce mohlo 

zúčastnit až 100 účastníků. Tato turistická akce byla odstartována starostou obce  p. Václavem 

Kostohryzem ml. od místního pohostinství. 
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Příprava startu turistické cykloakce 11. ročníku „Přes písecké hory na kole i pěšky“ 

 

Cíl byl stanoven v Penzionu „Václavka“, kde bylo pro účastníky připraveno občerstvení. 

Nejrychlejší „závodníci“ na trati 45 km dojeli už kolem 11:30 hodin. Děti po dosažení cíle 

dostávaly drobné pamětní dary. Dospělí byli odměněni chlazeným pivem. Na závěr poděkoval 

starosta obce p. Václav Kostohryz ml. všem účastníkům a organizátorům za účast a za 

organizaci této úspěšné několikaleté akce. Zároveň pozval všechny účastníky na 

předpokládaný 12. ročník, který by se měl konat v následujícím roce. O této turistické akci 

byl napsán článek v „Listech Písecka“. 

   Při průběhu závodu nedošlo k žádnému zranění, ale došlo pouze k závadě jízdního kola p. 

Miroslava Eliáška z Pasek č. p. 52. 

   V tento den bylo zataženo, denní teplota se pohybovala kolem 19 až 21 stupni C. Od 13:30 

hodin začalo pršet. Pršelo až do 21:00 hodin. V době deště se ještě více ochladilo a to až na 15 

stupňů C. 
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Účastníci 11. ročníku cykloakce „Přes písecké hory na kole i pěšky“ 

 

 
 

Článek o turistické akci v Listech Písecka 

 

   Dne 19. června 2011 se konalo od 08:00 hodin další hasičské cvičení. Toto cvičení 

nedopadlo dobře, neboť se ani po několika nácvicích nepovedlo nastříkat na terč. 

   Dne 21. června 2011 se v Pardubickém kraji, především v obci Staré Čivice a Hroubovec, 

prohnalo menší tornádo. Toto tornádo trvalo jen několik minut, ale stačilo způsobit značné 

škody na střechách domů. Zároveň byla i poškozena továrna na výrobu součástek do osobních  
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automobilů. Došlo i k poškození několika hektarů lesa. Škody jsou odhadnuty na několik 

milionů korun. Opravy budou trvat několik týdnů. 

   Dne 25. června 2011 od 13:00 hodin se konalo v obci Dražíč na Písecku další kolo 

„Okresního poháru hasičů“. Na tomto poháru se opět zúčastnily všechny tři družstva z Pasek.                                                                     

 Mužstvo mužů Paseky I skončilo na 14. místě. Družstvo mužů Paseky II skončilo na 20. 

místě. Družstvo žen obsadilo po opakovaném startu na 4. místě. Tento start byl opakován, 

neboť nedošlo ze strany rozhodčích k vynulování časomíry. Pořadatelství na této „pohárovce“ 

bylo bídné. V tento den bylo zprvu slunečno. Potom se zatáhlo a později začalo pršet. Teplota 

se pohybovala kolem 25 stupňů C. 

   Dne 25. června 2011 v odpoledních hodinách hráli naše „Lvíčata“, což jsou fotbalisté do 21 

let, o třetí místo na Mistrovství Evropy v Dánsku. S Běloruskem prohráli 1:0. Tím 

nepostoupili na Letní olympijské hry do Londýna, které se budou konat v roce 2012. 

   Dne 25. června 2011 v podvečer hráli hráči Česka v In-line hokeji finále Mistrovství světa 

v Pardubicích proti hráčům USA. Tento zápas vyhráli v poměru 3:2 a získali zlaté medaile. 

   Dne 26. června 2011 oslavila „94“ let Anna Němečková z domu Paseky č. p. 42. K těmto 

narozeninám jí všichni blahopřejeme. Ta v současné době žije v Záhoří.  

   Dne 26. června 2011 hráli čeští hokejbalisté finále Mistrovství světa v Bratislavě proti 

Kanadě. Tento zápas vyhráli v poměru 3:1 a získali zlaté medaile. 

   Dne 27. června 2011 odpoledne proletěl kolem naší planety Země ve vzdálenosti 12.000 km 

od povrchu planety asteroid s názvem MD 2011. Tento jev byl vidět pouze z jížní polokoule. 

   Dne 30. června 2011, po několika měsíční komedii, podepsala koalice ODS (Občanská 

demokratická strana), TOP 09 a VV (Věci veřejné) dodatek ke koaliční smlouvě. Vláda si už 

po několikáté během tohoto volebního období přerozdělila ministerské posty.    

   Měsíc červen 2011  byl od 1. do 3. června 2011 chladný a s častými přeháňkami s denními 

teplotami kolem 16 stupňů C. Dne 3. června 2011 se obcí prohnala silná bouřka s přívalovým 

deštěm. V dalších dnech se opět oteplovalo a nebe bylo slunečné. Počasí se znova zhoršilo od 

17. do 19 června 2011, kdy by se mohlo počasí přirovnat k jarnímu. Chvíli svítilo sluníčko a 

pak se obloha zatáhla a pršelo. Toto se opakovalo i několikrát za den. V tyto dny se denní 

teploty pohybovaly mezi 16 až 20 stupni C. Dne 21. června 2011 se v Pardubickém kraji 

prohnalo menší tornádo. Toto tornádo trvalo jen několik minut, ale stačilo způsobit značné 

škody na střechách domů. Dne 22. června 2011 se po teplém dni k večeru prohnala Českem 

silná bouřka. Na některých místech padaly i kroupy. Od 27. do 29. června 2011 bylo opět 

tropické počasí, kdy se denní teploty pohybovaly od 28 do 30 stupňů C. Od 30. června 2011 

bylo polojasno, denní teplota klesla na 23 stupňů C. Průměrně spadlé srážky v tomto měsíci 

byly 75,6 mm (2010 – 87,3 mm).  V tomto měsíci se v obci nikdo nenarodil a ani nikdo 

nezemřel. 

 

 

Červenec 2011 
 

 

   Dne 2. července 2011 od 15:00 hodin probíhalo ve Wimbledonu finále „ATP“ žen v tenise. 

V tomto finále se proti sobě postavily hráčky šestá nasazená Marie Šarapovová z Ruska a 

naše 21-letá  rodačka z Fulneku Petra Kvitová, osmá nasazená hráčka. Petra Kvitová vyhrála 

po dvou setech (6:3 a 6:4) toto finále, a tím i tento světový turnaj. Je to naše třetí hráčka po 

Martině Navrátilové a Janě Novotné, která tento turnaj vyhrála. 
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   Dne 3. července 2011 od 15:00 hodin se konalo další hasičské cvičení u rybníka „Starák“. 

Toto cvičení se mělo konat už ráno, ale protože pršelo, tak bylo odloženo na odpoledne. Po 

veškerých přípravách začalo pršet znovu. Nebýt nově zakoupeného stanu, který byl zakoupen 

Sborem dobrovolných hasičů Paseky za finanční pomoci Obecního úřadu Paseky, tak by 

všichni náležitě promokli. 

   Dne 5. července 2011 od 13:00 hodin se konalo další kolo „Okresního poháru hasičů“ 

v Tálíně. Nálada všech třech paseckých družstev byla před soutěží velmi bojovná. První ze 

třech našich mužstev běželo družstvo mužů Paseky II. Toto družstvo mělo poprvé nového 

strojníka a tím se stal velitel SDH Paseky Václav Kostohryz ml. Ten dělal strojníka po 

několika desítkách letech. Funkce se ale zhostil na výbornou. Toto mužstvo nakonec skončilo 

na 11. místě s výsledkem 44,81 s. Jako druhé běželo družstvo žen Paseky. Těm se útok povedl 

rozběhnout, ale pak došlo k odpojení rozdělovače („trojáku“) od hadice „B“. Než došlo 

k opětovnému napojení, tak došla v kádi voda, která nebyla doplněna. Po protestu běželo 

družstvo žen znova. Při útoku ale došlo opět k rozpojení a výsledný čas 56,43 s odsunul 

družstvo žen na 17. předposlední místo.  

 

 
 

J. Vaněčková u rozpojeného „trojáku“ s hadicí „B“ při útoku družstva žen Paseky 

 

   Jako poslední z třech našich družstev běželo družstvo mužů Paseky I. I u tohoto mužstva 

došlo při útoku rovněž k rozpojení „trojáku“ a hadice „B“. Mužstvo Paseky I skončilo 

s časem 52,12 s na 15. místě. Večer bylo v místním pohostinství vyhodnocení chyb a závad 

při útocích. V tento den bylo zataženo a ráno s mírnými přeháňkami. V odpoledních hodinách 
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se oblačnost začala protrhávat a navečer vysvitlo na chvilku slunce. Denní teplota se 

pohybovala kolem 25 až 27 stupni C. 

   V noci ze dne 6. na 7. července 2011 ve věku 81 let zemřel v nemocnici po dlouhé těžké 

nemoci houslový virtuóz Josef Suk. Josef suk se narodil 8. srpna 1929 v Praze jako vnuk 

skladatele Josefa Suka a pravnuk skladatele Antonína Dvořáka. Od roku 1945 studoval 

houslovou hru na pražské konzervatoři. Rovněž studoval čtyři semestry na AMU, ale 

z politických důvodů byl nucen studování přerušit. Od 50. let koncertoval ve světě. Od roku 

1961 působil jako sólista v České filharmonii. V roce 2002 byl oceněn nejvyšším 

francouzským státním vyznamenáním, Řádem čestné legie. 

   Dne 8. července 2011 v 17:30 hodin SELČ odstartoval z Mysu Canaveral k poslednímu letu 

do vesmíru raketoplán Atlantis. Raketoplány létaly do vesmíru od roku 1972 a za tuto dobu 

vzlítly 135 krát., z toho Atlantis 33 krát. Raketoplány nalítaly ve vesmíru přes 870 000 000 

km. Z pěti raketoplánů, která využívala NASA pro lety do vesmíru, měl nehodu raketoplán 

Columbia v roce 1986 a Challenger v roce 2003. Při těchto haváriích zemřelo 14 členů 

posádky. V současné době nemá NASA žádnou raketu minimálně do roku 2015 a pro vzlety 

bude odkázána na ruské Sojuzy. 

   Dne 8. července 2011 ve večerních hodinách došlo na sil. II/159 k havárii osobního 

automobilu v kopci, který je místními občany nazván „Koubák“. Na místě byla poté odtahová 

služba a policisté z Obvodního oddělení Protivín.  

   Dne 9. července 2011 se od 09:00 hodin konalo další hasičské cvičení u rybníka „Starák“. 

Tohoto cvičení se zúčastnili skoro všichni sportovní hasiči. Nacvičovalo se už s rozdělovačem 

(„trojákem“), který byl vybaven pojistkou proti uvolnění hadic. Po instruktáži, jak pojistku 

používat, se začalo cvičit. Dopoledne už bylo slunečné počasí, tropické teploty kolem 26 až 

28 stupňů C. 

   Dne 9. července od 14:00 hodin se na návsi u čekárny začalo opékat prase. Toto prase bylo 

zakoupeno z obnosu, který byl vybrán při sázkách na mužstvo našich hokejistů při 

Mistrovství světa v ledním hokeji. Maso naložil p. František Joza z domu Paseky č. p. 93. 

První odřezávání kůže (krupónu) začalo kolem 17:00 hodin. Maso se pak začalo odřezávat 

kolem 20:00 hodin. Prase se potom pojídalo do pozdních nočních hodin. Nakonec se této akce 

zúčastnilo mnoho obyvatelstva a dětí z naší obce. Nálada byla veselá.  

   Odpoledne bylo krásné letní počasí s tropickou teplotou kolem 30 stupňů C. Pak začalo být 

dusno. Kolem 23:00 hodin začala bouřka doprovázena silným deštěm. Toto počasí trvalo asi 

do 02:00 hodin dne 10. července 2011, kdy bouřky a déšť postoupily dále na východ. 
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Opékání prasete na návsi     

        
   Dne 10. července 2011 došlo na řece Volze v Rusku k potopení parníku Bulgaria. Tento 

parník byl vyroben v r. 1955 v Československu. Mohl převézt na 140 lidí. Parník se potopil tři 

minuty po vyplutí z města Golgat do Kazaně. Při záchranné akci bylo zjištěno, že parník 

převážel na 204 pasažérů, což bylo nad jeho kapacitu. Bylo zachráněno 85 lidí. Ruští potápěči 

potom vyprostili mnoho mrtvých těl z trupu lodi. O život přišlo i mnoho dětí.  

   Dne 12. července 2011 v dopoledních hodinách nechalo provádět Zemědělské družstvo 

Žďár letecký postřik po polích v okolí obcí Paseky, Tálín a Žďár. Byl prováděn postřik proti 

vyluštění řepky. Postřik prováděl „Čmelák“, který přiletěl z letiště Hosín u Českých 

Budějovic. Plnění postřiku probíhalo na louce za Tálínem. Bylo krásné letní počasí s denní 

teplotou kolem 26 stupňů C. 

   Dne 13. července 2011 vjely poprvé v letošním roce do polí kombajny ZD Žďár a začaly 

žně. Jako první začaly sklízet ječmen. Na žně měli v ten den krásné slunečné počasí 

s příjemnou teplotou kolem 25 až 27 stupni C. 

   Dne 13. července 2011 kolem 20:15 hodin se obcí prohnala další silná bouřka se silným 

deštěm. Došlo k přerušení dodávky elektrického proudu a to od 20:30 hodin. Elektrika opět 

šla asi od 23:00 hodin. 

   Dne 16. července 2011 se konal od 13:00 hodin další „Okresní pohár hasičů“ 

v Milenovicích. Tohoto závodu se opět zúčastnili všechny tři pasecké družstva. Jako první 

z našich třech družstev běželo družstvo žen Paseky. Po drobném zaváhání na savicích a  

následně pravé proudařky skončilo nakonec družstvo žen Paseky s časem 45,47 s na 12. 
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 místě. Jako druhé běželo družstvo mužů Paseky II. Nejdříve došlo k drobnému zaváhání na 

rozdělovači „trojáku“. Pak se nepovedlo pravému proudaři zapojit proudnici. Zapojení  

proudnice sebralo tomuto družstvu šanci na dobrý čas. Nakonec družstvo mužů Paseky II 

skončilo s časem 1 minuta 19,20 s na 24. posledním místě. Jako poslední z našich mužstev 

běželo družstvo mužů Paseky I. Požární útok probíhal velice rychle, ale zavčas se nepodařilo 

nastříkat terč pravému proudaři. Nakonec družstvo mužů Paseky I obsadilo s časem 37,45 

s 13. místo. Nálada byla potom ve všech družstvech skleslá. Nikomu se nechtělo moc mluvit. 

Všichni věděli, že mají na víc. V tento den bylo krásné sluneční počasí. Denní teplota se 

pohybovala kolem 26 až 28 stupni C. 

   V noci z 19. na 20. července 2011 se pokusil neznámý lupič vloupat do místního 

pohostinství. Vysadil venkovní dveře de sálu a následně se pokusil vylomit vnitřní dveře. Do 

sálu pohostinství se ale nedostal. Takže nic neukradl. 

   Dne 21. července 2011 přesně v 11:57 hodin SELČ přistál na Mysu Canaveral v USA 

raketoplán Atlantis, který se vrátil z poslední návštěvy vesmíru. Všechny tři raketoplány 

budou umístěny v muzeu „NASA“.  

   Dne 22. července 2011 v odpoledních hodinách došlo vůbec k prvnímu teroristickému 

útoku Norsku a to v hlavním městě Oslu. Výbušnina byla uložena v automobilu a ten byl 

zaparkován v centru města před vládními budovami. Exploze zabila 8 nevinných lidí a dále 

několik zranila. Chvíli poté došlo ke střelbě do mladých lidí na norském ostrově Utöya, který 

je necelých 40 km od norské metropole. Zde bylo na mládežnickém kempu na 600 mladých 

lidí. Střelba si vyžádala na 68 obětí. V průběhu dne bylo zjištěno, že explozi i střelbu má na 

svědomí jedna jediná osoba. Jedná se o dvaatřicetiletého Anderse Behringa Breivika 

z Norska. Ten zaparkoval vozidlo před vládní budovou a poté odcestoval na ostrov. Zde 

v převlečení za policistu začal po mladých lidech střílet automatickou zbrání. Jako střelivo 

používal zakázané náboje „DUM DUM“. Nakonec byl zneškodněn zásahovou jednotkou. 

Konečný počet obětí nebyl znám, neboť několik lidí se pohřešovalo. Ti se mohli utopit i 

v moři, když před střelcem utíkali. Motiv teroristického útoku i střelby byl nejspíš politický. 

   Dne 23. července 2011 od 08:00 hodin se konala hasičská brigáda na vyklízení prostor 

Obecního úřadu Paseky. Místnosti se vyklízeli, neboť má dojít k výměně oken, dveří a 

k instalaci nového nábytku. Této brigády se zúčastnilo 12 hasičů a dva malí dobrovolní hasiči. 

   Dne 24. července 2011 se konalo od 08:00 hodin hasičské cvičení u rybníka „Starák“. 

Nesešli se všichni a to především proudaři z družstva Paseky II. Časy byly kolem 30 sekund. 

Pokud by se povedly prodat na soutěži časy z cvičení, určitě by všechny tři družstva byly 

v popředí soutěže.       

   Měsíc červenec 2011 byl od 1. do 4. července 2011 chladný a deštivý. Denní teploty se 

pohybovaly kolem 11 až 15 stupňů C. Ve Zlínském kraji byly 1. července 2011 v některých 

obcích lokální záplavy po silných deštích. Od 5. července 2011 se začalo oteplovat. Od  

7. července 2011 bylo tropické teplo, teplota kolem 28 až 30 stupňů C. Večer se potom obcí 

prohnala silnější přeháňka. Ve dne 9. a 10. července 2011 byly denní teploty tropické a to 

kolem 30 stupňů C. Večer se v oba dny prohnalo obcí několik silných bouřek, které byly 

doprovázeny silnými dešťovými přeháňkami. Dne 13. července 2011 kolem 20:00 hodin se 

prohnala obcí silná bouřka se silným deštěm. V lesích padlo mnoho stromů. Jiné škody na 

majetku nenadělala. Od 14. do 18. července 2011 bylo opět krásné letní počasí s průměrnými 

denními teplotami mezi 25 až 28 stupni Od 19. do 24. července 2011 začalo opět deštivé 

počasí. V severní části republiky byly deště značně silné. Některé říčky a potoky se vylily ze 

svých koryt a to především v Libereckém kraji a Královéhradeckým kraji. Tím došlo 

k lokálním záplavám. Teploty se pohybovaly mezi 13 až 18 stupni C. Od 25.  do 31. července 

 



- 29 - 

 

 2011 bylo polojasno až oblačno, ojediněle přeháňky. Denní teploty se pohybovaly kolem18 

až 20 stupni C. Dle dlouhodobých statistik byl měsíce červenec 2011 nejchladnější za 

posledních 11 let a nejdeštivější od roku 1997. Průměrně spadlé srážky v tomto měsíci byly 

156,8 mm (2010 – 121,3 mm).  

   V tomto měsíci se v obci nikdo nenarodil a ani nikdo nezemřel. 

 

 

Srpen 2011 

 

 

   Dne 2. srpna 2011 byla provedena výměna dřevěných oken za plastové na budově Obecního 

úřadu Paseky. Tuto výměnu provedla firma F.OKNA z Želeče u Tábora. Byly vyměněny 

pouze čtyři okna. Dvě okna se vyměňovaly v kanceláři úřadu a dvě okna v knihovně. 

Z důvodu snížení dotace nemohlo dojít k výměně dalších oken a dveří budovy. Zakoupení 

oken, jejich výměna a začištění stálo obecní kasu celkem 36.000,-Kč. 

   Dne 6. srpna 2011 od 08:00 hodin se 8 místních fotbalistů s jednou fotbalistkou a jedním 

zapůjčeným fotbalistou ze Žďárských Chalup zúčastnilo prvního ročníku turnaje v kopané „O 

putovní pohár Žďárských Svěžíků“ ve Žďáře. Z pěti mužstev skončili na „4“ místě. Hrálo se 

dle pravidel sálové kopané. Za zmínku stojí vlastní gól Jiřího Vaněčka ml. V tento den bylo 

ráno zataženo s občasnými přeháňkami. Kolem poledne se začalo vyjasňovat a odpoledne už 

svítilo sluníčko. Denní teplota se v odpoledních hodinách pohybovala kolem 22 stupňů C.  

 

 
 

Pasecké družstvo fotbalistů na turnaji ve Žďáře 
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   Dne 6. srpna 2011 od 18:00 hodin slavil v místním pohostinství „60“ let chalupář z Prahy p. 

Jiří Sládeček (nar. 3. srpna 1951). Ten vlastní chalupu v Pasekách č. p. 6. Na oslavě se sešlo 

na 25 místních občanů, kteří popřáli oslavenci zdraví a štěstí v dalších letech života. 

   Dne 7. srpna 2011 v 08:00 hodin se mělo konat hasičské cvičení. Z důvodu nedostatečného 

počtu hasičů byla nakonec provedena hasičská brigáda na úklid „Hasičárny“. Této brigády se 

zúčastnilo 11 místních dobrovolných hasičů. Úklid trval až do 09:00 hodin. V tento den bylo 

rovněž zataženo s občasnými přeháňkami. 

   Dne 10. srpna 2011 od 08:00 provedl p. Milan Páral, malíř z Myšence, vybílení kanceláře a 

knihovny v budově Obecního úřadu Paseky. 

   Dne 13. srpna 2011 od 16:00 hodin byl proveden úklid kanceláře a knihovny budovy 

Obecního úřadu Paseky po vymalování. Tento úklid provedly dvě členky hasičů. Úklid trval 

do 18:00 hodin. 

   Dne 14. srpna 2011 od 08:00 hodin proběhlo cvičení hasičů u rybníka „Starák“ před další 

okresní pohárovou soutěží, která proběhne v Krči. 

   Dne 15. srpna 2011 napadl na Novém Zélandě sníh. Je to poprvé od roku 1976. Nejdříve 

padal sníh drobně a po chvíli se přes oba ostrovy Nového Zélandu prohnala sněhová bouře. 

Sněžení, silný vítr a teploty kolem 4 stupňů C způsobilo mnoho problémů jak na silnicích, tak 

i v letecké dopravě. Někteří obyvatelé Nového Zélandu viděli sníh vůbec poprvé. 

   Dne 17. srpna 2011 od 19:30 hodin proběhla v místním pohostinství veřejná schůze 

obecního úřadu Paseky. Pan starosta Václav Kostohryz přivítal přítomné občany a seznámil 

zastupitele s programem jednání. Na počátku schůze navrhl doplnění programu o další bod - 

posouzení nabídky na svoz odpadů. 

   V bodě dva seznámila místostarostka pí. JanaVaněčková přítomné se záměrem pí. Šálkové 

odkoupit a rozdělit část pozemku na stavební parcelu. Po obci pí. Šálková požaduje, aby jí 

obec Paseky umožnila přístup na tuto parcelu přes parcelu obce č. 185/11 k. ú. Paseky u 

Písku. Zmíněný pozemek však je veden jako trvalý travní porost, není na něm zpevněná 

plocha a navíc rozměry pozemku nesplňují parametry příjezdové komunikace. Pozemek se 

sice nachází v zastavitelném území obce, ale na toto území není zpracován ani regulační plán 

ani urbanistická studie. Zastupitelstvo obce tímto rozhodlo, že dokud nebude zpracován 

regulační plán a urbanistická studie celého kopce „Bambus“, tak nemůže dát souhlas 

k používání obecního pozemku jako přístupu k parcele č. 185/15 k. ú. Paseky u Písku. 

Zastupitelstvo obce souhlasí s tím, že pokud si paní Šálková odkoupí pozemek, který by 

přímo navazoval na stávající komunikaci, tak jí umožní přístup ze stávající komunikace 

(vjezd si pí. Šálková zbuduje na vlastní náklady). Přístup přes parcelu č. 185/11 není bez 

urbanistické studie a regulačního plánu území možný. 

  Ve třetím bodě byli zastupitelé seznámeni se změnami rozpočtu. Zastupitelé souhlasí 

s rozpočtovým opatřením č. 4/2011 v předloženém znění. 

   Ve čtvrtém bodě programu starosta informoval přítomné o tom, že jsou stále problémy se 

současnou firmou Rumpold ohledně svozu odpadků. Na základě špatné obslužnosti svozu 

odpadů firmou Rumpold se provedla poptávka na Městských službách Písek a dále na firmě 

A.S.A České Budějovice. Dále informoval přítomné o cenových relacích nabídek od těchto 

firem. 

   Zastupitelstvo obce projednalo nabídky a rozhodlo, že se dá výpověď ze smluvního vztahu 

současným dodavatelům služby – svoz odpadů a od 1.12.2011 se uzavře smlouva s firmou 

ASA. 

   V bodu různé p. starosta informoval zastupitele, že do 35 dnů by měla obec získat stavební 

povolení na stavbu ČOV (čistička odpadních vod) a že do 30. září 2011 se musí předložit 

všechny dokumenty na Ministerstvo zemědělství. V souběhu s tím bylo vypsáno výběrové  
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řízení na dodavatele stavby.  Přihlásilo se 12 firem, přičemž bylo vybráno 5 firem, aby podalo 

cenové nabídky, z kterých následně bude vybrán dodavatel stavby. 

    Dále starosta informoval zastupitele, že obec Žďár chce opravit cestu do Malých Chalup. 

Část komunikace je v majetku obce Paseky. Obec Žďár by opravila kompletní cestu, vše 

zařídila a obec Paseky by se podílela finančně na opravě cesty v jejím vlastnictví. 

Zastupitelstvo obce Paseky souhlasí s podílením se finančně na opravě této komunikace. 

   Následně informoval starosta obce, že Obec Paseky byla požádána o spolupráci 

s cyklotýmem Galaxy Tálín na pořádání časovky v obci Paseky. Požadují příspěvek od obce 

ve výši Kč 10 000,- Kč. Akce by se měla uskutečnit 22. října 2011. Zastupitelé souhlasí 

s poskytnutím neinvestičního příspěvku ve výši Kč 10 000,- Kč. 

   Starosta informoval přítomné o jednání s městem Protivín ohledně dořešení situace ohledně 

parkování aut. Sdělil, že s městem Protivín bude uzavřena smlouva a že bude jezdit Městská 

policie z Protivína, která bude dohlížet na dodržování zákona a na správné parkování aut. 

   Dále p. starosta informoval přítomné o tom, že současná správcová ubytovny Václavka pí. 

Veselá odchází do důchodu. Novou správcovou bude dělat pí. Pavlína Stropnická z Pasek. 

   Zastupitel p. Rothbauer, jako předseda finančního výrobu, informoval zastupitele obce 

s činností finančního výrobu. Zastupitelé berou na vědomí zápis finančního výrobu ze dne 9. 

dubna 2011. 

   Zastupitel p. Rothbauer dále navrhl, aby se realizovalo sportovní hřiště 10 m x 20 m ve 

svahu pod čekárnou s tím, že by celkové náklady činily při realizaci svépomocí cca 250 000,- 

Kč. P. Rothbauer navrhl, aby se nechala zpracovat studie, jak by to ve finální verzi vypadalo. 

Tento bod vyvolal velmi živou diskusi mezi přítomnými občany. Proto se zastupitelstvo obce 

rozhodlo, že se další jednání ohledně hřiště přesouvá na následující radu obce Paseky.  

   V bodě diskuse p. Šťástka oznámil, že světla na kapličce v Nuzově nesvítí a že je třeba s tím 

něco dělat. Obec nechá vyměnit žárovky a poté se uvidí, jestli je nutné to dále řešit např. 

výměnou světel. 

   Na závěr poděkoval starosta obce Paseky Václav Kostohryz ml. všem přítomným za účast 

na veřejné schůzi. 

   Dne 19. srpna 2011 a 22. srpna 2011 provedla truhlářská firma Jiřího Vaněčka ml. montáž 

nového nábytku v kanceláři Obecního úřadu Paseky. Celková cena výroby a montáže nového 

nábytku je ve výši 106.000,- Kč. 

 

 
         Vybavení Obecního úřadu Paseky novým nábytkem 
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   Dne 20. srpna 2011 od 13:00 hodin proběhlo další kolo „Okresního poháru hasičů“ v Krči u 

Písku. Jako první běželo družstvo žen. Došlo opět k chybám nejen na základně, ale i na 

pravém proudu. Na základně  došlo ke zdržení, neboť se zasekla pojistka. Následně nestačila 

pravá proudařka doběhnout a stříkala z větší vzdálenosti, což mělo vliv na dobu nástřiku. Po 

dosaženém času 52,13 s obsadilo družstvo žen Paseky 14. předposlední místo. Pak běželo 

družstvo muži Paseky II. Toto mužstvo, které je zpoloviny složeno z „veteránů“, běželo 

výborně. Nedošlo k žádným závažným chybám. Proto s krásným časem 34,07 s obsadilo 

družstvo muži Paseky II 14. místo. Na jiných soutěžích by s tímto časem toto mužstvo mohlo 

figurovat v první desítce. Jako poslední z paseckých družstev běželo mužstvo muži Paseky I. 

Toto mužstvo bylo při útoku rovněž bezchybné. Došlo i k rychlému nastříkání terčů. 

Časomíra se zastavila na čase 29,44 s. Je to zatím nejlepší čas, kterého toto družstvo na 

soutěžích „Okresního poháru hasičů“ dosáhlo. 

 

 
 

Útok družstva mužů Paseky I na soutěži v Krči u Písku 
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               Vynikající čas družstva mužů Paseky I 

 

   Nakonec družstvo mužů Paseky I obsadilo krásné 5. místo. S tímto časem by na jiných 

závodech „Okresního poháru hasičů“ obsadili přední příčky. Jiří Vaněček ml. na počátku 

soutěžní sezóny motivoval družstvo sudem, když dosáhnou času pod 30 s. V této chvíli sud 

prohrál a ten bude vypit na hasičské výroční schůzi. 

   Dne 27. srpna 2011 v 06:30 hodin byl před místní hostinec přistaven autobus Karosa, který 

byl zajištěn u ČSAD Písek, aby dopravil místní dobrovolné hasiče i s diváky na další kolo 

„Okresního poháru hasičů“ do Milevska. Tento autobus řídil František Moravec z Pasek č. p. 

81. 
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Hasiči a diváci na další kolo „Okresního poháru hasičů“ přijeli autobusem ČSAD Písek 

  

Organizace soutěže v Milevsku pokulhávala. Stříkalo se na nástřikové terče a čas se měřil 

stopkami. Je to až s podivem, že milevští dobrovolní hasiči nejsou vybaveni elektronickým 

měřením času. Jako první z tří paseckých mužstev běželo družstvo žen Pasek. Po drobných 

zaváháních při útoku obsadily 8. místo. Jako další běželo družstvo mužů Paseky I. Při 

ponoření savice s košem do kádě došlo k rozpojení koše se savicí. Proto se nepovedlo rychle 

dodat vodu do stříkačky. Tím došlo ke zpomalení útoku. Nakonec obsadilo družstvo mužů 

Paseky I 12. místo. Na závěr mělo dojít k útoku družstva mužů Paseky II. Došlo ale k dotyku 

spoje na základně a zároveň došlo k vypršení časového limitu pěti minut na přípravu 

základny. Proto družstvo mužů Paseky II obsadilo s neplatným pokusem poslední 18. místo. 

Všichni hasiči i diváci byli dopraveni autobusem zpět do Pasek kolem 13:30 hodin V tento  

den bylo zrána slunečno s teplotou kolem 20 stupni C. Během dopoledne se ale zatáhlo a ještě 

více se ochladilo a to až tak na 16 až 17 stupňů C. Odpoledne začalo vydatně pršet. 

   V měsíci srpnu 2011 bylo od 1. do 10. srpna 2011 proměnlivé počasí a to jak na houpačce. 

Jeden den bylo zataženo s občasnými přeháňkami. Druhý den bylo nádherné slunečné počasí. 

Ochladilo se, denní teploty pohybovaly kolem 18 až 20 stupni C. Ve dnech 8. až 10. srpna 

2011 klesly denní teploty na 14 až 18 stupňů C. Jen při odpoledním slunečném počasí teplota 

vystoupila až na 25 stupňů C. Od 13. srpna 2011 bylo opět slunečné počasí, jen občas spadlo 

pár kapek. Noční teploty ale klesly a to na 10 až 15 stupňů C. Od 17. srpna 2011 začalo 

tropické počasí, kdy se denní teploty pohybovaly kolem 28 až 30 stupni C. Dne 23. srpna 

2011 dosáhly denní teploty 35,5 stupňů C, což je teplotní rekord pro České Budějovice za 

posledních 77 let. Noční teploty se pohybovaly kolem 20 až 22 stupni C. Dne 27. srpna 2011 
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se po ranní slunečné obloze začalo během dne zatahovat a značně ochlazovat. Odpoledne 

začalo vydatně pršet. Denní teplota se pohybovala kolem 18 stupni C. Od 28. do 31. srpna 

2011 bylo přes den krásné letní počasí s teplotou kolem 26 až 30 stupni C. Vždy večer se pro 

změnu značně ochladilo a to na 10 až 13 stupňů C.   

Průměrně spadlé srážky v tomto měsíci byly 48,3 mm (2010 – 110,6 mm).  

   V tomto měsíci se v obci nikdo nenarodil a ani nikdo nezemřel. 

 

 

Září 2011 

 
   Dne 3. září 2011 se od 14:00 hodin zúčastnili pasečtí dobrovolní hasiči „Okrskové soutěže“ 

v Písku na Hradišti, která byla spojena s „ Pohárem starosty města Písku“ Této soutěže se 

zúčastnilo jedno mužstvo mužů Paseky a mužstvo ženy Paseky. Mužské družstvo bylo 

složeno z družstev Paseky I a Paseky II. Bylo to z toho důvodu, že účast na této soutěži byla 

domluvena narychlo, neboť se na Hradiště původně nemělo jet. Nakonec družstvo mužů 

Paseky obsadilo 7. místo. Družstvo žen jelo v kompletním složení. Po drobných zaváhání 

nakonec družstvo žen Paseky obsadilo 4. místo. Po příjezdu do Pasek se hasiči sešli v místním 

pohostinství před další soutěží v Záboří, která se konala tentýž den. Hlavně členky družstva 

žen si hlasitě vysvětlovaly mezi sebou chyby, kterých se dopustily. 

   Dne 3. září 2011 so od 21:00 hodin konala noční hasičská soutěž o „Pohár starosty SDH 

Záboří“ v Záboří. Této soutěže se zúčastnili všechny tři pasecké družstva. V mužské i ženské 

kategorii se běželo na dvě hadice „B“ a stříkalo se na dotykové terče. Jako první z paseckých 

družstev běželo družstvo mužů Paseky I v kompletní sestavě. Toto družstvo zaběhlo výborný 

čas a dlouho se drželo na prvním místě. Nakonec obsadilo ve velké konkurenci, hlavně tří 

extraligových družstev, na krásném 5. místě. Jako druhé pasecké družstvo běželo mužstvo 

mužů Paseky II. Při hasičském útoku se zjistilo, že nedošlo k vypuštění jednoho terče, proto 

toto mužstvo mohlo svůj pokus opakovat. Při opakovaném pokusu zaběhlo toto družstvo 

rovněž výborný čas a drželo se na chvíli na třetím místě. Nakonec toto mužstvo obsadilo 11. 

místo. Jako poslední z paseckých mužstev běželo družstvo žen Paseky. Ženy po „vyčistění 

ovzduší mezi sebou“ zaběhly výborně a v celkovém zúčtování obsadily krásné „3. místo“ . 

Všechny tři družstva se ze Záboří vrátili v pozdních nočních hodinách. 

   Dne 4. září 2011 se od 14:00 hodin konalo „rozloučení s létem“ pro děti. Tuto akci pořádala 

Obec paseky za podpory Nadace ČEZ a Sboru dobrovolných hasičů Paseky. Na této akci se 

zúčastnily děti každého věku. Těch nejmenších dětí se zúčastnilo kolem 15 dětí. Soutěžily 

v mnoha disciplínách, ale nejvíce se jim zalíbilo stříkání z hadice na plechovky. Po každé 

soutěži byly děti odměněny nějakými dárky. Na závěr došlo k opékání buřtů. V tento den bylo 

krásné letní počasí, kdy se denní teplota pohybovala kolem 28 stupňů C. K večeru se začalo 

nebe zatahovat, ale nepršelo. 

   Dne 4. září 2011 ukončilo Zemědělské družstvo Žďár na všech svých polích sklizeň, 

skončily žně. 

   Dne 7. září 2011 kolem 07:00 hodin až 07:30 hodin havaroval na silnici II/159 u Nového 

Dvora osobní automobil Š Favorit, který řídil p. Vladimír Jareš s manželkou pí. Boženou 

Jarešovou z Pasek č. p. 36. Při této havárii došlo k lehkému zranění p. Jareše a k těžkému 

zranění pí. Jarešové. Oba byli převezeni do nemocnice v Písku. Na místě zasahovali Hasiči, 

Policie ČR a Rychlá záchranná služba. 

   Dne 7. září 2011 po 14:00 hodině Středoevropského letního času došlo u města Jaroslavl 

v Rusku k pádu dopravního letadla JAK – 42, společnosti „JAK-SERVIS“ ihned po startu. Na 
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palubě letadla byl celý hokejový tým Lokomotivu Jaroslavl včetně realizačního týmu ( 37 

cestujících a 8 členů posádky), který letěl k prvnímu zápasu KHL proti Avantgardu Omsk. 

Letadlo při startovacím manévru nenabralo dostatečnou rychlost a přejelo bod vzletu na 

ranveji. Za okamžik letu se stroj naklonil na levý bok a spadl. Po pádu se letadlo rozlomilo. 

Část trupu spadla do řeky Volhy. Následně začaly trosky letadla hořet. Na palubě byli tři čeští 

hokejisté, Karel Rachůnek, Jan Marek a Josef Vašíček. Karel RACHŮNEK (27. srpna 1979 – 

7. září 2011) začal svoji kariéru od roku 1997 ve Zlíně. Poté hrál hokej v NHL za Ottawu, 

New York Rangers a New Persey. Z NHL přestoupil do KHL v Rusku. Zde hrál za týmy 

Dynamo Moskva a následně za Lokomotiv Jaroslavl. V roce 2010 na Mistrovství světa 

v hokeji v Německu se stal s českou reprezentací „mistrem světa“. Byl i na Mistrovství světa 

v hokeji 2011 v Bratislavě, kde obsadil s českou reprezentací 3. místo. Jan MAREK  

(31. prosince 1979 – 7. září 2011) začal svoji kariéru v Jindřichově Hradci. Potom hrál za 

další české kluby jako jsou Olomouc, Třinec, Opava a Sparta Praha. Od roku 2006 působil 

v ruské KHL v Magnitogorsku. Pak za CSKA Moskva a Mytišči. Do Lokomotivu Jaroslavl 

přestoupil před pár týdny před leteckou nehodou. V roce 2010 na Mistrovství světa v hokeji 

v Německu se stal s českou reprezentací „mistrem světa“. Josef VAŠÍČEK  (12. září 1980 – 

7. září 2011) začal svoji kariéru v Havlíčkově Brodě. V Sezónách 96/97 a 97/98 hrál hokej za 

Slávii Praha. V sezóně 05/06 získal v NHL v Americe Stanley Cup s mužstvem Hurricanes 

Karolina. Následně hrál v Nashvillu a New York Islanders. V Lokomotivu Jaroslavl působil 

od roku 2008. V roce 2005 se stal s českou reprezentací „mistrem světa“. Odchod těchto tří 

vynikajících hokejistů je pro český hokejový národ velkou ztrátou.Na palubě letadla a tuto 

leteckou nehodu nepřežil rovněž i slovenský legendární hokejista Pavol DEMITRA ( 1974 – 

7. září 2011). Tuto leteckou dopravní nehodu přežili z 45 lidí dva lidé, palubní inženýr 

Alexandr Sizov a ruský hokejista Alexandr  Galimov. Ten ale po pěti dnech zemřel 

v moskevské nemocnici na následky zranění a popálenin až na 90 % těla. 

   Dne 7. září 2011 od 19:30 hodin se konala mimořádná veřejná schůze zastupitelstva obce 

Paseky v místním pohostinství. Pan starosta Václav Kostohryz ml. přivítal přítomné občany a 

seznámil zastupitele s programem jednání. Informoval o průběhu výběrového řízení na 

dodavatele ČOV. Hodnotící komise ve složení 2 zástupci obce Paseky a 3 zástupci Stavební 

poradny, spol. s r.o. provedla dne 5. září 2011 otevírání obálek a konstatovala, že všechny 

podané nabídky (celkem 5) byly podány v pořádku. Starosta seznámil přítomné se zprávou o 

posouzení a hodnocení nabídek a seznámil přítomné s doporučením hodnotící komise vybrat 

jako nejvhodnější nabídku od firmy REKON INSTA spol. s r.o. Zastupitelstvo obce Paseky se 

seznámilo s celým výběrovým řízením a tímto schvaluje jako výběr dodavatele ČOV 

doporučení hodnotící komise a to firmu REKON INSTA spol. s r.o. Zastupitelstvo obce 

Paseky se seznámilo s návrhem smlouvy o dílo a v předloženém znění ji schvaluje a vyzývá  

starostu obce Paseky k podpisu této smlouvy. Starosta informoval přítomné, že pí. Vandová 

končí k 31. prosinci 2011 v obchodě se smíšeným zbožím, neboť odchází do důchodu.  

Zastupitelstvo obce tímto schvaluje záměr pronájmu místního obchodu a určuje lhůtu pro 

přihlášení se zájemců do 15. října 2011. Starosta informoval přítomné, že by před hasičskou 

soutěží „O pohár starosty obce Paseky“ v Pasekách dne 1. října 2011 mělo vyjít další číslo 

„Paseckých listů“. Dále obec obdržela petici za uzákonění přímé volby starostů, primátorů, 

hejtmanů a prezidenta. Zájemci o podpis petice ji budou moci podepsat na obecním úřadě, 

v místním pohostinství a v místním obchodu. V diskuzi se zastupitel p. Rothbauer zeptal, jak 

to bude s tím hřištěm, zda-li se bude nějak dále řešit nebo ne. Pan Polanský vyjádřil přání, aby 

se hřiště postavilo. Starosta upozornil na to, že pokud budeme stavět čistírnu odpadních vod 

tak žádné peníze na hřiště nebudou. Starosta řekl, že hřiště na návsi nechce a že na návsi 

nebude. Dále řekl, že hřiště bude řešeno mimo veřejnou schůzi a že pokud se chce řešit hřiště, 
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tak chce vidět petici s podpisy od minimálně poloviny dospělých občanů Pasek. Byla 

připomenuta připomínka koupit pozemky okolo hospody a udělat hřiště tam. Zastupitelstvo 

obce Paseky pověřuje starostu obce, aby jednal s pí. Holubovou (roz. Zelenkovou), která je 

majitelkou pozemku, na odkupu pozemků pod hřiště.  P. Hauser dal požadavek, aby došlo 

k úpravám okolí ubytovny a k opravě budovy ubytovny a p. Kostohryz st. připomněl, že je 

třeba, aby se opravil taras a plot u ubytovny. Na závěr starosta poděkoval přítomným a 

ukončil schůzi. 

   Dne 10. září 2011 od 13:00 hodin proběhlo poslední kolo „Okresního poháru hasičů“ ve 

Skalách. Tohoto posledního kola se opět zúčastnili všechny tři pasecké družstva. Jako první 

z paseckých mužstev běželo družstvo žen Paseky. Tomuto družstvu se útok zdařil a s časem 

34,47 s obsadilo 6. místo.  

 

 
 

            Družstvo žen Paseky 

 

Jako druhé běželo družstvo mužů Paseky II. Těmto se při útoku rozpojily hadice „B“. Než 

došlo k opětovnému zapojení, tak uběhlo pár sekund. Nakonec toto družstvo s časem 1:13,42 

obsadilo předposlední 22. místo.  
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             Družstvo mužů Paseky II  
 

 
 

             U rozpojené hadice „B“ Z. Straka ml. (bědující), P. Kubička a F. Moravec (stojící) 
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             Družstvo mužů Paseky I 

 

Na závěr běželo družstvo mužů Paseky I. Těm se útok rovněž vydařil a s časem 31,44 

obsadilo 4. místo. Na závěr došlo k celkovému vyhlášení umístění v „Okresním poháru 

hasičů“. Všechny tři hasičské družstva po prvním roce soutěže obsadili krásné místa. 

Družstvo mužů Paseky I obsadilo v konečném zúčtování 10. místo se 145 body. Družstvo 

Paseky II, které tvoří vesměs „veteráni“, obsadilo 17. místo s 92 body. Družstvo žen Paseky 

skončilo v celkovém hodnocení na 9. místě se 154 body. Oslava zakončení „Okresní soutěže“ 

se poté přesunula do místního paseckého pohostinství. V tento byl bylo krásné letní počasí, 

kdy se denní teploty pohybovaly kolem28 až 30 stupni C. Vál slabý větřík. 
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Výsledkové listiny celkového pořadí „Okresního poháru hasičů“ 

  

  Dne 11. září 2011 jsme si připomněli desáté výročí teroristického útoku na dvě výškové věže 

World Trade Centrum (Světové obchodní centrum) v amerických městech New Yorku a na 
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budovu Ministerstva obrany – Pentagon ve Washingtonu. V ten den unesli členové 

teroristické skupiny Al-Káida čtyři dopravní letouny společnosti American Airlines a United 

Airlines. První z těchto letadel, Boxing 767, společnosti Američan Airlines s 92 lidmi na 

palubě narazilo v 08:46 hodin ( 14:46 hodin SELČ) do severní věže Světového obchodního 

centra na Manhattanu v New Yorku. Druhé letadlo, rovněž Boxing 767, společnosti United 

Airlines s 65 lidmi na palubě narazilo do jížní věže Světového obchodního centra v 09:03 

hodin ( 15:03 hodin SELČ). Jako první se zřítila jížní věž a to v 09:56 hodin ( 15:59 hodin 

SELČ). Severní věž se zřítila v 10:28 hodin ( 16:28 SELČ). V 09:43 hodin ( 15:43 SELČ) 

narazil Boxing 757 společnosti Američan Airlines s 64 osobami na palubě do budovy 

Pentagonu ve Washingtonu, kde sídlí Ministerstvo obrany. Část budovy Pentagonu se zřítila 

v 10:10 hodin ( 16:10 SELČ). Poslední z unesených letadel, Boxing 757 společnosti United 

Airlines s 44 osobami na palubě havaroval v Pensylvánii poté, co pasažeři v letadle chtěli 

zneškodnit teroristy. Počet obětí všech teroristických útoků je 2993 včetně únosců, hasičů, 

záchranářů a policistů. 

   Dne 15. září 2011 ve večerních hodinách zemřel ve věku „100“ let výborný český 

režisér a scénárista Otakar Vávra. Otakar Vávra se narodil 28. února 1911 v Hradci 

Králové. Po střední škole začal studovat architekturu nejdříve v Brně a potom i v Praze. 

Studium na škole ale nedokončil a začal se věnovat filmu. Ze začátku se věnoval psaní 

scénářů i námětů s něčí spoluprací ( Svítání, Jedenácté přikázání atd.). Režijní debut si odbyl 

na Filosofské historii z roku 1937. Později začal psát scénáře k filmů, které si sám režíroval ( 

Předtuch, Dny zrady). Vždy se snažil o plnohodnotná díla a k tomu využíval díla velkých 

literátů jako byl Alois Jirásek, Karel Čapek nebo František Hrubín. Do svých filmů obsazoval 

i známé herce z Národního divadla ( Štěpánek, Smolík, Šejbalová, atd.). Dále i herce 

z Vinohradského divadla ( Nový, Gollová, Štěpničková, atd.). Nezapomínal ani na hvězdy 

filmového plátna Lídu Baarovou, Janu Dítětovou či Hanu Vítovou. Posledním jeho dílem je 

film Evropa tančila valčík z roku 1989. V polovině 20 století založil na FAMU katedru režie, 

kde ještě v roce 2008 přednášel. Toto katedrou maje prošli i režiséři M. Forman, V. Chytilová 

či J. Menzel. Za svůj bohatý život obdržel několikrát Filmovou cenu, Národní cenu, Zemskou 

cenu i Státní cenu. Obdržel i cenu Zasloužilého umělce i Národního umělce. Mohl se pyšnit 

Cenou Ministra Kultury a Řádu republiky. Mezi nejvýznamnější ceny ale patří Český lev 

z roku 2001. V roce 2004 obdržel Medaili Za zásluhy. Napsal 80 scénářů a zrežíroval 52 

filmů jako jsou Mravnost nade vše, Krakatit, Kladivo na čarodějnice, Romance pro křídlovku, 

husitskou trilogii Jan Hus, Jan Žižka, Proti všem a další. 

   Dne 17. září 2011 se od 13:00 hodin konala hasičská soutěž 1. ročníku putovního poháru  

„O pohár Blanicko-Otavského regionu“ v Bílsku u Bavorova. Této soutěže se rovněž 

zúčastnili družstva mužů Paseky I, II a družstvo žen Paseky. Jako první z paseckých mužstev 

běželo družstvo žen Paseky. Ne zrovna s kvalitním časem ale obsadilo toto družstvo 

„ 1. místo“. Jako druhé z našich mužstev běželo družstvo mužů Paseky II. Při útoku se 

povedlo Petrovi Kubičkovi zapojit hadici „B“ oběma konci k sobě. Proto nedošlo k propojení 

ostatních hadic. Tím toto mužstvo nemělo platný pokus skončilo na „14. – 15. místě“. Jako 

poslední z našich mužstev běželo družstvo mužů Paseky I. To s ne moc kvalitním časem, 

44,61 s, skončilo na druhém místě. Ale protože na prvém místě skončilo družstvo, které 

nepatří do Blanicko-Otavského regionu, tak obsadili na konec „1. místo“. Jak družstvo žen, 

tak družstvo mužů Paseky I dovezlo ze soutěže putovní poháry, tak poháry, které zůstaly 

vystaveny v místním pohostinství. Zde také většina hasičů oslavila svůj triumf na soutěži 

společně s hasiči a hasičkami ze Žďáru. Za zmínku stojí, že při soutěži se použila časomíra a 

stříkalo se na terče, které vlastní hasiči z Pasek. Tyto terče a časomíru obsluhoval Jiří 
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Vaněček ml. s Alenou Svobodovou roz. Strakovou. Startování prováděl Petr Svoboda. V tento 

den bylo polojasno, nepršelo, denní teplota se pohybovala kolem 26 stupni C. 

 

 
 

Pasečtí dobrovolní hasiči na hasičské soutěži  „O pohár Blanicko-Otavského regionu“ 

v Bílsku u Bavorova 

 

 
 

                                                 „Vyhrané poháry“ 
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   Dne 22. září 2011 oslavila „60“ let paní Jaroslava Vyskočilová z domu Paseky č. p. 76. 

   Dne 24. září od 13:00 hodin proběhla v obci Jehnědno hasičská soutěž  „Memoriál Jana 

Kukrála“. Této soutěže se zúčastnili nejen všechny tři pasecké družstva, ale bylo složeno 

družstvo veteránů. Po nástupu začala samotná soutěž. Jako první proběhly útoky „veteránů“. 

Pasečtí „veteráni“ běželi jako první ze tří mužstev. S časem 46,03 s obsadili krásné  

„ 2. místo“. Vyhrálo družstvo „veteránů“ Albrechtic nad Vltavou. Poprvé jim rozhodčí 

odmávali přešlap na čáře nástřiku. Po podání protestu jim byl ale nakonec výsledek uznán. 

V samotné soutěži běželo jako první ze tří paseckých mužstev družstvo žen Paseky. Ženy 

v konečném zúčtování obsadily s časem 43,08 s 4. místo. Jako druhé z paseckých mužstev 

běželo družstvo mužů Paseky I. Ti zaběhli dobře a s časem 32,35 s obsadili v silné konkurenci 

„ 3. místo“. Jako poslední běželo družstvo mužů Paseky II. Toto družstvo se skládalo celou 

sezónu většinou z veteránů. Došlo k problémům na savicích, kdy sací koš částečně vyjel 

z kádě a nabral do stříkačky vzduch. Než došlo k nasátí vody, tak uběhla nějaká vteřina. 

Nakonec toto mužstvo obsadilo s časem 1:13,35 s 16. místo. 

 

 
 

Nástup soutěžících družstev na „ Memoriálu Jana Kukrála“ v Jehnědně 

 

Večer proběhl v paseckém pohostinství rozbor této soutěže. Dále došlo k poradě před 

nadcházející hasičskou soutěží „ O pohár starosty obce Paseky“, která proběhne dne 1. října 

2011 u rybníka „Starák“ v Pasekách. Tento den bylo krásné slunečné počasí s denní teplotou 

kolem 25 stupňů C. Vál mírný vítr. 
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   Dne 25. září 2011 kolem 08:45 hodin měl dopravní nehodu s osobním automobilem na sil. 

I/4 u obce Radobytce, okr. Písek, p. Jaroslav Musil z domu Paseky č. p. 13. Při této dopravní 

nehodě utpěl těžké zranění, s kterým byl hospitalizován v nemocnici v Písku. 

   Dne 27. září 2011 od 19:30 hodin proběhla v místním pohostinství další mimořádná veřejná 

schůze zastupitelstva obce Paseky. Starosta obce Václav Kostohryz ml. přivítal přítomné 

občany na veřejné schůzi zastupitelstva obce Paseky a seznámil zastupitele s programem 

jednání. Navrhl doplnění programu o dva body a to „Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení 

práva odpovídajícího věcnému břemenu ve prospěch E.ON Distribuce, a.s.“ a dále o 

„Informaci o uzavření mandátní smlouvy“. 

V dalším bodě zastupitelstvo obce Paseky projednalo realizaci akce Paseky – kanalizace, 

biologická ČOV a způsob jejího financování. Zastupitelstvo obce Paseky bylo seznámeno 

s nabídkou financování od České spořitelny a.s.. Zastupitelstvo obce Paseky schvaluje 

realizaci projektu Paseky – kanalizace, biologická ČOV takto: 

Celkové náklady včetně DPH do 15 576 786,00 Kč 

Z toho:  

Dotace: 12 461 428,00 Kč 

Vlastní zdroje do výše: 115 358,00 Kč 

Úvěr: 3 000 000,00 Kč 

Zastupitelstvo obce dále schválilo přijetí dlouhodobého investičního úvěru a souhlasí 

v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, 

s uzavřením Smlouvy o úvěru s Českou spořitelnou, a.s., pobočkou v Písku s těmito 

základními podmínkami: 

Výše úvěru – 3 000 000,00 Kč 

Doba splatnosti do 10 let 

Úroková sazba -  plovoucí (odvozená od základní sazby České spořitelny, a.s. s možností 

mimořádných splátek bez poplatku ve výši ZS – 2,5 % p.a., tj. aktuálně 3,80 % p.a. 

Zajištění: ručení budoucími rozpočtovými příjmy 

Ve třetím bodě byli zastupitelé seznámeni se změnami rozpočtu. Zastupitelé souhlasí 

s rozpočtovým opatřením č. 5/2011 v předloženém znění. 

Ve čtvrtém bodě starosta informoval přítomné o dalších podrobnostech týkajících se hasičské 

soutěže uskutečněné dne 1. října 2011. V pátém bodě programu starosta informoval přítomné 

zastupitele o „Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni 

ve prospěch E.ON Distribuce, a.s. (na pozemky parcela č. 1452/14, č. 1481/1, č. 1466, č. 

1481/12, č. 1481/2, 1479/1, 664/9 katastrální území Paseky u Písku.) Dále sdělil, že se jedná o 

výstavbu nové trafostanice a nového vedení s propojením až do Albrechtic nad Vltavou. 

V současné době je obec Paseky koncová větev, a proto jsou časté výpadky elektrického 

proudu. Nové posílení sítě by mělo tyto výpadky výrazně omezit. 

V bodě šest starosta informoval přítomné, že uzavřel mandátní smlouvu na zajištění 

stavebního dozoru na stavbu ČOV a kanalizace Paseky s panem Ing. Michalem Mandou. 

Cena tohoto stavebního dozoru je 52 000,00 Kč bez DPH. 

V bodě různé podal pan Jiří Vaněček ml. dotaz, zda na návsi bude jenom zelená tráva, nebo se 

bude s plochou něco dělat. Když už se plocha koupila, tak by byla třeba nějak využita. Pan 

Vaněček řekl, že by na návsi mohl být minigolf nebo například pingpongový stůl. Pan 

zastupitel Hůlka na toto řekl, že by mohla být na návsi kašna jako v Budějovicích a pan 

zastupitel Stanislav Rothbauer řekl, že je třeba udělat vizualizaci obce, aby se mohli lidé 

k tomu vyjádřit. Starosta rozhodl, že se tedy nechá zpracovat studie přes zimu a poté se uvidí.  

Na závěr starosta Václav Kostohryz ml. poděkoval všem přítomným za pozornost  a ukončil 

schůzi. 
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   Na konci měsíce září 2011 vyšlo druhé číslo občasníku „Paseckých listů“. Toto číslo 

informuje pasecké a nuzovské obyvatele o rozhodnutích zastupitelstva Obecního úřadu 

Paseky, které byly odsouhlaseny na veřejných schůzích. Dále informuje o činnosti Sboru 

dobrovolných hasičů s pozvánkou na hasičskou soutěž „ O putovní pohár starosty obce 

Paseky“, která se bude konat dne 1. října 2011 u rybníka „Starák“. Rovněž jsou zde pozvánky 

na nadcházející cyklistickou časovku pořádanou Galaxy bike teamem z Tálína dne 22. října 

2011 a na „Posvíceneckou zábavu“, která se bude konat tentýž den od 20:00 hodin v místním 

pohostinství. 

 

 
 

                       Druhé číslo občasníku „Pasecké listy“ 

 

   Dne 27. září 2011 vyrostla ze dne na den nad lesy na Kamýku nová část rozhledny 

„Kamýk“, která je teď viditelná i z naší obce. Rozhledna není ještě do končena a nejsou na ní 

ještě  umístěny antény mobilních operátorů. 

   Dne 29. září kolem 15:00 hodin měl dopravní nehodu na motorce na sil. II/140 u obce Putim 

písecký chalupář Miroslav Eliášek, který vlastní chalupu Paseky č. p. 52. Ten při dopravní 

nehodě utrpěl těžké zranění a byl hospitalizován v písecké nemocnici.   

  V měsíci září 2011 bylo od 1. do 7. září 2011 krásné letní počasí, kdy se denní teploty 

pohybovaly kolem 27 až 29 stupni C. Noci byly chladnější, kdy se teploty pohybovaly kolem  
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10 až 13 stupni C. Od 8. do 9. září 2011 se značně ochladilo, obloha se zatáhla a občas pršelo. 

V tyto dny se denní teplota pohybovala kolem 17 stupňů C. Od 10. do 11. září 2011 bylo 

krásné, pomalu letní počasí, kdy padaly teplotní rekordy. Denní teploty se pohybovaly kolem 

29 až 31 stupni C. Dne 12. září 2011 se obloha zatáhla a pršelo. Denní teploty spadly o 

několik stupňů a to na 19 až 22 stupňů C. Od 13. září 2011 opět vysvitlo sluníčko, ale denní 

teploty se už pohybovaly kolem 18 až 23 stupni C. Noční teploty klesly na 6 až 8 stupňů C. 

Od 18. do 20. září 2011 se počasí obrátilo. Obloha se zatáhla a bylo deštivo. Denní teploty 

klesly na 12 až 15 stupňů C. Od 21. září 2011 do konce měsíce září bylo opět slunečné počasí, 

kdy se denní teploty pohybovaly kolem 21 až 26 stupňů C. V ranních hodinách zakrývala naši 

obec často mlha. 

Průměrně spadlé srážky v tomto měsíci byly 34,4 mm (2010 – 50,6 mm).  

   V tomto měsíci se v obci nikdo nenarodil a ani nikdo nezemřel. 

 

 

 

Říjen 2011 

 
   Dne 1. října 2011 od 12:30 hodin začala hasičská soutěž „O putovní pohár starosty obce 

Paseky“, která se konala u rybníka „Starák“. Tuto soutěž pořádal, tak jako předešlého roku, 

Sbor dobrovolných hasičů Paseky spolu s Obecním úřadem Paseky. Běželo se po dvou 

drahách na jedny nástřikové terče. Čas byl zaznamenáván elektronickou časomírou. Na soutěž 

bylo zprvu přihlášeno kolem 38 družstev. Nakonec na soutěž dorazilo 15 mužských družstev, 

9 ženských družstev, 5 družstev veteránů a 3 dětské družstva. Jako první soutěžili dětské 

družstva. Na 1. místě skončilo družstvo Tálína s časem 36,63 s, druhé skončilo družstvo 

Žďára s časem 36,82 s. Toto družstvo běželo vůbec poprvé. Mimo soutěžní kategorii (běželo 

s dospělými a na trati určenou soutěži žen) běželo družstvo dětí z Chřešťovic, které dosáhlo 

času 49,58 s. Pak následovala soutěž žen, která se prolínala se soutěží mužů. Začaly ženy. Zde 

pasecké družstvo žen běželo výborně, jen byly drobné nedostatky u stříkačky a voda se 

opozdila. Přesto ženy dosáhly času 34,47 s a skončily na krásném „ 2. místě“. Soutěž žen 

vyhrály ženy z Jehnědna. V mužích běželo z našich mužstev první družstvo mužů Paseky II. 

Došlo k rozpojení hadice „B“ s rozdělovačem. Než došlo ke spojení, tak uteklo mnoho vody a 

toto družstvo nakonec obsadilo s časem 84,31 s 14. poslední místo. Později běželo družstvo 

mužů Paseky I. Těm se útok zdařil a s časem 35,52 s obsadili v silné konkurenci krásné „ 3. 

místo“. Jako druhé skončilo družstvo Jestřebic. První místo obsadilo družstvo Milenovic, 

které obhájilo prvenství z loňského roku. Družstvo hasičů z obce Žďár běželo ve 

staromódních pánských plavkách. Šlo o humornou recesi. Bohužel ale nakonec toto družstvo 

nebylo klasifikováno a vlastně běželo mimo soutěž. Na závěr hasičské soutěže došlo ke klání 

družstev veteránů. Pasecké družstvo veteránů obsadilo s časem 36,42 s krásné „ 2. místo“. 

V posledním běhu „Pasecké veterány“ předběhlo družstvo veteránů z Nového Dvora tzv. 

„Hudlic“. Než došlo k vyhlášení soutěže, tak proběhla pivní štafetě. Této soutěže se vždy 

zúčastnili tři soutěžící z každého družstva. Muži měli vypít 3x3 0,5 l piva a ženy 3x3 0,3 l 

piva. Nejdříve proběhla štafeta mužů. První skončilo družstvo Albrechtic nad Vltavou před 

druhým družstvem Pasek a třetím družstvem veteránů Albrechtic nad Vltavou. Potom 

proběhla soutěž žen. Zde skončilo jako první družstvo žen Albrechtic nad Vltavou před 

druhým družstvem z Všeteče a třetím družstvem z Pasek. Ozvučení soutěže a k poslechu 

pouštěl hudbu p. Brožák z Pasek. Zábava byla po celou dobu soutěže veselá, ke zranění 

soutěžících ani diváků nedošlo. Soutěži přihlíželo kolem 200 až 250 diváků. Večer se všechny 
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pasecké družstva přemístili do místního pohostinství, kde pokračovali v oslavách úspěchů 

nejen na této soutěži, ale i v celé uplynulé sezóně. V ten den bylo krásné slunečné počasí, kdy  

se denní teploty pohybovaly kolem 24 až 26 stupni C. Vál mírný vítr. O této akci se psalo i v 

„Listech písecka“ a v „Píseckých postřehách“. 

 

 
 

Pasečtí dobrovolní hasiči a hasičky spolu s rozhodčím Petrem Svobodou 
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Článek v „Píseckých postřehách“ 

 

 
                             Poháry za sezónu 2010-2011 
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   Dne 8. října 2011 od 08:00 hodin se konala hasičská brigáda u pergoly na návsi za 

autobusovou zastávkou. Dělala se betonová podlaha. Ze začátku značně pršelo, proto se 

začátek betonování posunul až na 10:00 hodinu. Této brigády se zúčastnilo 8 dobrovolných 

hasičů a jeden občan Pasek. V tento den bylo velmi chladné a deštivé počasí. Denní teplota se 

pohybovala jen kolem 7 až 9 stupňů C. 

   Dne 8. října 2011 se od 20:00 hodin konala v obci Žďár „Hasičská zábava“. Této zábavy se 

zúčastnilo na třináct občanů naší obce. K poslechu a tanci hrála hudební skupina FATIMA ze 

Strakonic. 

   Dne 15. října 2011 oslavila v obecní klubovně „50“ narozeniny paní Hana Pejšová z domu 

Paseky č. p. 40. Všichni jí tímto přejeme hodně zdraví a štěstí a aby se dožila dalších padesát 

let. 

   Dne 20. října 2011 byl dopaden, zbit a zastřelen libyjský diktátor Muamar Kaddáfí. 
Ten se narodil 1942 v Libyi. Vystudoval libyjskou univerzitu a následně vojenskou akademii 

v Benghází. Dále prošel výcvikem v královské akademii v Británii. Po návratu se stal 

důstojníkem libyjské armády. Od 1. září 1969 stanul v čele libyjské armády. Svrhl krále Irise 

a vzal stát do vlastních rukou. Byl militantní a utužoval vztahy s islámskými zeměmi. Nechal 

odstranit na libyjském území americké a britské základny. V roce 1986 došlo k přerušení 

diplomatických vztahů s USA. Následoval bombový útok na diskotéku v Berlíně a dva roky 

nato k atentátu na americké letadlo nad skotským městem Lockerbie, při kterém přišlo o život 

270 lidí. Od roku 2003 se snažil dostat Libyi z mezinárodní izolace. Od počátku roku 2011 

začaly proti jeho vládě protesty libyjského lidu. Po dobytí Tripolisu Přechodnou národní 

radou Libye byl Muamar Kaddáfí několik týdnů na útěku. Dne 20. října 2011 byl dopaden, 

zbit a zastřelen. Pohřben byl dne 25. října 2011 v poušti na neznámém místě. 

   Dne 22. října 2011 od 10:00 hodin se konala v naší obci cyklistická časovka GALAXY 

série.  

 

 
 

                      Startovní číslo přidělené pro tento závod „Paseckému pohostinství“ 
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   Tuto časovku pořádal cyklistický oddíl Galaxy bike Tálín společně s Obcí Paseky a Sborem 

dobrovolných hasičů Paseky. Start všech kategorií byl od místního pohostinství. Nejdříve 

startovaly dětské kategorie, a to do 5 let, do 8 let a do 12 let. V dětské kategorii do  

5 let jely děti z hlavní silnice ze zatáčky a u vchodu do pohostinství se stočily vlevo ke 

vchodovým dveřím do sálu, kde byl cíl. V kategorii do osmi let startovaly děti pohostinství a 

jely ve směru na Písek do zatáčky, Zde se stočily vlevo a sjely po travnaté ploše na obecní 

komunikaci u Žáků (Čulíčků). Odtud pokračovaly ke křižovatce u Malkůsů. Zde se stočily 

opět vlevo a jely k místnímu pohostinství, kde byl cíl. V této kategorii se jelo jedno kolo. 

V dětské kategorii do 12 let se jelo toto kola třikrát. Zde startoval i pasecký závodník Adam 

Polanský z domu Paseky č. p. 73, který jezdí za stáj Galaxy bike Tálín. Ten nakonec obsadil 

krásné 4. místo.  

 

 
 

            Krásné 4. místo v kategorii do 12 let obsadil Adam Polanský z Pasek 

 

   Ceny předávala místostarostkyně obce Paseky pí. Jana Vaněčková společně se starostou 

obce Paseky p. Václavem Kostohryzem ml. Od 13:30 hodin startovala časovka starších žáků, 

juniorů a dospělých. Trať vedla ve směru na „Bambus“, kde se závodníci stáčely 

k paseckému vodojemu. Od vodojemu pokračovaly k Paseckému vrchu a dále k vrchu 

Němec, kde byl cíl závodu. V kategorii starších žáků od 13 do 15 let startoval i pasecký 

závodník Ondřej Polanský z domu Paseky č. p. 73, jezdící rovněž za Galaxy bike Tálín.  

Ten ve své kategorii obsadil krásné 3. místo. Oběma paseckým závodníkům všichni 

gratulujeme ke krásnému umístění a doufáme, že naší obec budou dále zviditelňovat i na 

dalších cyklistických závodech. 

 

 

 

 



- 51 - 

 

 
 

             Krásné třetí místo v kategorii juniorů obsadil Ondřej Polanský z Pasek 

 

Ceny starším žákům, juniorům a v kategorii dospělých předával starosta obce Paseky p. 

Václav Kostohryz ml. společně se senátorem České republiky Ing. Bc. Miroslavem Krejčou 

CSc., který do naší obce zavítal.  

 

 
 

Senátor ČR M. Krejča (s pohárem), starosta Pasek V. Kostohryz ml.  a organizátoři časovky 

J. Hronek st. a J. Hronek ml. z Kukel 
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Senátor Ing. Bc. Miroslav Krejča CSc. se narodil 21. února 1956 v Písku. Vystudoval 

Střední průmyslovou školu stavební ve Volyni a následně Stavební fakultu ČVUT v Praze. 

Byl třináct let učitelem a zástupcem ředitele SOŠ a SOU v Písku. Od roku 1996 jako člen 

ČSSD se stal zastupitelem města Písku a od roku 1998 se stal zastupitelem Jihočeského kraje.  

Je senátorem za obvod č. 12 - Strakonice a v horní komoře Parlamentu ČR je místopředsedou 

výboru pro záležitosti Evropské unie. 

   V tento den bylo po ránu mlhavo, ale odpoledne se vyčasilo a svítilo na závodníky slunce. 

Denní teplota se pohybovala kolem 15 stupňů C. 

   Dne 22. října 2011 od 20:00 hodin se konala v místním pohostinství „Poposvícenecká 

zábava“. Tuto zábavu organizoval Sbor dobrovolných hasičů z Pasek. Zábavy se zúčastnilo na 

70 až 80 hostů.  Této zábavy se rovněž zúčastnilo mnoho starších občanů naší obce, kteří se 

dobře bavili. K poslechu a tanci hrála skupina LK Band z Protivína. 

 

 
 

                        Na tanečním parketě p. V. Kostohryz st. s pí. M. Stropnickou 

 

   Dne 24. října 2011 oslavil „80“ let pan Jaroslav Pícha z domu Paseky č. p. 68. 

   Dne 30. října 2011 od 16:00 hodin nastoupila naše tenistka Petra Kvitová (21 let), rodačka 

z Fulneku, k finálovému zapasu na „Turnaji mistryň“ v tenise v tureckém Istambulu proti 

Bělorusce Viktorii Azarenkové (22 let). V prvním setu už Petra vedla 5:0, ale Běloruska 

stáhla na 5:5. Petře se ale nakonec povedlo vyhrát první set v poměru 7:5. Ve druhém setu 

vyhrála po velké bitvě Azarenková v poměru 4:6. Ve třetím setu naše Petra Kvitová opět 

zabojovala a vyhrála v poměru 6:3. Po dlouhých dvou a půl hodinách konečně bitva tenistek 
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skončila. Výhra na tomto turnaji posunula Petru Kvitovou na 2. místo žebříčku WTA a stala 

se teprve třetí českou tenistkou, která „Turnaj mistryň“ vyhrála. 

   Dne 30. října 2011 kolem 15:00 hodin zemřel ve Vojenské nemocnici v Praze 

Střešovicích ve věku 87 let známý výtvarník, kreslíř, karikaturista a humorista Jiří 

Winter – Neprakta. Narodil se 12. července 1924 V Praze. Po studiu na Reálném gymnáziu 

studoval na Státní grafické škole. Za války byl více jak jeden rok vězněn za přechovávání 

zbraní. Po válce studoval několik semestrů Přírodovědecké fakulty University Karlovy. 

Uměleckou dráhu zahájil v roce 1948. Tvořil s námětářem Bedřichem Kopecným. Později 

spolupracoval se spisovatelem a humoristou Miloslavem Švandrlíkem. Patřil mezi autory 

humoristického časopisu „Dikobraz“. Nakreslil několik knih mj. Černé barony a Doktor od 

Jezera hrochů. Na svém kontě má více jek 35 000 kreslených vtipů.  

   V měsíci říjnu 2011 bylo od 1. října 2011 krásné slunečné počasí, kdy se denní teploty 

pohybovaly kolem 23 až 26 stupni C. Noci byly chladnější, kdy se teploty pohybovaly kolem  

7 až 10 stupni C. V ranních hodinách často mlha. Od 5. října 2011 se obloha zatáhla. Denní 

teploty se ale pohybovaly stále kolem 20 stupňů C. Dne 6. října 2011 bylo opět krásné 

slunečné počasí s denní teplotou kolem 25 stupňů C. Od 7. října 2011 se zatáhlo a značně 

ochladilo. Dne 12. října 2011 celý den pršelo. Z mnoha komínů se začal v tomto období 

vinout kouř, jak se v chalupách začalo topit. Od 16. října 2011 bylo sice chladněji, ale přes 

den svítilo krásně sluníčko. Bylo to velmi příjemné. Od 19. října 2011 se opět obloha zatáhla 

a začalo období proměnlivého počasí s občasnými přeháňkami. Toto proměnlivé počasí trvalo 

až do konce měsíce října 2011. 

Průměrně spadlé srážky v tomto měsíci byly 51,7 mm (2010 – 9,5 mm). 

   V tomto měsíci se v obci nikdo nenarodil a ani nikdo nezemřel. 

 

 

 

Listopad 2011 

 

 

   Dne 1. listopadu 2011 kolem 12:50 hodin měl u Nového Dvora dopravní nehodu 

jednopatrový autobus, převážející děti z plávání z Písku do Týna nad Vltavou, který jel po sil. 

č. II/159 od Písku na Tálín (v místech, kde měl dopravní nehodu p. Jareš z Pasek). Autobus 

sjel mimo vozovku a narazil do dvou bříz. Při nehodě bylo lehce zraněno sedm dětí, které 

byly převezeny do nemocnice v Písku. Čtyři děti byly po ošetření propuštěny. Tři děti zůstaly 

v nemocnici na pozorování. Na místě zasahovala Policie ČR, Hasiči a RZS z Písku. 

   Dne 4. listopadu 2011 se narodil Dagmar a Josefovi Panských z Nuzova č. p. 1 syn 

Josef. Tímto všichni gratulujeme. 

   Ve dnech 4. a 5. listopadu 2011 proběhlo v paseckém pensiónu školení instruktorů a 

rozhodčích mládežnických družstev hasičů z celého okresu Písek. Tohoto školení se 

zúčastnilo na 47 instruktorů a rozhodčích. Ubytování v pensiónu využilo 42 školených členů. 

Školení za obec Paseky zúčastnila pí. Jana Vaněčková. Ta rovněž pomáhala pí. Pavle 

Stropnické při podávání občerstvení a jídel. V kuchyni vařila zkušená kuchařka pí. Fricová 

z Albrechtic nad Vltavou. 

   Ve dnech 5. až 6. listopadu 2011proběhlo finále Fed Cupu v ženském tenise v Moskvě 

v Rusku. Nastoupily proti sobě hráčky Ruska a Česká. V prvním hracím dni nastoupily proti 

sobě v prvním zápase Ruska Kirilenková naše  hráčka Petra Kvitová. Ta porazila 

Kirilenkovou ve dvou setech 6:2 a 6:2. Ve druhém zápase proti sobě nastoupily Ruska  
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Kuzněcovová a naše Lucie Šafářová. Naše hráčka prohrála ve dvou setech 6:2 a 6:3. Ve 

druhém hracím dni byly na programu tři zápasy. Jako první hrály Kuzněcovová z Ruska s naší  

Petrou Kvitovou. Naše hráčka první set prohrála, ale pak se hra otočila na její stranu a 

poslední dva sety vyhrála. Celý zápase zvítězila v setech 4:6, 6:2 a 6:3. Ve druhém zápase 

proti sobě hrály Ruska Pavljučenkovová a naše Lucie Šafářová. Ta prohrála ve dvou setech  

6:2 a 6:4. Na závěr finále proběhla čtyřhra, kdy se proti sobě postavily Rusky Kirilenková a 

Vesninová proti našim hráčkám Květě Peschke a Lucii Hradecké. Naše hráčky nakonec 

zvítězily ve dvou setech 4:6 a 2:6. Titul Fed Cupu naše hráčky vyhrály po 23 dlouhých letech. 

   Dne 8. listopadu 2011 od 18:00 hodin proběhla v místním pohostinství Okresní schůze 

Sboru Dobrovolných hasičů okresu Písek. Této schůze se zúčastnilo cirka 40 členů 

Dobrovolných hasičů, kteří si vyslechli, co bude nového od roku 2012. Na schůzi byli 

přítomni i pasečtí hasiči Václav Kostohryz ml. jako velitel, Jiří Vaněček ml. jako jednatel a 

člen František Moravec. 

   Dne 12. listopadu 2011 v době od 08:00 hodin do 10:30 hodin  proběhla hasičská brigáda u 

obecní silnice mezi Vosincem a Kovářskou hromadou  „U hruštičky“. Zde byly poraženy dva 

ovocné stropy, jedna jabloň a jedna třešeň. Kácení stromů provedl starosta obce Václav 

Kostohryz ml. společně se Zdeňkem Strakou ml. Oba stromy byly pokáceny, neboť svými 

větvemi zasahovaly do cesty a bylo zde nebezpečí poškození vozidel a traktorů. Následně 

byly stromy rozřezány, naloženy a odvezeny. V ten den bylo krásné slunečné počasí a teplota 

se pohybovala kolem 2 až 5 stupni C. 

   Dne 21. listopadu 2011 od 19:30 hodin proběhla v místním pohostinství další veřejná 

schůze Obecního zastupitelstva obce Paseky. Pan starosta Václav Kostohryz ml. přivítal 

přítomné občany a seznámil zastupitele s programem jednání.   

   Zastupitelstvo obce Paseky bylo seznámeno s projektem DSO Blanicko-otavského regionu 

„Turistům vstříc“. Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí neinvestičního příspěvku ve výši 

Kč 8 423,00 a investičního příspěvku ve výši Kč 2 336,00 ve prospěch DSO Blanicko-

otavského regionu v rámci realizace projektu „Turistům vstříc“. 

   Dále byli seznámeni se změnami rozpočtu. Zejména se jednalo o výši dotace na ČOV 

Paseky, kdy obec má proinvestovat do konce tohoto roku částku Kč 5 000 000,00 se 

spoluúčastí 200 000,00. Starosta obce oznámil občanům,že byla sepsána smlouva na úvěr 

s Českou spořitelnou ve výši 3 000 000,- Kč. 

   Starosta informoval přítomné s možností obce žádat o prostředky z Programu obnovy 

vesnice z Jihočeského kraje. Zastupitelé se rozhodli zažádat o dotaci úroků z úvěru (úvěr na 

ČOV a kanalizaci Paseky) a dále též zažádat o další prostředky na výměnu dalších oken na 

obecním úřadě. 

   V diskuzi se pí. D. Růžičková zeptala v souvislosti s výstavbou ČOV na placení vodného a 

stočného. Bylo jí odpovězeno, že placení vodného a stočného v souvislosti s realizací 

výstavby ČOV se teprve bude připravovat. Dále byli občané seznámeni s podmínkami, za 

jakých může obec provozovat ČOV Paseky – obec musí ČOV provozovat minimálně po dobu 

5 let a teprve po uplynutí doby 5 let může obec ČOV pronajmout ,po 10 letech odprodat. 

   Pan Šťástka vznesl dotaz, jestli by mohl být umístěn měřič rychlosti na kraj obce od 

Holubů. Starosta odpověděl, že něco v tomto smyslu připravuje mikroregion a také, že 

umístění měřiče musí být schváleno Policií ČR. Dále se rozvinula diskuse o značení v obci a 

pan Rothbauer navrhl poměrový radar. Konstatovalo se, že o tom musí rozhodnout Jihočeský 

kraj jako vlastník silnice. Nebo se musí oslovit tento institut? Nakonec pan Rothbauer vznesl 

požadavek, aby se napsalo na kraj, že silnice je vzhledem k nedávné rekonstrukci 

v dezolátním stavu.  

   V další části diskuze se jednalo o umístění vánočního stromečku. 
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   Zastupitelstvo schválilo balíčky pro děti na Mikuláše v hodnotě 120 Kč. Starosta informoval 

přítomné, že musí dojít k úklidu půdy v penzionu. Tato práce byla předána do rukou starosty 

hasičů. 

   Pani Růžičková vznesla dotaz ohledně chlóru v obecní vodě. Zastupitelstvo rozhodlo, že 

bude provedena kontrola ve vodojemu. 

   Na závěr starosta obce Paseky Václav Kostohryz ml. poděkoval přítomným a ukončil 

schůzi. 

   Dne 26. listopadu 2011 od 19:30 hodin proběhla v místním pohostinství schůze Sboru 

dobrovolných hasičů Pasek. Na této schůzce jednatel sboru Jiří Vaněček ml. seznámil 

přítomné o plánech na rok 2012, kdy by se mohlo v obci pořádat jedno z kol hasičské soutěže 

„O putovní pohár hasičů okresu Písek“. Termín byl přibližně domluven na počátek října, kdy 

by se s tímto kolem této soutěže sjednotila i soutěž „O putovní pohár starosty obce Pasek“. 

Dále seznámil členy s průběhem oprav motorové stříkačky a zakoupením nového vybavení. 

Na závěr schůze byly shlédnuty dva snímky z letošních soutěží. 

   Dne 29. listopadu 2011 kolem 06:30 hodin došlo k poškození střechy, okapového svodu a 

zdiva domu Paseky č. p. 37, který je v majetku Svobody Emila. Nákladní automobil 

s návěsem jel po sil. č. II/159 ve směru od Albrechtic nad Vltavou a na křižovatce  odbočoval 

vlevo ke kravínu. Při odbočování mu najela pravá zádní část návěsu do rohu domu a tím došlo 

k poškození. K žádnému zranění osob nedošlo a věc prošetřovala Policie ČR. 

   Dne 30. listopadu 2011 kolem 10:30 hodin propadl zaměstnanec ZD Žďár  Ladislav Šváb ze 

Žďáru střechou kravína. Při kontrole eternitové střešní krytiny kravína se pod ním jedna 

z desek prolomila a on propadl z výše asi 5 metrů na betonovou podlahu. Při pádu se zranil a 

byl převezen sanitkou do nemocnice v Písku. Z prvotního oznámení nebylo možno zjistit 

rozsah zranění, proto na místo přiletěl i vrtulník RZS z Českých Budějovic. Ten ale nakonec 

odletěl s prázdnou. Věc prošetřovala potom Policie ČR a Úřad bezpečnosti práce. 

   Dne 30. listopadu 2011 kolem 15:00 hodin v sanatoriu Nová Ves pod Pleší zemřel ve 

věku 90 let významný český režisér a výtvarník Zdeněk Miler, který je tvůrcem 

legendárního kresleného „Krtečka“. Zdeněk Miler se narodil v únoru 1921 v Kladně. Po 

válce pracoval v Baťových ateliérech kresleného filmů ve Zlíně. Poté přešel do Studia Bratři 

v triku k Jiřímu Trnkovi. Jeho dílem je rovněž i symbol tohoto studia. Prvním samostatným 

počinem je pohádka „O milionáři“. Postava „Krtečka“ vznikla v roce 1954. Dle jeho 

vyprávění na postavu krtka přišel při procházce, kdy zakopl o krtinu. První film pak vznikl 

v roce 1957 a jmenoval se „Jak Krtek ke kalhotkám přišel“. Tento film obdržel hlavní cenu 

Zlatého lva. Postupně vzniklo na 50 filmů. Je zvláštností, že v žádném díle „Krteček“ a ani 

jiné postavičky nemluví, pouze v prvním díle. Postavu „Krtečka“ si oblíbily nejen děti, ale i 

dospělí po celém světě. „Krteček“ se dostal i do vesmíru, kam ho v tomto roce vzal americký 

astronaut Andrew Feustl, jehož manželka má české kořeny. 

   V měsíci listopadu 2011 pokračovalo od prvního dne stejné počasí jako na konci měsíce 

října 2011. Bylo proměnlivé počasí, kdy se denní teploty pohybovaly kolem 8 až 13 stupni C. 

V ranních hodinách byla dost často mlha. Od 11. listopadu 2011 byly dopoledne mlhy a ranní 

teploty se pohybovaly kolem -1 až -3 stupňů C, ale přes den bylo krásné slunečné počasí a 

odpolední teploty se pohybovaly kolem 6 až 8 stupni C. Od 15. listopadu 2011 se značně 

ochladilo a padala mrznoucí mlha. Noční teploty se začaly pohybovat kolem – 4 až – 6 stupni 

C. Denní teploty se pak pohybovaly kolem 3 až 6 stupňů C. Dne 22. listopadu 2011 bylo 

krásné slunečné počasí, kdy se denní teploty pohybovaly kolem 8 stupňů C. Od 23. listopadu 

2011 byly opět mlhy a denní teploty se pohybovaly od 0 do 3 stupně C. Dne 27. listopadu 

2011 bylo krásné podzimní počasí. Svítilo slunce a denní teploty se pohybovaly kolem 12  
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stupňů C. Od 28.  do 30. listopadu 2011 bylo už polojasno, ráno mlhy a denní teploty se 

pohybovaly kolem 8 až 10 stupni C. Noční teploty se pohybovaly kolem 0 stupňů C. 

Průměrně spadlé srážky v tomto měsíci byly 1 mm (2010 – 52,1 mm). Byl to nejsušší listopad 

za posledních 206 let. 

   V tomto měsíci se v obci Nuzov narodil Josef Panský. Nikdo nezemřel. 

 

 

 

Prosinec 2011 
 

 

   Dne 3. prosince 2011 od 19:30 hodin slavila v místním pohostinství zásnuby Jana Holubová 

z Pasek č. p. 47 s Michalem Novákem z Týna nad Vltavou. Na oslavu přišlo i několik 

paseckých občanů. 

   Dne 5. prosince 2011 se kolem 17:00 hodin sešli v místním pohostinství čerti s anděly a 

Mikulášem, aby jako každoročně obešli všechny malé i dospělé děti v obci. Na štaci se vydalo 

pět čertů (Zdeněk Straka ml., Stanislav Kasa ml., Martin Heine ml., Tomáš Vaněček a 

Markéta Jozová) spolu se dvěma anděly (Marcela Cupáková a Marie Musilová ml.) pod 

dohledem statného Mikuláše (Jiří Vaněček ml.). 

 

 
 

                                  Pasečtí čerti s anděly a statným Mikulášem 

 

Po vyčerpávající tříhodinové obchůzce po paseckých dětí dorazilo do výchozího bodu jen část 

čertů. Jeden z nich byl natolik unaven vyčerpávající prací, že musel obchůzku zkrátit a za 

podpory druhého čerta odveden do pekla. Zbytek se vrátil v pořádku do pekelného hostince. 

 



- 57 - 

 

   Dne 6. prosince 2011 ve večerních hodinách byl v Pasekách poprvé v tomto roce rozsvícen 

vánoční strom. Osazen žárovkami byl vzrostlý živý strom u pomníku generálmajora Františka 

Žáka. 

 

 
 

Osvícený „Vánoční strom“ u pomníku generálmajora Františka Žáka 

 

   Dne 10. prosince 2011 ve 13:46 hodin začalo úplné zatmění Měsíce, kdy se začal nořit do 

stínu Země. K úplnému zatmění Měsíce došlo v 15:06  hodin. Ze zemského stínu začal 

vystupovat Měsíc současně s východem nad obzor. Potom bylo zatmění viditelné až do 17:18 

hodin, ale už jako částečné zatmění. 

   Dne 10. prosince 2011 od 19:00 hodin slavil v pensionu Václavka své „45“ narozeniny 

starosta obce Paseky Václav Kostohryz ml. Sešlo se na 20 gratulantů. 

   Dne 18. prosince 2011 v ranních hodinách zemřel na Hrádečku na Trutnovsku ve věku 

75 let poslední Československý a první Český prezident, spisovatel  a dramatik Václav 

Havel. Václav Havel se narodil 5. října 1936 v Praze. Vyrůstal v bohaté podnikatelské a 

kulturně založené rodině. Kvůli buržoaznímu původu nemohl po roce 1948 studovat 

humanitní obory. Vyučil se chemickým laborantem, absolvoval večerní gymnázium a poté 

studoval na Ekonomické fakultě ČVUT. Odtud se snažil přejít na AMU, kde byl odmítnut, a 

ČVUT už jej zpátky nepřijala. Po vojně nastoupil v roce 1959 do pražského Divadla ABC 

jako jevištní technik. Během šedesátých let se mu podařilo dálkově vystudovat dramaturgii na 

DAMU. Od roku 1960 působil v Divadle Na zábradlí jako jevištní technik, později se 

vypracoval na dramaturga, asistenta režie i autora her. Jeho první nastudovanou hrou byla v 

roce 1964 Zahradní slavnost. Ve stejném roce se oženil s Olgou Šplíchalovou, která jej 
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provázela i v jeho nejtěžších obdobích. Během následujících let napsal dalších 16 her. Jeho 

poslední hra Odcházení o osudu vysloužilého politika vyšla v roce 2007. Havlovu politickou 

angažovanost naplno odstartovalo v roce 1968 Pražské jaro, kdy působil v Klubu 

angažovaných nestraníků. Hlásal, že skutečnou demokracii zaručuje jedině možnost volby 

minimálně ze dvou nezávislých politických sil, a požadoval uznání nekomunistických názorů.     

Po srpnovém vpádu vojsk Varšavské smlouvy se otevřeně vyjadřoval k politické situaci, 

načež mu nastupující normalizační režim znemožnil další působení v divadle, což jeho 

politické aktivity ještě víc podnítilo. V roce 1974 pracoval jako dělník v pivovaru, kde 

načerpal inspiraci k jedné ze svých nejbrilantnějších her Audience, k níž neodmyslitelně patří 

Pavel Landovský v roli sládka. Jeho činnost proti politickému útlaku se stupňuje, v roce 1975 

píše otevřený dopis prezidentovi Husákovi, o dva roky později se podílí na vzniku Charty 77, 

občanské iniciativy kritizující nedodržování lidských a občanských práv, za což si vysloužil 

pobyt ve vyšetřovací vazbě. V roce 1978 se stává jedním ze zakladatelů Výboru na obranu 

nespravedlivě stíhaných. V říjnu 1979 byl za činnost ve Výboru spolu s Petrem Uhlem, Jiřím 

Dientsbierem a Václavem Bendou odsouzen dovězení, kde strávil pět let, propuštěn byl na 

jaře 1984 kvůli onemocnění. Dobu strávenou v kriminále zachytil ve svých Dopisech Olze. I 

přes perzekuci ze strany komunistických úřadů pokračoval i ve druhé polovině 80. let v 

opoziční politické činnosti. Havel byl uvězněn celkem třikrát a v komunistických věznicích 

strávil téměř pět let. Postupně se stává nejznámějším českým disidentem, a to hlavně v 

zahraničí, kde jsou uváděny jeho hry a publikována jeho díla, za něž dostává i ocenění. V 

prosinci 1988 se účastní snídaně s tehdejším francouzským prezidentem Francoisem 

Mitterrandem, který tímto setkáním v podstatě uznal legitimitu československé opozice. Den 

na to, 10. prosince 1988 veřejně vystupuje na pražském Škroupově náměstí překvapivě 

povolené manifestaci ke Dni lidských práv. Krátce na to byl opět zatčen a uvězněn. Tlak 

opozice, v níž hrál klíčovou úlohu, nakonec přispěl k pádu komunistického režimu v listopadu 

1989. Poté, co 17. listopadu 1989 začala Sametová revoluce policejním rozehnáním 

studentské demonstrace na Národní třídě v Praze, stává se Havel jedním ze zakladatelů 

Občanského fóra (OF), v němž se spontánně sdružily různé nezávislé občanské protitotalitní 

proudy. Politická přeměna země nabrala rychlý spád a bylo jasné, že komunistický režim se 

hroutí, což potvrdil i prezident Husák oznámením abdikace. Po krátkém váhání mezi Havlem 

a Alexandrem Dubčekem se OF 8. prosince shoduje na tom, že kandidátem na post prezidenta 

ČSSR bude Václav Havel. Po intenzivní kampani „Havel na Hrad“ bylo i poslancům 

komunistického Federálního shromáždění jasné, že jeden z jejich dosavadních úhlavních 

nepřátel je jediným myslitelným kandidátem, a 29. prosince 1989 ho ve Vladislavském sále 

Pražského hradu jednomyslně zvolili prvním mužem země.  
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Exprezident Václav Havel 

 

Havel se stal po 41 letech prvním nekomunistickým prezidentem Československa. Jeho první 

volební období se odehrálo ve znamení přípravy prvních svobodných voleb obnovování 

principů demokratické společnosti. Učinil však také některá rozhodnutí, která mu později byla 

vytýkána, jako například relativně smířlivý postoj k exponentům komunistického režimu, či 

rozsáhlá amnestie, která údajně zvýšila kriminalitu v zemi, což se ale ve statistikách nikdy 

nepotvrdilo. Druhé Havlovo funkční období, do kterého jej v červenci 1990 poslali už 

poslanci vzešlí ze svobodných voleb, poznamenalo tření mezi oběma federálními 

republikami, které začalo tzv. pomlčkovou válkou o název společného státu a vyvrcholilo 

rozpadem federace. Havel byl pro zachování společného státu, otěže však převzali jeho 

političtí konkurenti, předseda ODS Václav Klaus na české straně a šéf HZDS Vladimír 

Mečiar na slovenské a konec Československa se neodvratně blížil. Na mezinárodní scéně 

přitom uspěl při začleňování země do západního světa a odpoutání se ze sféry sovětského 

vlivu. Z Československa odešli sovětští vojáci, zemi navštívil prezident USA George Bush i 

papež Jan Pavel II., začíná se pracovat na vstupu do NATO aEU. V čele samostatné České 

republiky stanul Václav Havel 26. ledna 1993 a vydržel na Hradě deset let, tedy maximální 

možnou dobu dvou funkčních období. Poté, co Havla v roce 2003 vystřídal ve funkci hlavy 
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státu jeho rival Václav Klaus, soustředí se bývalý prezident na charitativní činnost v Nadaci 

Vize 97 a v Nadaci Forum 2000, která od roku 1997 pořádá každý rok v Praze setkání 

významných světových osobností. V lednu 2009 se mu po drobné krční operaci zahlenila část 

pravého plicního laloku. Jeho stav byl vážný, po 18 dnech už ale mohl být propuštěn do 

domácího léčení. Takřka celý rok 2011 žil Havel spíše v ústraní na chalupě na Hrádečku na 

Trutnovsku a na veřejnosti se objevoval jen zřídka. Poslední Československý prezident a 

první český prezident Václav Havel zemřel 18. prosince ráno ve spánku na Hrádečku. 

   Dne 21. prosince 2011 v dopoledních hodinách byly převezeny ostatky exprezidenta 

Václava Havla z církevního centra Pražská křižovatka na Pražský hrad. Za doprovodu mnoha 

obyvatel naší republiky byly ostatky převezeny pohřební službou ke kasárnám „Hradní 

stráže“ na Hradčanské náměstí v Praze, kde byla rakev s ostatky přemístěna na lafetu taženou 

šesticí kladrubských vraníků. 

 

 
 

Lafeta s ostatky Václava Havla na Pražském hradě 

 

 Odtud pokračovala vojenská část průvodu na Pražský hrad, kde byla následně rakev s ostatky 

vystavena ve Vladislavském sále.  

 Ve dnech od 21. prosince 2011 do 23. prosince 2011 byl v České republice vyhlášen „Státní 

smutek“ k úmrtí exprezidenta Václava Havla. 

   Dne 23. prosince 2011 v ranních hodinách byla rakev přenesena z Vladislavského sálu 

Pražského hradu do katedrály sv. Víta, kde proběhlo státní rozloučení. Se svou řečí vystoupil i 

současný prezident České republiky Václav Klaus. Na závěr rozloučení proběhla mše. Odtud 

byla rakev s ostatky převezena do Strašnického krematoria, kde proběhlo soukromé  
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rozloučení. Na závěr proběhlo zpopelnění a urna s popelem exprezidenta Václava Havla byla 

uložena do rodinné hrobky na Vinohradském hřbitově v Praze. 

   Dne 23. prosince 2011 vyšlo další číslo občasníku „Pasecké listy“, které byly postupně 

rozneseny do všech domácností a chalup nejen v Pasekách, ale i v Nuzově. 

 

 
 

                        Už třetí číslo občasníku „Pasecké listy“ 

 

   Dne 23. prosince 2011 od 19:00 hodin proběhla v místním pohostinství „Vánoční besídka“. 

Této besídky se zúčastnilo na 13 koledníků. K večeři se podávala rybí polévka a smažený 

kapr s bramborovým salátem. Poté se pilně nezpívávaly koledy za doprovodu kytaristy Josefa 

Vnuka. Jako každoročně šlo sedm zbývajících koledníků zapět ke kapličce vánoční koledy a 

zapálit svíčky na památku zesnulých. Na závěr si všichni popřáli pěkné vánoce a hlavně 

zdraví, což přeji všem obyvatelům naší obce. 

   Dne 30. prosince 2011 se konala od 19:30 hodin poslední veřejná schůze zastupitelů obce 

v roce 2011 v místním pohostinství.   Zastupitelé obce byli seznámeni se změnami rozpočtu - 

viz. Příloha zápisu. Dále byli zastupitelé obce seznámeni se návrhem rozpočtu na rok 2012. 

Zastupitelé souhlasí s návrhem rozpočtu na rok 2012 v předloženém znění a schvalují ho 

následovně: 
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Příjmy obce: 13 465 000,00; z toho dotace na ČOV: 7 660 000,00 a přijatý úvěr: 

3 000 000,00. 

Výdaje obce: 12 390,00,00 

Rezerva: 375 000,00 

Splátka půjčky, úvěru: 700 000,00 Kč. 

   Zastupitelé se seznámili s rozpočtovým výhledem na roky 2012 – 2015. 

   Starosta obce tímto dává pokyn k provedení inventarizace k 31.12.2011. Starosta jmenuje 

komisi ve složení Stanislav Rothbauer jako předseda inventarizační komise, paní Pavlína 

Stropnická a paní Pavla Musilová. Jako náhradník je jmenován pan Josef Vnuk. 

   Starosta informoval přítomné o tom, že v současné době začíná geometrické zaměřování 

obchvatu Pasek. Podklady by měli obci dodat v polovině ledna 2012 a poté hned budou 

vyzývat vlastníky pozemků o jednání o ceně a smlouvách. Starosta informoval přítomné, že 

jakmile bude mít obec bližší informace, tak bude udělána veřejná schůze, kde občany 

s podrobnostmi seznámí. Pan starosta upozornil na to, že pokud se vlastníci pozemků postaví 

proti prodeji, tak v krajním případě se může stát, že obchvat v Pasekách nemusí nakonec 

vůbec být, protože jsou jiné obce, které mají o obchvat zájem a dle zástupců elektrárny jim 

nezáleží na tom, kudy do Temelína přijedou a budou navážet materiál, že mohou přijet i z jiné 

strany a ne od Pasek. Podle nich půjdou cestou nejmenšího odporu, což znamená, že pokud 

budou občané proti prodeji svých pozemků, pak obchvat postaví jinde – v jiné obci, kde jim 

pozemky bez problémů prodají. 

   Pan Petr Kubička se zeptal, co bude s výpadky elektřiny v Pasekách.  Obci bylo řečeno, že 

musíme dát písemnou stížnost do Brna a oni se nám k tomu prý vyjádří. Obec připraví 

stížnost a petici k podpisu, která bude uložena v obchodě k podpisu občany a poté bude 

odeslána. 

   Pan starosta připomněl, že zítra je paní Vandová naposledy v obchodě a od pondělka bude 

v obchodě nová prodavačka. 

   Pan Milan Turek se ptal, zda ještě funguje na obci fond na podporu oprav bytů a domů. 

Bylo mu oznámeno, že fond ještě existuje, ale na konkrétní podmínky se musí přijít zeptat 

přímo na obecní úřad.   

   Na dotaz pana Rothbauera byla podána informace, že návrh návsi bude na počátku roku 

2012. 

   Pan Rothbauer poděkoval starostovi za umožnění obměny hracích prvků pro děti. Na návsi 

budou pořízeny nové houpačky a skluzavka pro děti. Instalaci si však obec bude muset zajistit 

vlastními silami. 

   Pan Jiří Stropnický připomněl, že je třeba vyměnit děravý okap na ubytovně. 

   Na závěr starosta obce Paseky p. Václav Kostohryz ml. poděkoval přítomným, popřál všem 

hodně zdraví a štěstí do nového roku a ukončil schůzi. 

   Dne 31 prosince 2011 se konal ve výčepu místního pohostinství Silvestr. Občané se začali 

scházet kolem 20:00 hodin. Tohoto posezení se zúčastnila i pí. Vandová, která vedla 

prodejnu. Ta se zde s místními občany rozloučila, neboť odchází od 1. ledna 2011 do 

důchodu. Tímto bychom jí chtěli všichni poděkovat. K poslechu hrál p. Milan Štístka na 

harmoniku s p. Miroslavem Kropáčkem, který hrál na klarinet. K sobě měli ještě hráče na 

tubu. Dále zde hrál p. Roman Holub s p. Josefem Vnukem na kytaru. Panovala veselá nálada. 

O půlnoci všichni společně přivítali Nový rok „2012“ přípitkem za salvy ohňostroje, který se 

konal na návsi před pohostinstvím. Oslavy skončily v brzkých ranních hodinách. 

   V měsíci prosinci 2011 pokračovalo od prvního dne stejné počasí jako na konci měsíce 

listopadu 2011. Bylo proměnlivé počasí, kdy se denní teploty pohybovaly kolem 6 až 8 stupni 

C. V ranních hodinách byla dost často mlha, která se v některých dnech držela i přes den. 
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 Noční teploty se pohybovaly od – 2 do 3 stupňů C. Dne 4. prosince 2011 se odpoledne zvedl 

silný vítr. Denní teploty klesly na 0 až 3 stupně C. V noci na 5. prosince 2011 občas silně 

pršelo. Odpoledne téhož dne začaly poletovat první sněhové vločky. Sněžilo ale velmi drobně 

a krátce, proto se sníh neudržel. Ve dnech 10 až 15. prosince 2011 bylo přes den slunečné 

počasí, občas zavál studenější vítr. Denní teploty se pohybovaly kolem 7 stupňů C. V noci 

byla obloha jasná a byl mírný mráz kolem -3 až -5 stupni C. Kolem 18. prosince 2011 napadla 

v obci Paseky první souvislá vrstva sněhu. Neboť bylo kolem 1 až 3 stupňů, tak sníh 

nevydržel a roztál. Na Štědrý den bylo zataženo nepršelo a denní teplota se pohybovala kolem 

2 až 3 stupňů C. V noci pak spadla teplota asi na – 1 stupeň C. Mezi svátky bylo střídavé 

počasí. Chvilku pršelo a chvilku svítilo slunce. Dne 30. prosince 2011 bylo přes den zataženo 

a občas poletoval sníh. Na Silvestra bylo polojasno, denní teplota se pohybovala kolem 6 až 7 

stupni C. Večer mírně padal sníh s deštěm. Kolem půlnoci bylo skoro jasno, nepršelo ani 

nesněžilo. Teplota se pohybovala kolem 2 stupňů C.   

Průměrně spadlé srážky v tomto měsíci byly 18 mm (2010 – 64,4 mm). 

   V tomto měsíci se v obci nikdo nenarodil a ani nikdo nezemřel. 

   Tímto bych chtěl jako dočasný kronikář obce Paseky všem 

popřát mnoho zdraví a štěstí v roce 2012. 
 

 

 

 

 

 

………………………………                                                      ……………………………… 

           Martin HEINE                                                                      Václav KOSTOHRYZ ml. 

               Kronikář                                                                                 Starosta obce Paseky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DOMY A OBYVATELÉ V PASEKÁCH V ROCE 2011 
 

 

 

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  nezkolaudováno 0     

4 
 myslivna Lesy m. 
Písku  Srch  trvalý pobyt 4 3 1 

5  Zelenkovna  Holubová   pohosintví 0     

6  Velků  Sládeček  chalupář 0     

7  Řehořů  Lutovský  chalupář 0     

8  Polanských  Růžička st.  trvalý pobyt 2 1 1 

9  novostavba  Vaněček st.  trvalý pobyt 3 2 1 

10  Matějů  Bubleová  chalupářka 0     

11  nově přiděleno  Vnuk  trvalý pobyt 3 2 1 

12  Koutníků  Procházka  chalupář 0     

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 3 2 1 

18  Drudík  Novák  chalupář 0     

19  Malkusů  Brož  chalupář 0     

20    nepřidělené č. popisné                  0     

21  Tůmů  Hůlka  tvalý pobyt 6 2 4 

22  Kynštetrů  Brožák  trvalý pobyt 2 1 1 

23  Nováčků  Lucáková  chalupářka 0     

24  Kasů  Kasa Stanislav  trvalý pobyt 3 2 1 

25  Skalů  Klusáčková  trvalý pobyt 2 1 1 

26    nepřidělené č. popisné   0     

27  Čulíčků  Žák  trvalý pobyt 2 1 1 

28  Koubů  Kouba  trvalý pobyt 7 4 3 

29  Zachovská  Straka   trvalý pobyt 3 2 1 

30  Tkalcovská  Čamek  trvalý pobyt 1 1   

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 2 1 1 

37  Zachů  Svoboda Emil  trvalý pobyt 2 2   

38    nepřidělené č. popisné   0     

39  Anýžů  Pešice  trvalý pobyt 2 1 1 

40  Eliášků  Pejša  trvalý pobyt 3 1 2 

41  Kropáčků  Přívratský  chalupář 0     

42  Němečků  Němečková  neobydlen 1   1 

43  Holátů  Kostohryz ml.  trvalý pobyt 1 1   

44  Turků  Turek st.  trvalý pobyt 3 2 1 



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 4 3 1 

54  Straků  Havlíček 
 chalupář-
neudržován 0     

55  Matoušovna  Kasa Antonín  trvalý pobyt 1 1   

56    nepřidělené č. popisné   0     

57  hájovna Lesy m. Písku  Houdek  trvalý pobyt 3 1 2 

58  Žáků  Hauserová  trvalý pobyt 1   1 

59  Škodů  Hejduk  trvalý pobyt 1 1   

60  hájovna Lesy m. Písku  Maršíková  trvalý pobyt 2 1 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 3 1 2 

67  Němečků  Němeček  chalupář 0     

68  Píchů  Pícha  trvalý pobyt 2 1 1 

69  Bártíků  Pašek  chalupář 0     

70  Kropáčků  Kropáček  trvalý pobyt 5 2 3 

71  Našinců  Kotrba  chalupář 0     

72  Kandů  Svoboda Petr  chalupář 0     

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  Čapek  1.5.2011 odstěh. 0     

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 3 2 1 

2  Burianů  Kudla  trvalý pobyt 2 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  Šestáková  chalupářka 0   

8  Vovčičkovská  Staněk  chalupář 0   

9  Pechů  Pechová  trvalý pobyt 1  1 

10  Kocovská  Čech  chalupář 0   

11  Peklů  Sebera  chalupář 0   

12  Žofkovská  Andresová  trvalý pobyt 1  1 

13  Jezlů  Vávra  trvalý pobyt 2 1 1 

14  Němečků  Navrátil  chalupář 0   

15  Štěpánů  Svobodová  chalupářka 0   

 

   K 31. prosinci 2011 jsou na Obecním úřadě Paseky hlášeny k trvalému pobytu 3 osoby 

(Zemanové). Celkem je v obci Paseky hlášeno k trvalému pobytu 138 osob, z toho 74 mužů 

a 64 žen. V obci Nuzov je k trvalému pobytu hlášeno celkem 9 osob, z toho 4 muži a 5 žen. 

Celkem je k trvalému pobytu v obou obcích hlášeno 147 osob, z čehož je 78 mužů a 69 žen 

(počty včetně dětí). 

   Dle prvních výsledků „Sčítání obyvatel“, které vyšly v prosinci 2011, žije v naší republice 

o 300.000 lidí více jak v roce 2001, kdy bylo poslední sčítání lidu. V současné době v České 

republice žije 10.562.214 obyvatel.           
 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


