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Zápisky v ní zaznamenány od: 1. ledna 2012
Meteorologické údaje o srážkách za uplynulý rok 2012 předával
kronikáři p. Josef HOUDEK z Pasek č. p. 57 - „Myslivna“

Leden 2012
Hned na počátku roku prodala svou nemovitost a následně se odhlásila z trvalého pobytu pí.
Andresová z Nuzova č. p. 12.
V pondělí dne 2. ledna 2012 otevřela poprvé prodejnu nová krámská pí. Blanka Heineová
z Pasek č. p. 87, která tuto prodejnu převzala po pí. Stanislavě Vandové z č. p. 35, která
odešla do důchodu. Oběma jim přejeme mnoho zdaru v dalším životě.
Dne 3. ledna 2012 zemřel v Torontu v Kanadě ve věku 87 let spisovatel Josef
Škvorecký. Josef Škvorecký se narodil 27. září 1924 v Náchodě. Chodil na místní
gymnázium a po jeho absolvování byl totálně nasazen. Po druhé světové válce vystudoval
filosofickou fakultu. Poté pracoval jako redaktor v několika nakladatelstvích a literárních
časopisech. Josef Škvorecký patřil k předním českým spisovatelům, kteří začali publikovat na
konci padesátých let. Proslavil ho román „Zbabělci“ o konci druhé světové války v Náchodě,
v němž se vzdal obvyklého heroizujícího pohledu na osvobození a ukazoval, jak opatrní byli
mnohdy čeští občané i na konci protektorátu. V něm poprvé vystupovala postava Dannyho
Smiřického, která je do jisté míry autobiografická. Patřil také k velkým propagátorům
detektivek, jak o tom svědčí povídková knížka „Smutek poručíka Borůvky“, román „Lvíče“ a
také „Nápady čtenáře detektivek“. Po takzvaném příchodu spřátelených armád v roce 1968 se
rozhodl i se svou ženou Zdenou Salivarovou pro život v emigraci. Odešli do Kanady. Několik
Škvoreckého děl bylo zfilmováno. „Tankový prapor“ až po pádu komunistického režimu.
Ještě v roce 1968 byl na plátno převeden „Farářův konec“ a „Flirt se slečnou Stříbrnou“, který
vyšel ze Lvíčete reflektujícího dobu šedesátých let. Televize převedla na obrazovku několik
jeho detektivních příběhů, mimo jiné „Hříchy pro pátera Knoxe“. Televize připravila i jeho
„Prima sezónu“. V roce 1990 Škvorecký spolu s manželkou obdržel Řád Bílého lva III. třídy,
v roce 1999 státní cenu za literaturu a v roce 2004 se stal laureátem Ceny Jaroslava Seiferta,
pro kterou si z Kanady dokonce osobně přiletěl.
V neděli dne 8. ledna 2012 od 18:00 hodin se konala v místním pohostinství schůzka vedení
Sboru dobrovolných hasičů Paseky. Této schůzky se zúčastnil starosta hasičů Petr Kubička,
velitel hasičů Václav Kostohryz ml., velitelka hasiček Blanka Heineová, jednatel Jiří Vaněček
ml. a pokladník Miroslav Stropnický. Na této schůzce se projednávaly body pro Hasičskou
výroční schůzi, která se bude konat 14. ledna 2012 v penzionu „Václavka“ v Pasekách.
Dne 13. ledna 2012 kolem 22:00 hodin najela loď dlouhá 290 m s názvem Costa
Concordia na mělčinu u ostrova Giglio, který se nachází nedaleko pobřeží jižního
Toskánska. Loď podle provozovatele vyplula ze severoitalského města Savona a plánovala
zastávky ve městech Civitavecchia, v Palermu, Cagliari, na Mallorce, v Barceloně a v
Marseille. Na palubě se nacházelo přes 4000 osob včetně turistů z Francie a Německa. V lodi
se při nárazu vytvořila sedmdesátimetrová trhlina a naklonila se. Při nehodě výletní lodi přišli
o život nejméně tři lidé a 14 se jich zranilo. Místní úřady stále pohřešují 20 lidí. Později
odpoledne našli potápěči v útrobách lodi další dva lidi mrtvé a tři lidi živé. Dle dalšího
vyšetřování tohoto ztroskotání se zjistilo, že loď najela na útes La Scole, který v levoboku
vytvořil trhlinu o délce 48 metrů. Ohromným otvorem vnikaly do trupu masy vody, takže se
loď začala rychle naklánět. Bylo zjištěno, že kapitán lodi se nedržel vytyčené trasy a najel na
útes. Celkem při nehodě zahynulo 32 osob a 7 osob se stále pohřešuje. Předběžná škoda na
lodi je 12 miliard korun. Pátrání po pohřešovaných stále pokračovalo.
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Ztroskotaná loď Costa Concordia
V sobotu dne 14. ledna 2012 od 19:00 hodin se konala v pensionu „Václavka“ výroční
schůze hasičů. Nejdříve přivítal starosta hasičů p. Petr Kubička všechny přítomné hasiče a
hosty. Dále přivítal předsedu Sboru dobrovolných hasičů okresu Písek p. Nováka. Po
starostovy hasičů dostal slovo jednatel hasičů p. Jiří Vaněček ml., který seznámil členy a
členky s průběhem nadcházející sezóny. Pak vystoupil velitel hasičů p. Václav Kostohryz ml.,
který zhodnotil uplynulou sezónu družstev mužů. Po veliteli hasičů zhodnotila uplynulou
sezónu družstva hasiček jejich velitelka pí. Blanka Heineová. Na závěr vystoupil pokladník p.
Miroslav Stropnický. Na závěr schůze vše zhodnotil za uplynulý rok 2011 předseda SDH
okresu Písek p. Novák. Po schůzi věnoval starostovi hasičů obce Paseky p. Petru Kubičkovi
současný šenkýř a rovněž místní kronikář p. Martin Heine st. „Pamětní fototoknihu SDH
Paseky“. V této knize byl zaznamenán celý sportovní rok a rovněž akce pořádané hasiči
v roce 2011. Následně byla tato fotokniha přenesena na Obecní úřad, kde může každý
z občanů do této fotoknihy nahlédnout. Pak následovala volná zábava, v které slavil své „55“
narozeniny člen SDH Paseky p. František Moravec z Pasek č. p. 81. Všichni mu tímto
gratulujeme. K poslechu hrál p. Tomáš Brožák domu Paseky č. p. 22.
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Jednatel SDH Paseky Jiří Vaněček ml. seznamuje přítomné s nadcházející sezónou 2012
Dne 20. ledna 2012 zemřel v Novém Jičíně ve věku nedožitých 71 let sportovec a
skokan na lyžích Jiří Raška. Narodil se 4. února 1941 ve Frenštátě pod Radhoštěm. Dostal
mezi světovou elitu coby člen legendární skupiny „Remsa Boys“ pod vedením trenéra Zdeňka
Remsy. Výrazných úspěchů dosáhl již na Turné čtyř můstků (tehdy Intersport turné) v letech
1966 a 1967. Mezi legendy ale vstoupil o rok později na zimní olympiádě ve francouzském
Grenoblu. Skokan, jemuž reprezentační kolegové neřekli jinak než „Franto“, ovládl
olympijský závod na středním můstku a k tomu přidal stříbro ze závodu na velkém můstku.
Raška byl později v anketě Svazu lyžařů zvolen českým lyžařem 20. století. Dne 28. října
2011 převzal z rukou prezidenta Václava Klause Medaili Za zásluhy. Největší úspěchy: ZOH
1968 - zlato (střední můstek), stříbro (velký můstek); Turné 1967/68 - stříbro, 1968/69 stříbro, 1970/71 - zlato; MS v letech 1972 - bronz.
Dne 22. ledna 2012 oslavil „85“ let pan Emil Svoboda st. z domu Paseky č. p. 37.
V pátek dne 27. ledna 2012 kolem 16:00 hodin prolétl kolem Země asi jedenáctimetrový
asteroid. Nejblíže Zemi byl vesmírný kámen nazvaný 2012 BX34. Z pozemského pohledu se
o blízké setkání sice nejednalo, proletěl ve vzdálenosti 60 tisíc kilometrů, ale přesto to bylo
jedno z největších přiblížení asteroidu k Zemi za poslední dobu. Přiblížil se zhruba pětině
vzdálenosti Měsíce od Země. Bylo to jedno z nejbližších zaznamenaných přiblížení k Zemi,
ale pořád byl dostatečně daleko. Původní výpočty hovořily o tom, že se asteroid přiblíží již na
vzdálenost 20 tisíc kilometrů, ocitl by se tak tedy ve dráze satelitů. Přestože asteroid nebyl
vidět pouhým okem, již amatérští astronomové ale měli možnost jej spatřit.
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Prolétající asteroid
V sobotu dne 28. ledna 2012 od 19:45 hodin se konal v místním pohostinství „Hasičský
bál“. Tohoto bálu se zúčastnilo mnoho místních hasičů, hasiček a mnoho dalších místních
občanů a i lidí z okolních vesnic. Celkově přišlo na místní bál 92 platících (vstupenka stála
100,-Kč/osobu). Později na ples přišlo ještě několik návštěvníků, takže plesu se zúčastnilo
přes 100 lidí. Na začátku měly předtaneční vystoupení dvě členky taneční skupiny „Z.I.P“
z Písku. Pak začal samotný bál. Kolem půlnoci proběhla bohatá tombola, kdy každý ze
zúčastněných si odnesl nějakou tu cenu. Bál skončil v brzkých ranních hodinách. K poslechu
a tanci hrála hudební skupina „LK band“ z Protivína.
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Vystoupení taneční skupiny „Z.I.P“ z Písku
V měsíci lednu 2012 pokračovalo od prvního dne stejné počasí jako na konci měsíce
prosince 2011. Bylo proměnlivé počasí. Denní teploty se pohybovaly kolem 0 až 5 stupni C.
Od 5. ledna 2012 se zvednul silný vítr, který na horách dosáhl až orkánu, což je kolem 130
km/h. Na horách tento orkán provázelo i silné sněžení. Silný vítr trval i dne 6. ledna 2012.
Dne 7. ledna 2012 v Pasekách napadl první letošní sníh. Sníh vydržel i přes noc, ale dne 8.
ledna 2012 už roztál. Denní teploty se pohybovaly od 0 do 3 stupňů C. Dne 12. ledna 2012
bylo přes den krásné slunečné počasí a denní teplota se pohybovala kolem 6 až 7 stupni C.
v tento den bylo vyloženě jarní počasí. Dne 13. ledna 2012 ukázala zima svoje zuby. Po celý
den bylo značně chladno, kdy se teplota pohybovala kolem – 2 stupňů C. K večeru začalo
sněžit. Během chvilky napadlo až 2 cm sněhu. Tento sníh vydržel i přes noc. Dne 14. ledna
2012 bylo opět slunečno, ale mrazivo. Denní teploty se pohybovaly kolem – 1 až – 3 stupně
C. Dne 15. a 16. ledna 2012 bylo opět slunečné počasí. Denní teploty se pohybovaly kolem –
2 až 2 stupňů C. Noci byly jasné, proto byly teploty nižší a pohybovaly se kolem – 2 až – 4
stupňů C. Dne 19. ledna 2012 byla opět zima, od ranních hodin padal mokrý sníh. Napadslo
celkem asi 6 až 7 cm mokrého sněhu. V poledne do tohoto sněhu začalo pršet, takže sníh za
chvíli roztál. Denní teplota se pohybovala kolem 4 stupňů C. Dne 21. ledna 2012
v podvečerních hodinách začalo opět silně sněžit. Během pár minut napadlo až 10 cm
mokrého sněhu. Večer přešlo sněžení v déšť a během chvilky tento sníh roztál. Dne 22. ledna
2012 bičoval naší obec silný západní vítr. Dne 23. ledna 2012 svítilo dopoledne slunce a
teplota se pohybovala na příjemných 6 stupních C. Od 29. ledna 2012 do 31. ledna 2012 bylo
přes den slunečno, mrazivo, kdy se denní teploty pohybovaly kolem – 1 až – 3 stupňů C.
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silný východní vítr.
Průměrně spadlé srážky v tomto měsíci byly 56,3 mm (2011 – 28,5 mm).
V tomto měsíci se v obci nikdo nenarodil a ani nikdo nezemřel. Odstěhovala se pí.
Adnresová z domu Nuzov č. p. 12.

Únor 2012
V pátek dne 3. února 2012 v brzkých ranních hodinách padaly teplotní rekordy, kdy největší
mráz byl naměřen na „Jezerní slati“ na šumavské Kvildě. Byla zde naměřena teplota – 38,1
stupňů C. Ze 155 meteorologických stanic v naší republice jich 105 zaznamenalo teplotní
rekord.

Souhrn mrazivých teplot v Česku z 3. na 4. února 2012
V pátek dne 3. února 2012 došlo k poškození čerpadla v obecném vrtu, který je u penziónu
„Václavka“. Z tohoto důvodu nebyla dodávaná voda do obecního vodojemu.
V sobotu dne 4. února 2012 v dopoledních hodinách byla provedena demontáž starého
čerpadla v obecním vrtu. Dále se zjistilo, že v potrubí, které je ve skruži okolo vrtu, došlo
k zamrznutí vody vedoucí z vrtu do vodojemu. Po demontáži starého čerpadla bylo
namontováno nové čerpadlo a následně umístěno zpět do vrtu. Na demontáži a montáži
čerpadla se pod vedením starosty obce Paseky Václava Kostohryze ml. zúčastnil Roman
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Kubičku a Martina Heineho st. O dodávku teplých nápojů se postarala Veronika Kubičková.
V pondělí dne 6. února 2012 v brzkých ranních hodinách padaly opět teplotní rekordy, kdy
největší mráz byl naměřen na „Jezerní slati“ na šumavské Kvildě. Byla zde naměřena teplota
– 39,4 stupně C. Ze 178 meteorologických stanic v naší republice jich 93 zaznamenalo
teplotní rekord.

Souhrn mrazivých teplot v Česku z 5. na 6. února 2012
Dne 13. února 2012 ve večerních hodinách zemřel ve věku 81 let pan Václav Hronek,
který dlouhá léta bydlel v Pasekách č. p. 32. Tento pasecký rodák poslední roky svého
života bydlel v „domovince“ v Sedlci u Českých Budějovic. Byl to pasecký kronikář, který
sepsal „Obecní kroniku č. „5“. Dne 18. února 2012 od 10:30 hodin se konal v kostele
v Myšenci pohřební obřad a poté byl p. Václav Hronek pohřben do rodinné hrobky na
hřbitově v Myšenci.
Dne 15. února 2012 oslavil „60“ let pan Jaroslav Musil z domu Paseky č. p. 1.
V sobotu dne 25. února 2012 proběhl za podpory skupiny ČEZ v obci každoroční
„Masopust“. Kolem 12:00 hodin se začaly do místního pohostinství dostavovat masky. Kolem
13:30 hodin vyrazilo na 40 masek, včetně dětských, na obchůzku po vsi. Navštěvovaly
každou chalupu, kde jim místní občané a chalupáři připravili občerstvení. Před 17:30 hodinou
dorazily masky zpět do pohostinství, kde se rozproudila „Masopustní zábava“. Na zábavu
přišlo kolem 70 hostů. Letos po delší době nebylo žádné vystoupení. K poslechu a tanci hrál
po celý den a večer p. Antonín Talafous a jeho hudební skupina. Zábava byla veselá, všichni
se dobře bavili. Během obchůzky po vsi bylo krásné slunečné počasí a denní teplota se
pohybovala kolem 12 až 15 stupni C.
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Masopustní průvod před paseckým pohostinstvím
V měsíci únoru 2012 a to hned od 1. února 2012 byly v celé Evropě třeskuté mrazy. Tyto
mrazy se nemohly vyhnout ani naší obci. Přes den bylo povětšinou slunečno a denní teploty
se pohybovaly kolem – 10 až – 12 stupni C. Přes noc bylo jasno a noční teploty stále klesaly.
Pohybovaly se kolem – 15 až – 18 stupni C. Dne 7. února 2012 začalo v brzký ranních
hodinách sněžit. Napadlo kolem 4 cm sněhu. Mrazy stále pokračovaly a denní teploty se
pohybovaly od – 6 do – 10 stupňů C. Přes noc opět teploty padaly na – 13 až – 15 stupňů C.
Ve dnech 11. až 12. února 2012 spadla teplota v naší obci až na – 23 stupňů C. Od 13. února
2012 se mírně oteplilo, ale začal padat drobný sníh. Denní teploty se pohybovaly kolem – 3
stupňů C, ale noční teploty byly stále kolem – 10 až – 12 stupni C. Od 17. února 2012 silné
mrazy polevily a denní teploty se začaly postupně pohybovat nad 0 stupni C. I v noci už bylo
tepleji, kdy se teploty pohybovaly kolem -3 až 0 Stupni C. V druhé polovině měsíce února
2012 bylo už převážně slunečné počasí a denní teploty vystoupily na 8 až 12 stupňů C. Občas
se obcí přehnala nějaká ta přeháňka, někdy i sněhová. Noční teploty se pohybovaly kolem
0 až – 5 stupňů C.
Průměrně spadlé srážky v tomto měsíci byly 21,3 mm (2011 – 10,2 mm).
V tomto měsíci se v obci nikdo nenarodil. Dne 13. února 2012 zemřel p. Václav Hronek
z Pasek č. p. 32.
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Březen 2012
Ve čtvrtek dne 1. března 2012 od 16:00 hodin proběhlo na Obecním úřadě zasedání
místního zastupitelstva se zástupci ČEZ – Jaderná elektrárna Temelín a projektanty. Ti
předložili zastupitelstvu k seznámení projektovou dokumentaci silničního obchvatu obce
Paseky. Pokud nenastanou problémy s výkupem pozemků a nebo nebude pozastavena
dostavba dalšího bloku JETE, tak by mohlo dojít ke stavbě obchvatu v roce 2017.
V sobotu dne 3. března 2012 slavil v místním pohostinství své „45“ narozeniny současný
šenkýř, zastupitel a zároveň obecní kronikář p. Martin Heine st. Sešlo se na 20 gratulantů.
Ve středu dne 7. března 2012 se na místním Obecním úřadě přihlásila k trvalému bydlení
rodina Skřivánkova z Albrechtic nad Vltavou. Ta bude bydlet v hájovně Paseky č. p. 89 po
p. Čapkovi.
V pátek dne 9. března 2012 od 19:30 hodin proběhla v místním pohostinství letošní první
veřejná schůze obecní zastupitelstva. Této schůze se zúčastnilo i několik místních občanů,
které zajímal především plánovaný obchvat obce Paseky. Pan starosta přivítal přítomné
občany a seznámil zastupitele s programem jednání.
Zastupitelé byli seznámeni se změnami rozpočtu. S tímto rozpočtovým opatřením č. 2/2012
v předloženém znění souhlasili.
V dalším bodě oznámil zastupitelům, že se jedná o smlouvě „O smlouvě budoucí“ o zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemenu ve prospěch společnosti E.ON Česká republika.
Smlouva se týká zřízení věcného břemena pro zřízení kabelového vedení NN pro připojení
nemovitosti paní Hauserové v Pasekách (zahrada) přes obecní nemovitosti parcela č. 1467/7 a
č. 1468/5 k. ú. Paseky u Písku.
Zastupitelé byli seznámeni se zprávou o přezkumu hospodaření za rok 2011. Přezkum
hospodaření dopadl s konstatováním, že nebyly shledány žádné chyby a nedostatky a
nedostatky předchozích let byly řádně napraveny. Zastupitelé berou na vědomí zprávu o
přezkumu hospodaření za rok 2011. Byli dále seznámeni s návrhem závěrečného účtu za rok
2011. Zastupitelé schválili návrh závěrečného účtu za rok 2011 včetně zprávy o přezkumu
hospodaření s výrokem bez výhrad.
Zastupitelstvo v dalším bodě souhlasilo s bezúplatným převodem pozemků pod a u rybníku
„Starák“ od pozemkového fondu, kdy pozemkový fond byl s námi doposud podílovým
spoluvlastníkem. Jedná se o bezúplatný převod (darem od pozemkového fondu) podílů na
pozemcích parcely č. 626/6 a 626/12.
Pan starosta dále informoval přítomné o tom, že se naskytla možnost zažádat peněžní
prostředky na vodojem v Nuzově a na opravu rybníčku v Nuzově. Zastupitelstvo souhlasilo
s uzavřením mandátní smlouvy s firmou STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o. na zajištění
zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu se zákonem o veřejných zakázkách spojené
s výběrem zhotovitele díla na akci: Nuzov VDJ + ČOV, kdy smluvená cena je 24 000,00 Kč.
Starosta rovněž informoval místní občany o tom, že zastupitelstvo obce bylo seznámeno na
jednání s geodetickou kanceláří (hlavním projektantem obchvatu a také se zástupci ČEZu)
s trasou obchvatu. Trasa má vést od „Kukelské zastávky“ pod právě vystavovanou ČOV, dále
pod kravínem a na stávající komunikaci se napojí obchvat u „Kovářské hromady“. Přesná
trasa se ještě upravuje, ale jakmile bude známa, tak budou všichni občané s touto trasou
seznámeni. Dle informací získaných na schůzce budou vlastníci dotčených pozemků zhruba
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ale předpokládá se úřední cena.
Dále pan starosta informoval přítomné, že obec má šanci zažádat finanční prostředky na
dovybavení jednotky požární ochrany SDH Paseky z prostředků Jihočeského kraje.
Zastupitelstvo souhlasilo s podáním žádosti na JPO obce Paseky na čerpadlo, elektrocentrálu
a na hadice.
V diskuzi na dotaz pana Polanského starosta informoval přítomné, že v nejbližší době se
začne kopat kanalizace mezi Turků, Paseky č. p. 44 a Moravců, Paseky č. p. 81.
Na dotaz pana Štambery ohledně staré trafostanice v obci bylo odpovězeno, že nová
trafostanice, která by měla do budoucna zcela zabránit výpadkům elektrické energie, se
v současné době zpracovává geodeticky, protože současná stavba trafostanice přímo zasahuje
do plánovaného obchvatu a tedy musí být stavba adekvátně v souladu s obchvatem umístěna.
Zastupitelka obce paní Kubičková informovala přítomné, že dne 6.4.2012 přijede od firmy
A.S.A. kontejner na nebezpečný odpad. Sběr železného šrotu bude probíhat týden po sběru
nebezpečného odpadu.
Dále informovala přítomné, že hájovna Paseky č. p. 89 už není prázdná a že se k nám do
obce přistěhovali Skřivánků z Albrechtic nad Vltavou.
Na závěr veřejné schůze pan starosta Václav Kostohryz ml. poděkoval přítomným a schůzi
ukončil.
V sobotu dne 10. března 2012 od 08:00 do 12:45 hodin proběhla hasičská brigáda.
Prováděla se vyřezávka na „Bambusu“. Této brigády se zúčastnilo pět členů SDH Paseky.
V tento den bylo polojasno, nepršelo a denní teplota se pohybovala kolem 10 stupňů C.
Dne 10. března 2012 slavil v místním pohostinství své „50“ narozeniny p. Roman Holub.
Sešlo se na 30 gratulantů.
Dne 13. března 2012 kolem 21:00 hodin došlo k dopravní nehodě belgického autobusu
ve švýcarském kantonu Calais při které zemřelo 28 lidí, z toho 22 dětí. Dalších 24 dětí
bylo zraněno, některé z nich vážně. Zranění tří cestujících jsou obzvláště těžká. Autobus se
podle policie vracel s dětmi do Belgie po víkendovém lyžařském kurzu. Cestovaly v něm dvě
školní třídy, celkem 52 lidí. Děti byly ve věku kolem 12 let. Autobus narazil ze zatím
neznámých příčin do zdi v tunelu dálnice A9 u města Sierre. Nejprve najel do boční zdi a
posléze čelně vrazil do stěny nouzového odstavného stanoviště. Záchranné práce probíhaly
celou noc. Ranění byli převáženi helikoptérami a sanitkami do okolních nemocnic. Děti ve
věku kolem dvanácti let pocházely z belgických vesnic Lommel a Heverlee. Lyžařský kurz se
konal ve Val d´Anniviers. V následujících dnech byly ostatky všech zemřelých zpět do
Belgie. Rovněž byly převezeny děti, které utrpěly zranění a byly ve Švýcarsku v nemocnici.
Dne 16. března 2012 od 11:00 hodin byl v Belgii vyhlášen státní smutek.
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Havarovaný belgický autobus
V sobotu dne 17. března 2012 v 07:00 hodin vyjelo s píseckou cestovní kanceláří na 20
místních občanů do lázeňského města Bad Füssing v Německu. Byl to celodenní zájezd. Zpět
do Pasek se vrátili kolem 20:00 hodin. Protože měli o čem povídat, tak si následně rozdělali
oheň a při tom si upekli nějaké ty špekáčky. Výletní den jim na cestování a pobyt v lázních
vyšel, neboť bylo krásné slunečné počasí a denní teplota se pohybovala kolem 23 stupňů C.
Dne 17. března 2012 oslavil „70“ let pan Josef Kouba z domu Paseky č. p. 28. Od 18:00
hodin pořádal v místním pensionu „Václavka“ oslavu, na které se zúčastnila nejen jeho
početná rodina i s vnoučaty, ale i kamarádi a kamarádky z Pasek. Sešlo se na 40 gratulantů.
Dne 18. března 2012 od 09:00 hodin se konala hasičská brigáda na úklid štěrku okolo
silnice č. II/159 v naší obci. Této brigády se zúčastnilo na 11 členů a členek místního
hasičského sboru. V ten den bylo krásné slunečné počasí, denní teplota se pohybovala kolem
21 stupňů C.
V pátek dne 23. března 2012 během dne firma „Hřiště Pod Květinou“ z Písku provedla
instalaci, kdy na návsi u pergoly instalovala tři nové atrakce pro děti. Jedná se o skluzavku,
houpačku a hrazdičku. Za vyrobení atrakcí a instalaci zaplatila Obec Paseky 50.000,- Kč.
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Nově instalované atrakce pro děti na návsi
V pátek dne 23. března 2012 kolem 16:45 hodin se naší obcí prohnal silný déšť, který byl
doprovázen první letošní bouřkou. Tato bouře trvala skoro 2 hodiny. Pak už jen do noci
pršelo.
V sobotu dne 24. března 2012 se od 09:00 hodin konala hasičská brigáda, kdy se provádělo
zabetonování nově instalovaných atrakcí pro děti. Této brigády se zúčastnila tři hasičky a
čtyři hasiči z místního sboru. V ten den bylo krásné slunečné počasí a denní teplota se
pohybovala kolem 15 stupňů C.
V sobotu dne 24. března 2012 od 09:30 hodin se v obci Podolí I konala Okresní schůze
hasičů, které se zúčastnil i velitel místních hasičů p. Václav Kostohryz ml. a dále velitelka
místních hasiček pí. Blanka Heineová. Byly zde seznámeni z uplynulým rokem a s akcemi na
rok 2012.
V sobotu dne 24. března 2012 od 12:30 hodin prováděla jedna členka hasičského sboru
hrabání na návsi kolem nových atrakcí.
V pondělí dne 26. března 2012 se na Obecním úřadě přihlásila k trvalému pobytu rodina
Kozákova z Dobříče u Prahy. Ta bude bydlet v domě Nuzov č. p. 12 po pí. Andresové.
V pondělí dne 26. března 2012 od 17:00 hodin se prováděly terénní úpravy okolo nových
atrakcí pro děti. Této brigády se zúčastnilo pět hasičů a za zastupitelstvo Obce Paseky se
k brigádníkům přidal i Stanislav Rothbauer. Bylo krásné slunečné počasí a denní teplota se
pohybovala kolem 18 stupňů C.
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Přívratských z Písku – Nového Dvora do domu Paseky č. p. 41. Tuto chalupu až do dnešního
dne využívali jako chalupáři.
V měsíci březnu 2012 bylo hned od prvních dnů povětšinu slunečné počasí a denní teploty
se pohybovaly kolem 10 až 15 stupni C. Přes noc se pohybovaly teploty kolem 1 až – 1 stupně
C. Dne 8. března 2012 bylo velmi chladné počasí. Ráno sněžilo a přes den pršelo. Denní
teplota se pohybovala kolem 6 stupňů C. Od 9. března 2012 bylo opět pěkné slunečné počasí
s teplotami kolem 10 stupňů C. Toto počasí vydrželo do 12. března 2012. To se opět obloha
zatáhla a přes den občas mírně mrholilo. Denní teplota se pohybovala kolem 6 stupňů C.
Od 16. března 2012 se opět vyčasilo a bylo krásné slunečné počasí. Denní teploty se
pohybovaly kolem od 18 do 23 stupňů C. Noční teploty se pohybovaly kolem 2 až 5 stupni C.
Dne 23. března 2012 se od 16:45 hodin do 17:30 hodin prohnal obcí silný déšť doprovázený
první letošní bouřkou. Pak pršelo až do nočních hodin. Druhý den už bylo opět krásné
slunečné počasí s denní teplotou kolem 22 stupňů C. V noci ale byly opět mírné mrazíky, kdy
se teplota pohybovala kolem – 1 stupně C. Od 28. března 2012 se počasí obrátilo. Obloha se
zatáhla, foukal silnější studený vítr a denní teplota se pohybovala kolem 10 až 12 stupni C.
Toto počasí trvalo až do konce měsíce března 2012.
Průměrně spadlé srážky v tomto měsíci byly 20,4 mm (2011 – 36,3 mm).
V tomto měsíci se v obci nikdo nenarodil a ani nikdo nezemřel. Přistěhovala se rodina
Skřivánkova do domu Paseky č. p. 89. Dále se přistěhovala rodina Kozákova do domu Nuzov
č. p. 12. Rovněž se přistěhovala rodina Přívratských do domu Paseky č. p. 41.

Duben 2012
Ve čtvrtek dne 5 dubna 2012 v podvečerních hodinách obcházeli před Velikonocemi řehtáči
celou ves. V řehtání budou pokračovat až do soboty dne 7. dubna 2012, kdy budou vyřehtávat
vajíčka a jiné drobnosti.
V pátek dne 6. dubna 2012 byl přistaven před Obecní úřad Paseky kontejner na nebezpečný
odpad. Tento kontejner zde bude až do 10. dubna 2012.
V pátek dne 6. dubna 2012 vyšlo další číslo paseckého občasníku „Pasecké listy“. Toto číslo
vyšlo poprvé v letošním roce. Obyvatelé Pasek a Nuzova jsou v tomto čísle obeznámeni např.
s plánovaným obchvatem Pasek, odkupem pozemků pod plánovaným obchvatem. Dále se
jedna strana tohoto čísla věnuje hasičské historii v Pasekách. Rovněž je zde seznam
plánovaných soutěží Sboru dobrovolných hasičů Paseky, atd.
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První výtisk „Paseckých listů“ v roce 2012
V pátek dne 6. dubna 2012 od 16 do 17:00 hodin probíhal na Obecním úřadě Paseky zápis
dětí do kroužku „Mladých hasičů“. Přihlásilo se jedno dítě a to Stanislav Švehla z Albrechtic
nad Vltavou, neboť v této obci žádný dětský hasičský kroužek neexistuje.
V sobotu dne 7. dubna 2012 od 08:00 hodin proběhla v pensionu „Václavka“ brigáda na
vyklizení podkrovních prostor. Bylo vystěhováno mnoho nepotřebných a poškozených věcí.
Této brigády se zúčastnili čtyři hasiči z místního spolku a šenkýř z místního pohostinství.
Vyklizené věci byly zlikvidovány jako nebezpečný odpad a odvezeny do přistaveného
kontejneru. V tento den bylo zataženo, nepršelo a denní teplota se pohybovala kolem
8 stupňů C.
V pondělí dne 9. dubna 2012 byl Velikonoční den. Pár chalanů se vydalo vymrskat děvčice
v obci. Bylo slunečné počasí a teplota se pohybovala kolem 15 stupňů C.
V pátek dne 13. dubna 2012 kolem 16:00 hodin došlo k havárii osobního automobilu Honda
na sil. II/159 u myslivny Paseky č. p. 57 (p. Houdek). Automobil Honda jel od Albrechtic nad
Vltavou, zřejmě vyšší rychlostí, dostal smyk a narazil do stromu. Řidič se zranil a byl

- 15 záchrankou odvezen do nemocnice v Písku. Na místě zasahovaly záchranné složky. Přistál
zde i vrtulník z Českých Budějovic. Ten ale potom odlétl, neboť řidičova zranění nebyly až
tak vážné.
V sobotu dne 14. dubna 2012 od 08:00 hodin proběhla další hasičská brigáda na sběr
starého železa. Této brigády se zúčastnilo sedm členů SDH Paseky. Bylo nasbíráno mnoho
šrotu. Peníze za železo budou použity sdružením k nákupu věcí pro hasičský sport. V ten den
bylo polojasno, nepršelo a denní teplota se pohybovala kolem 15 stupňů C.
V sobotu dne 14. dubna 2012 od 20:00 hodin proběhla v místním pohostinství dopitná po
masopustu. Této dopitné se zúčastnilo na 14 hostů. K poslechu zahráli na kytaru p. Roman
Holub z Pasek č. p. 47 a p. Josef Vnuk z Pasek č. p. 11.
V neděli dne 15. dubna 2012 od 13:00 hodin se sešli na prvním setkání v letošním roce
členové a členky místního SDH, aby se domluvili na dalším průběhu tréninků a závodů.
Dostavily se i dvě nové členky, které určitě budou po zacvičení posilami ženského družstva.
Celkem se tohoto setkání zúčastnilo na 14 lidí. Později byla vyzkoušena i motorová stříkačka,
která byla v zimním období na generální prohlídce v Hranicích na Moravě u p. Vincklera.
V tento den bylo zataženo, poprchávalo a denní teplota se pohybovala kolem 8 až 10 stupni C.

První setkání členů SDH Paseky v letošním roce
V sobotu dne 21. dubna 2012 od 10:00 hodin opět vypomáhali čtyři členové SDH Paseky a
šenkýř (Jiří Vaněček ml., Dagmar Klusáčková, Jaroslav Klusáček, Martin Kaššák a Martin
Heine st.) na cyklistickém závodě „Marathon bike Galaxy“ v Tálíně. Tento závod pořádal
Galaxy team Tálín. Vypomáhali na řízení dopravní provozu nejdříve v Tálíně. Po odstartování
závodu se přemístili na předem daná stanoviště. Závod byl ukončen kolem 15:15 hodin. Bylo
polojasno až jasno, nepršelo, vál mírný vítr. Denní teplota se pohybovala od 12 do
15 stupňů C.
V neděli dne 22. dubna 2012 od 13:00 hodin se konalo první letošní cvičení SDH Paseky u
rybníka „Starák“. Začalo se cvičit naostro s vodou. Sešlo se kolem třiceti členů. Přišli i dvě
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denní teplota se pohybovala kolem 10 stupňů.

První cvičení místních hasičů v roce 2012
V neděli dne 22. dubna 2012 kolem 16:00 hodin padaly v naší obci první letošní kroupy.
V sobotu dne 28. dubna 2012 kolem 10:00 hodin se vydalo pět místních chlapů, aby vybrali
a dopravili strom, který bude použit na „Májku“. Po delší chvíli byl vybrán strom, který byl
podříznut a zapojen za traktor p. Josefa Kouby z Pasek č. p. 21. Následně byl dopraven za
místní hospodu, kde byl zbaven kůry. Rovněž byla shozena stará májka. V tento den bylo
krásné slunečné počasí a denní teplota se pohybovala kolem 27 stupňů C.
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Příprava nové májky
V neděli dne 29. dubna 2012 ve 13:00 hodin proběhlo u rybníka „Starák“ další hasičské
cvičení místních hasičů. Za krásného slunečného počasí probíhal jeden útok za druhým.
Doběhy k terčům byly dobré, ale z důvodu silnějšího větru byl problém s nástřikem. Denní
teplota se pohybovala kolem 27 stupňů C.
V pondělí dne 30. dubna 2012 kolem 18:00 hodin se stavěla „Májka“ na návsi před místním
pohostinstvím. Této akce se, jako každoročně, zúčastnilo mnoho občanů naší obce včetně
chalupářů. Májku na místo dopravili místní chlapi v „teplých“. Pak byla provedena výzdoba.
Tuto výzdobu prováděly děti pod dozorem starších. Po výzdobě byla májka umístěna do
fundamentu. Pak se provedlo její vyzdvižení. Při zvedání došlo k povolení zajišťovacího
hřebu a k sesmeknutí lana. Proto se nakonec musel použít ke zvednutí májky traktor Jiřího
Vaněčka ml. V tento den bylo krásné slunečné počasí a denní teplota se pohybovala kolem 28
stupňů C. Při přípravě a zvedání májky se přihnal (jako každoročně už po dobu čtyř let) silný
vítr, který přihnal do naší obce prudký liják s první letošní bouřkou. Tato bouřka někde
způsobila poškození elektrického vedení a od 20:30 hodin do 23:30 hodin nešel v Pasekách
elektrický proud. Po bouřce ještě místy pršelo a teplota klesla. Kolem 22:00 hodin přestalo
pršet a vyjasnilo se. Noční teplota se pohybovala kolem 15 stupňů C.
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Stavění májky
Od začátku měsíce dubna 2012 pokračovalo stejné počasí jako na konci března 2012.
Nepršelo, občas na pár chvil vykouklo zpod oblaků sluníčko. Denní teploty se pohybovaly
kolem 6 až 8 stupni C. V noci teploty padaly pod nulu. Pohybovaly se kolem - 1 až
- 3 stupni C. Ve dnech 2 až 4. dubna 2012 bylo krásné jarní počasí, svítilo sluníčko a teploty
se pohybovaly kolem 20 stupni C. Od 5. dubna 2012 se opět zatáhlo a ochladilo se. Denní
teplota se pohybovala kolem 7 až 9 stupni C. Dne 8. dubna 2012 bylo nejchladněji. Během
dne místy i drobně sněžilo. Denní teplota nepohybovala kolem 5 stupňů C. Na velikonoční
den vysvitlo slunce a teplota byla kolem 15 stupňů C. Od 14. dubna 2012 se obloha zatáhla a
denní teploty se pohybovaly kolem 8 až 10 stupni C. Dne 16. dubna 2012 celý den propršelo a
teplota se opět snížila. Pohybovala se kolem 5 až 7 stupni C. Dne 17. dubna 2012 bylo opět
slunečné počasí, ale denní teplota se pohybovala pouze kolem 8 stupňů C. Na Šumavě přes
noc z 16. na 17. dubna 2012 napadl sníh a noční teplota se pohybovala kolem – 2 stupňů C.
Dne 22. dubna 2012 bylo celý den zataženo, odpoledne se přes obce prohnaly první letošní
kroupy. Denní teplota se pohybovala kolem 10 stupňů C. Přes noc se denní teploty
pohybovaly kolem 0 až 3 stupně C. Poslední dny měsíce dubna 2012 bylo krásné slunečné
počasí a denní teploty se pohybovaly mezi 25 až 30 stupni C. Místy vál mírný jižní vítr.
V noci se rovněž oteplilo na 13 až 26 stupňů C. Ve dnech 27. až 29. dubna 2012 padaly
v Česku teplotní rekordy, kdy v některých částech naší republiky bylo přes 31 stupňů C. Dne
30. dubna 2012 se ve večerních hodinách naší obcí prohnala první letošní bouřka.
Průměrně spadlé srážky v tomto měsíci byly 76,8 mm (2011 – 52,1 mm).
V tomto měsíci se v obci nikdo nenarodil a ani nikdo nezemřel.
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Květen 2012
V pátek dne 4. května 2012 bylo zahájeno „Mistrovství světa v ledním hokeji“. Toto
mistrovství probíhá ve dvou zemích a to ve Finsku v Helsinkách a ve Švédsku ve
Stockholmu. Od 16:15 hodin zahájili toto mistrovství i naši hokejisté. Utkali se s celkem
Dánska a „utrpěli“ výhru 2:0. I v Pasekách se fandilo a to v místním pohostinství, kde se sešlo
na 10 fandů.
V sobotu dne 5. května 2012 od 13:00 hodin se konala hasičská soutěž „O putovní pohár
starosty města Bechyně. Této soutěže se poprvé v letošním roce zúčastnily i všechny tři
družstva z Pasek. Družstvo mužů Paseky I běželo v plné sestavě. Družstvo mužů Paseky I se
umístilo s časem 24:78 s na 5. místě. Družstvo mužů Paseky II bylo doplněno dvěma ženami.
Družstvo mužů Paseky II se umístilo s časem 33:08 s na 9. místě. Družstvo žen se s časem
24,26 s umístilo na krásném „2. místě“. Na to, že to byl první závod byly výsledky všech tří
družstev výborné. Tyto výsledky se po návratu do Pasek oslavily v místním pohostinství.
V tento den bylo polojasno, na závěr soutěže začalo pršet. Denní teplota se pohybovala kolem
20 stupňů C.

Družstva mužů a žen SDH Paseky na soutěži v Bechyni

- 20 V sobotu dne 5. května 2012 od 19:15 hodin nastoupili hokejisté k dalšímu zápasu na
Mistrovství světa v hokeji. Hráli proti domácímu týmu Švédska. Po nepříliš pohledném
zápase prohráli naši hokejisté 4:1.
V pondělí dne 7. května 2012 od 16:15 hodin nastoupili naši hokejisté k dalšímu zápasu na
Mistrovství světa. Hráli proti týmu Norska. Opět „utrpěli“ výhru na nájezdy v poměru 4:3.
Ve čtvrtek dne 10. května 2012 od 20:15 hodin sehráli naši hokejisté další zápas na
Mistrovství světa v ledním hokeji. Nastoupili proti hokejistům Lotyška. Po zlepšeném herním
projevu nakonec zvítězili 3:1.
V pátek dne 11. května 2012 od 16:15 hodin nastoupili naši hokejisté proti mužstvu Itálie.
V první a třetí třetině se už dalo mluvit o tom, že naši hokejisté hrají hokej. Ve druhé třetině to
byla bída. Nakonec naši hokejisté zvítězili 6:0.
V sobotu dne 12. května 2012 od 13:00 hodin se konalo v obci Všeteč na českobudějovicku
„105. výročí založení hasičského sboru Všeteč“. Na této oslavě se za SDH Paseky zúčastnil
velitel místních hasičů p. Václav Kostohryz ml., jednatel p. Jiří Vaněček ml. a členky pí.
Pavla Musilová, pí. Pavlína Stropnická a pí. Jana Vaněčková. Po pochodu průvodu a přivítání
hasičů probíhaly oslavy. Žádná soutěž spojena s oslavami neprobíhala. V tento den bylo
zataženo, nepršelo a denní teplota se pohybovala kolem 12 stupňů C.
V sobotu dne 12. května 2012 od 20:00 hodin se na deset hasičů zúčastnilo „Pouťové
zábavy“ ve Žďářě. K poslechu i tanci hrála hudební skupina FATIMA.
V neděli dne 13. května 2012 se od 13:00 hodin konalo další cvičení hasičů SDH Paseky u
rybníka „Starák“. Bylo to poslední cvičení před „Okrskovou soutěží“, která se bude konat
další sobotu ve Žďáře. Poprvé zkusily hasičský útok i děti, které jsou přihlášeny v kroužku
„Mladých hasičů“. V tento den bylo polojasno, nepršelo, denní teplota se pohybovala kolem
15 stupňů C.

Cvičení nejmenších paseckých hasičů

- 21 V neděli dne 13. května 2012 nastoupili od 16:15 hodin naši hokejisté na Mistrovství světa
v hokeji proti mužstvu Ruska. Tento zápas prohráli 2:0, kdy první gól inkasovali po 24 s hry.
V úterý dne 15. května 2012 od 16:15 hodin nastoupili naši hokejisté k dalšímu utkání a to
proti mužstvu Německo. Toto zdolali po dobrém výkonu 8:1 a ve čtvrtfinále se utkají
s domácím mužstvem Švédska.
Dne 17. května 2012 oslavila „60“ let pí. Hauserová z domu Paseky č. p. 58.
Ve čtvrtek dne 17. května 2012 od 20:15 hodin nastoupili naši hokejisté ke čtvrtfinálovému
zápasu proti Švédsku v hale Globen ve Stockholmu. Tento zápas po dramatickém boji vyhráli
4:3 a postoupili do semifinále proti týmu Slovenska.
V sobotu dne 19. května 2012 od 11:00 hodin proběhla první větší letošní hasičská soutěž.
Tato soutěž proběhla ve Žďáře a jednalo se o „Okrskovou soutěž hasičů“. Zúčastnili i hasiči
z SDH Paseky. S okrskovou soutěží probíhala i soutěž „O pohár Stříkej Žďár“. V těchto
soutěžích bojovala i tři družstva z Pasek, dvě mužské a jedno ženské. Jako první běžely ženy.
S časem 35:80 s obsadily „1. místo“ v okrsku a „2. místo“ v poháru „Stříkej“. Prvním
paseckým mužským družstvem bylo družstvo mužů Paseky II. Ty s časem 35:03 s obsadili
v okrsku „3. místo“ a v poháru „Stříkej“ krásné 6. místo. Pak běželo družstvo mužů Paseky I.
To s časem 35:32 s obsadilo 4. místo v okrsku a 7. místo v poháru „Stříkej“. Celkem se
zúčastnilo 11 mužských družstev, z toho 4 okrskových. Ženských družstev se zúčastnilo
celkem 4, z toho 2 okrskové. Dále se zúčastnilo 1 dětské družstvo a to ze Žďáru. Na závěr
soutěže proběhla ještě pivní štafeta. V mužích i ženách obsadily družstva Pasek „1. místo“.
Večer byly poháry, které družstva Pasek obdržely za své výkony, oslaveny v paseckém
pohostinství. Bylo krásné slunečné počasí, denní teplota se pohybovala kolem
20 až 22 stupni C.

Pasečtí hasiči na „Okrskové soutěži“ ve Žďáře

- 22 V sobotu 19. května 2012 od 17:30 hodin nastoupili naši hokejisté s semifinálovému zápasu
proti mužstvu Slovenska v Helsinkách. Naši hokejisté měli mnoho šancí, které ale
neproměnili. V poslední třetině už výkon mužstva ochabl. Nakonec naši hokejisté prohráli 3:1
a o třetí místo na turnaji si zahrají s domácími hokejisty Finska. Ti podlehli mužstvu Ruska
6:2.
V neděli dne 20. května 2012 od 15:00 hodin nastoupili naši hokejisté k poslednímu
hokejovému zápasu v této sezóně. Hráli proti domácím hokejistům Finska o 3. místo na
„Mistrovství světa“. Po první třetině byl stav 1:1. V další třetině hráli naši hokejisté parádní
hokej a po jejím konci byl stav 3:1 pro Česko. Ve třetí třetině Finsko snížilo a v poslední části
třetí třetiny bylo několik našich hokejistů vyloučeno po zbytečných faulech. Nakonec naši
výsledek udrželi a výsledkem 3:2 se umístili na „3. místě“. Bronzové medaile obhájili
z předešlého roku.

Čeští hokejisté s bronzovými medailemi
Ve večerním zápase nastoupili hokejisté Slovenska proti Rusku. Podlehli 6:2 a obsadili 2.
místo. Mistrovství světa vyhráli hokejisté Ruska.
Ve středu dne 23. května 2012 si způsobil pracovní úraz na pracovišti v Písku p. Jiří
Stropnický z Pasek č. p. 62. Ten v práci uklouznul na železných schodek. Při pádu se mu
dostala pravá ruka na hranu krycího plechu posuvného pásu. Při tomto došlo k rozříznutí
zápěstí a přeříznutí dvou šlach v zápěstí. Byl převezen do nemocnice v písku, kde mu ruku
včetně šlach zašili. Následně dali do dlahy a obvázali. Potom byl propuštěn domů. Jak dlouho
bude chybět hasičům, kde dělal strojníka v družstvu Paseky I, nikdo neví.
V sobotu dne 26. května 2012 od 13:00 hodin proběhla hasičská soutěž „O putovní pohár
obce Čejetice“ na strakonicku. Této soutěže se zúčastnilo i družstvo mužů a žen z Pasek.
V soutěži mužů se zúčastnilo závodu 15 družstev a pasecké družstvo mužů s časem 25:41 s
obsadilo 8. místo. V závodě žen se zúčastnilo 5 družstev a družstvo žen Paseky s časem

- 23 25:13 s obsadilo krásné „1. místo“. V tento den bylo krásné slunečné počasí a teplota se
pohybovala kolem 25 stupni C. Večer se tento úspěch oslavil v místním pohostinství.

Úspěšné družstvo žen SDH Paseky
V sobotu 26. května 2012 od 18:00 hodin oslavila v místním pohostinství své „60“
narozeniny pí. Věra Hauserová s domu Paseky č. p. 58. Sešlo se na 40 gratulantů. K poslechu
a tanci na této oslavě hrál p. Tomáš Brožák z domu paseky č. p. 22.
Dne 27. května 2012 v ranních hodinách v Praze - Motol ve svých nedožitých 100
letech zemřela herečka Zita Kabátová. Ta se narodila v dubnu 1913. Zita Kabátová byla
jednou z posledních hvězd zlaté éry československého filmu 30. a 40. let minulého století.
Poprvé se na stříbrném plátně objevila v roce 1936 v melodramatu Světlo jeho očí. Už
následující rok natočila pět filmů a v roce 1939 dokonce deset. Filmografie Zity Kabátové čítá
desítky filmů, včetně slavných snímků Zlatý člověk, Přednosta stanice nebo Zlaté dno. Jejími
hereckými kolegy tehdy byly hvězdy jako Vlasta Burian, Jaroslav Marvan či Oldřich Nový.
Později účinkovala také ve snímcích Babí léto (2001), Zapomenuté světlo (1996) režiséra
Vladimíra Michálka nebo ve filmu Ondřeje Trojana z roku 2003 Želary, kde si poprvé před
kamerou zahrála se Svatoplukem Benešem. Kromě hraní také ráda a často vzpomínala na
svou kariéru i kolegy a její vyprávění se stalo základem několika knih.
Ve středu dne 30. května 2012 pověsil Jiří Vaněček ml. v sále místního pohostinství polici
na vyhrané hasičské poháry. Budou zde vystavovány všechny poháry získané v předešlé
sezóně.

- 24 Od začátku měsíce května 2012 pokračovalo stejné počasí jako na konci dubna 2012. Bylo
krásné slunečné počasí a denní teplota se pohybovala kolem 27 stupňů C. Dne 2. května 2012
ve večerních hodinách přešel přes Paseky silný déšť, ale od 3. května 2012 bylo opět krásné
slunečné počasí s denními teplotami kolem 26 stupňů C. Od 12. května 2012 se počasí
otočilo. Od rána vydatně pršelo a to až do odpoledních hodin. Značně se i ochladilo, kdy se
denní teploty pohybovaly kolem 14 stupňů C. Noční teploty se pohybovaly kolem 8 stupňů C.
Od 19. května 2012 bylo krásné slunečné počasí a denní teploty se pohybovaly kolem
20 stupňů C. Dne 21. května 2012 bylo přes den polojasno, občas i jasno. Vál silnější
východní vítr, ale bylo dosti tepla. Denní teplota se pohybovala kolem 24 stupňů C. Od 14.
května 2012 bylo opět krásné, přímo letní počasí. Denní teploty se pohybovaly kolem
26 stupni C. Dne 15. května 2012 v podvečerních hodinách silně zapršelo. Po několika
hodinách přestalo pršet a na noc se vyjasnilo. Noční teploty se v těchto dnech pohybovaly
kolem 16 stupni C. Dne 30. května 2012 se v odpoledních hodinách zatáhnulo a začalo pršet.
V jedné chvíli padaly i drobné krupky. Večer se opět vyjasnilo. Dne 31. května 2012 bylo
opět krásné slunečné počasí s denní teplotou kolem 24 stupňů C.
Průměrně spadlé srážky v tomto měsíci byly 55,9 mm (2011 – 75,6 mm).
V tomto měsíci se v obci nikdo nenarodil a ani nikdo nezemřel.

Červen 2012
V pátek dne 1. června 2012 od 20:00 hodin proběhla v paseckém pohostinství další veřejná
schůze zastupitelstva Obce Paseky. Pan starosta Václav Kostohryz ml. přivítal na veřejné
schůzi zastupitelstva Obce Paseky přítomné občany.
V druhém bodě schůze „Schválení kupní smlouvy s katastrálním úřadem“ uvedl věc na
pravou míru s tím, že se nejedná o smlouvu s katastrálním úřadem, ale o kupní smlouvu
s pozemkovým fondem. Předmětem koupě jsou pozemky, o kterých se jednalo na
předcházejícím zastupitelstvu obce (pozemky pod a u rybníku „Starák“ - podíly na pozemcích
č. 626/6 a 626/12), ale dle chybných informací byl schválen bezúplatný převod těchto
pozemků místo koupě těchto pozemků. Kupní cena činí Kč 440,00 Kč. Z tohoto důvodu
starosta navrhuje zrušení bodu usnesení č. 1/2012 z 9. března 2012 bod 5) „Zastupitelé
souhlasí s bezúplatným převodem (darem od pozemkového fondu) podílů na pozemcích
parcela č. 626/6 a 626/12“ a schválení nového usnesení „Zastupitelé schvalují koupi podílů od
pozemkového fondu na pozemcích – parcelách č. 626/6 a 626/12“.
Dále byli zastupitelé seznámeni se změnami rozpočtu. Nejpodstatnější změna se týká přijetí
dotačních prostředků: POV JČ kraje – dotace úroků z úvěru ve výši 85 000,00 Kč. POV JČ
kraje – dotace na výměnu oken na obecním úřadě ve výši 60 000,00 Kč. Grant JČ kraje pro
dobrovolné hasiče ve výši 65 000,00 Kč (část prostředků bude investičních na nákup
elektrocentrály a část prostředků bude neinvestičních na nákup plovoucího čerpadla a nákup
sady hadic).
V dalším bodě schůze byli přítomní seznámeni s programem tradiční cykloakce „Přes
písecké hory na kole a pěšky“, která se v letošním roce uskuteční za podpory NADACE ČEZ
a to dne 23.6.2012. Start i cíl bude u místního pohostinství.
V bodě různé místostarostka obce paní Jana Vaněčková připomenula přítomným, že se dne
2. června 2012 koná dětský den od 14.00 hodin za podpory NADACE ČEZ.

- 25 Pan Hůlka požádal, aby byla vytvořena vyhláška, že neděle je den klidu a že se nebude řezat
dříví a sekat tráva. Pan Hůlka byl starostou vyzván, aby připravil návrh vyhlášky.
Dále pan starosta připomněl, že se začala kopat u Moravců kanalizace.
Pan Jiří Vaněček ml. připomněl, že by se mělo pracovat dále na prodeji nepotřebného
vybavení (pracovní stroj s vybavením zn. TERRA).
Na závěr schůze starosta obce poděkoval přítomným a ukončil schůzi.
V sobotu dne 2. června 2012 od 13:00 hodin pořádala Obec Paseky spolu s SDH Paseky a
za finanční pomoci „Nadace ČEZ“ na návsi dětský den k Mezinárodnímu dni dětí, který byl
v pátek dne 1. června 2012.

Děti na pořádaném „Dětském dnu“
Místní hasiči uspořádali pro děti soutěže a rovněž občerstvení. Došlo na házení balonků
naplněných vodou na figurínu, házení míčků do terče a mnoho dalších. Patřilo zde i
přetahování lanem, kdy se místní hasiči přetahovali s dětmi. Tuto soutěž nakonec s úspěchem
vyhrály děti. Rovněž došlo k pojídání koláčů, v kterých byly zapečeny peníze a to v hodnotě
10,-Kč, 20,-Kč a 50,-Kč. Po ukončení soutěží byly děti odměněny připravenými balíčky
plných sladkostí.
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Házení balonků naplněných vodou na terč
Na závěr dětského dne ukázalo několik dětí z kroužku „Mladého hasiče“ několik útoků na
terče. Na děti při hasičském útoku dohlíželi zkušení členové SDH Paseky. Motorovou
stříkačku ovládal Jiří Vaněček ml., vodu do stříkačky dopravil Zdeněk Straka ml. a při běhu
pomáhala na „trojáku“ Jana Vaněčková.

Útok „Mladých hasičů“

- 27 Dětského dne se zúčastnilo na třicet dětí. Oslava dětí se povedla a všichni byli spokojeni.
Bylo krásné slunečné počasí, denní teplota se pohybovala kolem 24. stupňů C.
Ve středu dne 6. června 2012 kolem 05:00 hodin proběhl přechod Venuše přes sluneční
kotouč. Vzácný astronomický jev začal krátce po půlnoci SELČ a jeho první fázi sledovali lidé na
americkém kontinentu. Jev trval 6 hodin a 40 minut. Pozorovatelé při sledování přechodu Venuše měli
s použitím ochranných filtrů na oči možnost vidět na pravém horním okraji Slunce malý tmavý
kotouček, který se zvolna posouval přes sluneční disk. Časně ráno bylo možné úkaz pozorovat i v
Česku. Slunce zde vycházelo několik minut před pátou hodinou, jev skončil v 6:55 hodin.

Astronomický úkaz bude znovu k vidění až za 105 let.

Přechod Venuše přes Slunce
V pátek dne 8. června 2012 bylo zahájeno Mistrovství Evropy ve fotbale. Toto mistrovství
se konalo v Polsku a na Ukrajině. V tento den od 20:45 hodin ve Wroclawi v Polsku zahájilo
mistrovství svým prvním zápasem proti Rusku naše mužstvo. To ale po nepříliš pohledném
zápase prohrálo 4:1. Návštěva fandů v místním pohostinství byla velká, ale fandění se minulo
účinkem.
Dne 10. června 2012 oslavila své „101“ narozeniny paní Marie Tůmová z domu Paseky
č. p. 21. Ta v současné době pobývá v domě s pečovatelskou službou „Prácheňské
sanatorium“ v Písku. Všichni jí tímto blahopřejeme.
V úterý dne 12. června 2012 od 20:45 hodin nastoupilo mužstvo České republiky k dalšímu
fotbalovému zápasu na Mistrovství Evropy proti mužstvu Řecka. Už po 6 minutách naši vedli
2:0. V druhém poločase ale polevili a po chybě našeho brankáře Petra Čecha inkasovali gól.
Pak to už byl nervy drásající zápas, který naši úspěšně dotáhli dokonce a zvítězili 2:1.
I kolem 15 fanoušků v místním pohostinství hodně fandilo.

- 28 V sobotu dne 16. června 2012 od 12:00 hodin proběhla v Dolních Novosedlých hasičská
soutěž k „100. výročí založení dobrovolných hasičů Dolní Novosedly“. Této soutěže se
rovněž zúčastnili všechny tři družstva hasičů z Pasek. Jedním z pravidel této soutěže bylo, že
muži i ženy běžely na dvě „B“ hadice. Dalším pravidlem bylo, že stříkačka se startovala až při
útoku, což bylo znát především na časech družstev. Pasecké družstvo žen v konkurenci 8
družstev získalo s časem 35:02 s krásné „1. místo“. V konkurenci patnácti mužských družstev
běžely i obě pasecké družstva. Na krásném „3. místě“ skončilo s časem 29:55 s družstvo
mužů Paseky II, které už podruhé v soutěžích porazilo družstvo mužů Paseky I. Na 4. místě se
umístilo družstvo mužů Paseky I s časem 29:64 s. Členové družstva Paseky II, a i pasečtí
přihlížející, si vtipnými glosami dobírali členy družstva Paseky I. Vše bylo opravdu pojaté
z humorem. V tento den bylo krásné letní počasí, slunečno, občas zavál mírný větřík. Denní
teplota se pohybovala kolem 27 až 30 stupni C.

Hasičský útok mužů Paseky „B“ na soutěži v Dolních Novosedlích
V sobotu dne 16. června 2012 od 20:45 hodin sehráli naši fotbalisté na Mistrovství Evropy
poslední zápas ve skupině proti domácímu mužstvu Polska. Jednalo se o zápas, ve kterém se
mělo rozhodnout o postupujícím do čtvrtfinále. V prvním poločase to našim fotbalistům moc
nešlo. V druhém poločase už hráli vcelku pohledný zápas. Pak naši dali gól. Ke konci zápasu
to byl nervy trhající zápas se šťastným koncem a naši fotbalisté vyhráli 1:0. Tím postoupili do
čtvrtfinále z prvního místa skupiny A. I tento zápas byl pod drobnohledáčkem paseckých
fandů, kteří přišli podporovat fotbalisty do místního pohostinství. Sešlo se na 10 fandů.
Ve čtvrtek dne 21. června 2012 od 20:45 hodin nastoupilo mužstvo českých fotbalistů ve
Varšavě k čtvrtfinálovému zápasu proti mužstvu Portugalska. Po prvním poločase, kdy naši
fotbalisté podali dobrý výkon, byl stav zápasu 0:0. Ve druhém poločase naši začali propadat a
kolem 70 minuty dostali gól. Už se jim nepovedlo vyrovnat a tento čtvrtfinálový zápas
prohráli 1:0, čímž na Mistrovství Evropy skončili. Tento zápas byl hojně sledován v místním
pohostinství.

- 29 V sobotu dne 23. června 2012 kolem 04:00 hodin došlo k havárii českého autobusu na
chorvatské dálnici A1 na 212 km ze Záhřebu do Splitu poblíž města Gospić. Nehoda se stala
poblíž tunelu Krpani. Na zájezd cestovali lidé s brněnskou CK Atlas Adria. Cílem cesty bylo
letovisko Baška Voda na Makarské riviéře. Autobusem jelo 51 lidí. Při této nehodě zemřelo
osm lidí. Dalších 43 lidí bylo podle chorvatských médií zraněno. Tři těžce zraněné pacientky
byly převezeny do nemocnice v Zábřehu, zbytek byl ošetřen v a hospitalizován v nemocnici
v Gospići. V dalších dnech byli někteří pacienti přepraveni letecky armádním speciálem zpět
do naší republiky. Možnou příčinou nehody je mikrospánek řidiče. V autobuse byly převážně
rodiny, mezi cestujícími byli lidé z celé republiky, nejvíce však z Brna a Prahy.

Havarovaný český autobus na chorvatské dálnici A1 u města Gospić
V sobotu dne 23. června 2012 od 10:00 hodin proběhla v obci Paseky každoroční cykloakce
„Přes písecké hory na kole i pěšky“. Tuto akci zorganizovala Obec Paseky za pomoci SDH
Paseky a za finanční podpory Nadace ČEZ. Jako každoročně si mohli účastníci vybrat ze tří
tratí. První trať je pěší 6 kilometrová především určena rodičům s dětmi. Další trať je
relaxační 15 kilometrová pro cyklisty a poslední trať je rovněž pro cyklisty dlouhá 45
kilometrů. Letošní akce se zúčastnilo na 40 účastníků včetně dětí. Začátek byl u místního
pohostinství. Oproti loňskému roku byl konec rovněž u pohostinství, kde na účastníky čekalo
občerstvení. Letos nedošlo k žádnému zranění. Bylo krásné slunečné počasí, vál mírný vítr a
denní teplota se pohybovala kolem 25 stupňů C.
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Start cykloakce „Přes písecké hory na kole i pěšky“ u paseckého pohostinství
V neděli dne 24. června 2012 od 10:00 hodin proběhlo v Bechyni slavnostní předávání
hasičské výzbroje. Tohoto slavnostního předávání se zúčastnil starosta SDH Paseky p. Petr
Kubička a jednatel p. Jiří Vaněček ml. Paseckým hasičům byla bezplatně předána
elektrocentrála zn. „TUSOM“ 5,5 KW. Elektrocentrála byla pořízena z grantu Jihočeského
kraje a hasičům a byla předána za účasti hejtmana Jihočeského kraje p. Zimoly.
V neděli dne 24. června 2012 od 13:00 hodin proběhlo další cvičení SDH Paseky u rybníka
Starák. Proběhla poslední příprava před první okresní soutěží, která se uskuteční dne
30. června 2012 v Milenovicích. Bylo polojasno až jasno, nepršelo a denní teplota se
pohybovala kolem 27 stupňů C.
Dne 26. června 2012 oslavila své „85“ narozeniny paní Anna Němečková z domu
Paseky č. p. 42. Ta bydlí v současné době u své dcery. Všichni jí tímto blahopřejeme.
Ve středu dne 26. června 2012 se na Obci Paseky k trvalému pobytu přihlásil p. Josef Malý,
který bude bydlet v domě Paseky č. p. 10 (Naušů). Ten bydlel dříve v Písku. Dále se
k trvalému pobytu přihlásila pí. Eva Čamková, která bude bydlet v domě č. p. 30. Ta se
provdala za p. Čamka a přistěhovala se z Moravského Berouna u Olomouce.
V sobotu dne 30. června 2012 od 13:00 hodin začalo v Milenovicích první kolo „Okresního
poháru hasičů okresu Písek“. Tohoto prvního kola se zúčastnily i všechny pasecké družstva.
Mezi prvními běželo družstvo žen z Pasek. Proudařkám se ale nepodařilo doběhnout do
ideální vzdálenosti, což se projevilo na době nástřiku. Nakonec se družstvo žen Paseky
umístilo s časem 40:73 s na 10. místě. Prvním z paseckých mužských družstev běželo
družstvo mužů Paseky II. Toto družstvo bylo doplněno jednou závodnicí na rozdělovači pro
nedostatek členů družstva (rozdělovač běžela Jana Vaněčková). Nakonec se s dobrým časem
32:26 s umístilo na 12. místě. Poslední z paseckých družstev běželo družstvo mužů Paseky I.
I když dosáhlo pěkného času a to 30:70 s, tak to na lepší jak 10. místo nebylo. S tímto časem
by se na jiných soutěžích umístilo na předních místech. V tento den bylo krásné slunečné
počasí a tropické teploty, které se přes den pohybovaly kolem 32 až 35 stupni C.
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Hasičský útok družstva žen Paseky na „pohárovce“ v Milenovicích
V sobotu dne 30. června 2012 od 20:00 hodin začala po mnoha letech v místním paseckém
pohostinství „Pouťová zábava“. I když to vypadalo na to, že mnoho lidí na tuto zábavu
nepřijde, tak nakonec došlo na 60 lidí, kteří se chtěli bavit. Nato, že šlo o první pouťovou
zábavu po mnoha letech to byla vcelku velká účast a všichni organizátoři věří, že se tato
zábava ujme a další rok přijde ještě více lidí. Nálada byla výborná a všichni se dobře bavili.
K poslech a tanci hrála hudební skupina „ALARM“.
Dne 1. června 2012 v brzkých ranních hodinách se noční obloha zatáhla a začalo silně pršet.
Tento déšť trval několik hodin. Přes den bylo převážně zataženo s přeháňkami. Chvílemi vál i
silný studený vítr. V podvečer místy vykouklo slunce. Denní teplota se pohybovala kolem 20
stupni C. Od 3. do 6. června 2012 bylo převážně zataženo s občasným deštěm. Znatelně se
ochladilo, kdy ranní teploty klesly až na 5 stupňů C. Přes den se teplota pohybovala kolem 18
až 20 stupni C. Od 6. června 2012 se počasí trochu umoudřilo. Bylo převážně polojasno až
zataženo. Místy pršelo. Denní teploty stouply na 22 až 25 stupňů C. Noční teploty se
pohybovaly od 5 do 11 stupňů C. Od 14. června 2012 začalo letní počasí. Bylo slunečno,
nepršelo a denní teploty vystoupily. Ve dnech 15. až 17. června 2012 bylo tropické počasí,
kdy svítilo slunce a denní teploty se pohybovaly kolem 27 až 30 stupni C. V noci ze dne 24.
na 25. června 2012 se obloha zatáhla a na Paseky se snesl silný déšť. Pak se ochladilo. Od 27.
června 2012 začalo tropické počasí, kdy se denní teploty pohybovaly kolem 27 až
30 stupni C. Noční teploty se pohybovaly kolem 20 až 23 stupni C. Toto počasí trvalo až do
konce měsíce června.

- 32 Průměrně spadlé srážky v tomto měsíci byly 83,4 mm (2011 – 75,6 mm).
V tomto měsíci se v obci nikdo nenarodil a ani nikdo nezemřel. Přistěhoval se p. Josef Malý
do domu Paseky č. p. 10. Dále se přistěhovala pí. Eva Čamková do domu Paseky č. p. 30.

Červenec 2012
Dne 1. července 2012 zemřela v nedožitých 63 letech po dlouhé těžké nemoci
paní Hana Brožáková z Pasek č. p. 22. Pohřeb se konal dne 9. července 2012
od 10:00 hodin v obřadní síni Lesního hřbitova v Písku.
Ve čtvrtek dne 5. července 2012 proběhlo od 13:00 hodin druhé kolo Okresního poháru
hasičů v Jehnědně. Jako první z paseckých mužstev běželo družstvo žen Paseky. Toto
družstvo se sestávalo z několika náhradnic, neboť stálé členky byly buď na dovolené nebo
měly jiný program. I přes to doběhlo družstvo žen s časem 33:90 s na krásném 6. místě.
Dalším družstvem bylo družstvo mužů Paseky I. Tam došlo k problému na základně a nedošlo
k včasnému nasátí vody. Tím došlo ke ztrátě času. Nakonec družstvo mužů Paseky I obsadilo
s časem 37:43 s 12. místo. Posledním z paseckých mužstev, které soutěžilo, bylo družstvo
mužů Paseky II. U tohoto družstva došlo k problému na rozdělovači, kdy se nepovedlo zapojit
zavčasu hadici do rozdělovače. Nakonec proudaři nedoběhly k čáře nástřiku a pokus byl
neplatný. Přes tyto problémy všechny tři pasecké družstva dostaly body do celkového
hodnocení Okresního poháru. Černou kaňkou na této soutěži bylo, že proudař běžící za
družstvo Vlastce před nástřikovou čarou uklouznul a při pádu si zlomil nohu. Následně byl
převezen RZS Písek do nemocnice v Písku. Večer proběhlo hodnocení v paseckém
pohostinství. V tento den bylo krásné slunečné počasí. Denní teplota se pohybovala kolem 28
stupni C.

Nástup družstev před začátkem Okresního poháru v Jehnědně

- 33 V sobotu dne 14. července 2012 v dopoledních hodinách byl proveden letecký postřik na
polích ZD Žďár.

Postřik polí v katastru naší obce
V sobotu dne 14. července 2012 od 12:30 hodin proběhla hasičská soutěž „O pohár
Blanicko-otavského regionu“ ve Skalách. Této soutěže se zúčastnili i všechny tři družstva
z Pasek. Muži a ženy obhajovali prvenství z loňského roku. V kategorii žen běželo jako první
družstvo žen Paseky. Obě proudařky nedoběhly k nástřikovým čarám. Přesto družstvo žen
Paseky s časem 41:69 s obsadily krásné „3. místo“. V kategorii mužů běželo družstvo mužů
Paseky I. Těm se útok povedl a s časem 30:23 s obsadili rovněž „3. místo“. Družstvo mužů
Paseky II běželo v kategorii „SENIOŘI“. Zde bylo ještě družstvo mužů Skály B. Pasečtí muži
ale zabojovali a s časem 32:96 s obsadili krásné „1. místo“. Po ukončení soutěže byla
vyhlášena soutěž v přetahování lana. V kategorii mužů družstvo Paseky I nepostoupilo do
dalšího kola. V seniorech družstvo mužů Paseky II prohrálo se seniorami Skal. V kategorii
žen vyhrály pasecké ženy. Při hasičské soutěži sice ani jedno z mužstev neobhájilo prvenství
z loňského roku, ale konkurence byla oproti loňsku větší. To se projevilo i na výsledcích
v celkové soutěži. Ženám se sice hasičský útok nepovedl, ale v kategorii mužů obě pasecké
družstva ukázaly, že mají i na lepší výsledky v „Okresním poháru“. V době soutěže bylo
převáženě zataženo, nepršelo, vál silnější vítr. Denní teplota se pohybovala kolem
17 stupňů C.
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Družstva mužů i žen na soutěži „O pohár Blanicko-otavského regionu“ ve Skalách
V sobotu dne 14. července 2012 od 19:00 hodin proběhlo na návsi pečení masa. Na této akci
se po loňském opékání prasete domluvili místní chlapi. Maso se peklo nad ohništěm na
kameni. Peklo se hovězí a vepřové maso. Této akce se zúčastnilo mnoho místních občanů
včetně dětí. Zábava byla veselá. Že by začala vznikat nová tradice? V době konání pečení
bylo jasno, nepršelo, teplota vstoupla na příjemných 20 až 22 stupňů C.
V úterý dne 24. července 2012 od ranních hodin vyjely traktory a kombajny ZD Žďár do
polí a začaly sklízet řepku. Tato činnost jim ale vydržela pouze jeden den, neboť od středy
25. července 2012 začalo opět pršet.
Ve středu dne 25. července 2012 od 10:00 hodin se konala na Obecním úřadě v Tálíně
informativní schůzka ohledně plánovaného silničního obchvatu obcí Tálín a Paseky. Na této
schůzce se sešly zástupci Jihočeského kraje, projektant, a zástupci ČEZ. Dále byli přítomni
zástupci Lesů ČR a Rybářství Protivín. Za naší obec se schůzky zúčastnili starosta obce
Václav Kostohryz ml. a zastupitel Martin Heine st. Všichni přítomní byli seznámeni
s opravenou verzí projektu silničního obchvatu. Naší obce se to bude týkat v ukončení
obchvatu u „Kovářské hromady“, kde došlo ke změnám v projektu. Projektanti ukončení
obchvatu v Pasekách opravili na doporučení dopravního inženýra Policie ČR v Písku.
Ve čtvrtek dne 26. července 2012 v dopoledních hodinách zaměřovala firma PROTON
z Protivína okna a dveře na Obecním úřadě a na hasičské klubovně, která je vedle úřadu.
Zaměření se provádělo z důvody plánované výměny.
V pátek dne 27. července 2012 a v pondělí dne 30. července 2012 nechalo ZD Žďár vyčistit
dva studniční vrty u kravína v Pasekách.

- 35 V pátek dne 27. července 2012 od 22:00 hodin začaly slavnostním zahájením XXX. letní
olympijské hry, které se konají v britském Londýně. Těchto olympijských her se zúčastní na
130 našich sportovců.
V pondělí dne 30. července 2012 začalo ZD Žďár provádět na polích sklizeň obilovin.
Od začátku července 2012 pokračovalo stejné počasí jako na konci června 2012. To
znamená, že přes den bylo slunečno a tropické teploty, které se pohybovaly kolem
30 stupňů C. Přes noc se teploty pohybovaly kolem 20 až 25 stupni C. Ve večerních hodinách
dne 2. července 2012 a dne 3. července 2012 se naší republikou prohnaly silné bouřky.
V některých částech republiky byly velmi intenzivní a doprovázené silným větrem a
krupobitím. Na mnoha místech došlo k lokálním záplavám. Dále došlo k poškození majetku,
jako jsou poškozené střechy a vozidla. Rovněž v některých místech došlo k přerušení vlakové
dopravy z důvodu padlých stromů v kolejišti. Dne 4. července 2012 dopoledne v Pasekách
padal drobný deštík. Dne 5. července 2012 se ve večerních hodinách prohnala naší obcí silná
bouřka doprovázena silným deštěm. Od 9. července 2012 se mírně ochladilo. Každý den
dopoledne pršelo. Odpoledne se ale počasí opět umoudřilo a teploty vystoupily na příjemných
25 až 27 stupňů C. Od 16. července 2012 se opět ochladilo, denní teploty se pohybovaly
kolem 18 stupňů C. Obloha se zatáhla a občas padal déšť. Vál i silnější západní vítr. Ve dnech
23. a 24. července 2012 bylo krásné letní počasí. Svítilo slunce a denní teplota se pohybovala
kolem 28 stupni C. V noci se teplota pohybovala kolem 12 stupňů C. Od 25. července 2012 se
obloha opět zatáhla, občas padal drobný déšť. Ale denní teplota se pohybovala kolem
20 stupňů C. Ve dnech od 27. července 2012 bylo opět krásné slunečné počasí s denními
teplotami kolem 28 až 30 stupni C. Toto počasí trvalo až do konce měsíce července 2012. Ve
dnech 28. a 29. července 2012 se odpoledne obloha zatáhla a spustila se bouřka doprovázena
přívalovým deštěm. V naší obci žádnou škodu nenadělala, ale v jiných místech naší republiky
došlo ke škodám.
Průměrně spadlé srážky v tomto měsíci byly 128,1 mm (2011 – 156,8 mm).
V tomto měsíci se v obci nikdo nenarodil. Dne 1. července 2012 zemřela pí. Hana
Brožáková z Pasek č. p. 22.

Srpen 2012
Ve středu dne 1. srpna 2012 proběhl na olympijském kanále Lee Halley u Londýna
semifinálový a finálový závod kajakářů v kategorii „K1“. V této kategorii závodil i náš
kajakář Vavřinec Hradílek. Ten v semifinále s časem 99:58 s skončil na 8. místě a postoupil
do desetičlenného finále. Ve finále zajel čistou jízdu a s časem 94:78 s skončil na výborném
„2. místě“ a získal stříbrnou olympijskou medaili.
Ve středu dne 1. srpna 2012 od 19:00 hodin proběhla v paseckém pohostinství veřejná
schůze zastupitelstva Obce Paseky. Pan starosta Václav Kostohryz ml. přivítal přítomné
občany a seznámil zastupitele s programem jednání.
V prvním bodě starosta seznámil přítomné s průběhem obchvatu obce Paseky.
Nejzávažnější problém obchvatu je v křižovatce u „Kovářské hromady“, která je prý
rozkreslena podle norem, ale podle názoru zastupitelstva obce vypadá ta křižovatka
nelogicky. Starosta informoval přítomné o tom, že pro odbočku do Pasek budou udělány
odbočovací pruhy, což by mělo zajistit bezpečnost pro vjezd do obce.

- 36 Zastupitelé souhlasí s celkovým záměrem obchvatu obce Paseky a velmi vítají myšlenku
odklonit veškerou dopravu, která v současné době obcí projíždí, mimo zastavěné území obce.
Zastupitelé ale nesouhlasí s návrhem části obchvatu obce Paseky v předloženém znění a
dávají následující připomínky z hlediska vlivu obchvatu na životní prostředí:
Zastupitelé požadují, aby stávající návrh křižovatky u „Kovářské hromady“ byl nahrazen
velkým kruhovým objezdem s odůvodněním:

Problematická křižovatka u „Kovářské hromady“
- Současný návrh křižovatky nejvíce zasáhne stávající více jak stoleté lípy, které jsou
v dobrém zdravotním stavu, ale vlivem výstavby této monstrózní křižovatky by došlo k jejich
pokácení, i pokud by se jim dokázali stavebníci vyhnout, je současný návrh křižovatky
nešťastně zakreslen tak, že by došlo k jejich poškození a jejich postupnému úhynu.
- Dále současný návrh křižovatky nerespektuje historické souvislosti této lokality, kde
uprostřed křižovatky se naházejí nejen tyto lípy, ale i historický kříž.
- Vybudováním velkého kruhového objezdu by mohlo dojít k tomu, že by lípy i kříž zůstaly
zachovány uprostřed tohoto velkého kruhového objezdu a přitom, by se z něho dalo pohodlně
sjet do obce i do osady Nuzov (nevznikly by žádné další křižovatky a tedy by nebyl problém
s normou na vzdálenosti mezi jednotlivými křižovatkami).

- 37 - Dále musíme upozornit na to, že těsně nad křižovatkou u „Kovářské hromady“ je koridor,
kudy chodí divoká zvěř s Píseckých lesů na místní pole. V důsledku toho, že by křižovatka
dle současného návrhu prakticky zrychlila průjezd tímto koridorem a též by narovnala
stávající klikatou komunikaci, tak by vedlo k nesčetným střetům dopravních prostředků se
zvěří, což vede nejen ke ztrátám na zvěři, ale též tyto dopravní nehody mohou vést ke ztrátám
na lidských životech a též na majetku.
- V důsledku ochrany životního prostředí (zachování více jak stoletých lip, ochrany divoké
zvěře), zklidnění zóny u „Kovářské hromady“, zachování historických hodnot (historický
kříž), umožnění bezpečných odboček z komunikace II/159 (zejména do Pasek a do Nuzova)
požadujeme, aby stávající křižovatka u „Kovářské hromady“ byla překreslena na velký
kruhový objezd se zachováním lip a kříže uprostřed.
Dále v dalším bodě byli zastupitelé seznámeni se změnami rozpočtu. Nejzásadnější změna
se týká dodržení krizového zákona, kdy zastupitelé vyčleňují na zajištění přípravy na krizové
situace částku Kč 50 000,00. Zastupitelé souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 4/2012
s doplněním o částku na přípravy na krizové situace ve výši 50 000,-Kč.
Starosta dále informoval přítomné o tom, že úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových nám zaslal smlouvu na bezúplatný převod pozemků u „Kovářské hromady“.
Zastupitelé souhlasí s bezúplatným převodem těchto podílů na výše uvedených pozemcích.
Starosta rovněž informoval přítomné o průběhu výběrového řízení na výstavbu ČOV a
Vodojem Nuzov. Starosta informoval přítomné o tom, že jako nejvýhodnější vyšla nabídka od
firmy ZVÁNOVEC a.s. s částkou 7 362 462,-Kč. Starosta informoval přítomné o tom, že
pokud se získají dotační prostředky, tak by výstavba proběhla v příštím roce, kdy se stavba
ještě prodraží o zvýšenou sazbu DPH. Zastupitelé souhlasí s výběrem firmy ZVÁNOVEC a.s.
jako dodavatelem stavby a pověřují starostu přípravou smlouvy o dílo. Vzhledem k tomu, že
obec Paseky je veřejným zadavatelem a dle zákona musíme zveřejňovat smlouvy o dílo nad
500 000,-Kč a plnit další podmínky zákona o veřejných zakázkách, musí se uzavřít smlouva o
zřízení a provozu profilu zadavatele. Obci byla doporučena firma RTS, a.s., která zaslala
návrh této smlouvy o zřízení a provozu profilu zadavatele. Zastupitelé schvalují smlouvu
s firmou RTS, a. s. v předloženém znění.
Obec bude za pomoci prostředků POV Jihočeského kraje realizovat výměnu oken a dveří na
Obecním úřadě Paseky. Proto provedla výběr dodavatele na tyto okna a dveře a jako
nejvýhodnější nabídka byla vybrána nabídka firmy PROTON, společnost s ručením
omezeným z Protivína s částkou 147 060,-Kč. Firma předložila návrh smlouvy o dílo a
zastupitelé souhlasí s návrhem smlouvy o dílo a pověřují starostu obce jejím podpisem.
Starosta seznámil přítomné s tím, že objednal dovybavení jednotky požární ochrany
(elektrocentrála, přenosné čerpadlo, sada hadic) za celkovou částku 91 134,-Kč
Starosta dále informoval přítomné, že obec vymění 2 kotle v kampeličce za celkovou cenu
51 604,-Kč.
Místostarostka informovala přítomné o tom, že na základě nového rozpočtového určení daní
by obec Paseky měla přijít o cca 200 tisíc korun. Dále však upozornila na to, že obec by bez
zásahu Svazu města a obcí ČR na tom byla ještě hůře, protože podle původního návrhu měla
obec Paseky přijít až o cca 700 tisíc korun.
V diskuzi se p. Rothbauer zeptal na to, jak starosta pokročil v jednání s paní Holubovou na
odkupu pozemků pro potřeby obce. Starosta informoval, že v jednáních nepokročil a že bude
nadále paní Holubovou kontaktovat. Dále p. Rothbauer dal připomínku, že by bylo vhodné
navézt zeminu k tobogánu k Peci, aby se tam srovnal terén a nikoho nelákalo házet tam
kamení.
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zastupitelstva.
V pátek dne 3. srpna 2012 proběhl na jezeře Eton Dorney olympijský finálový závod skifařů
na 2 km. Tohoto závodu se zúčastnil i náš skifař Ondřej Synek. Ten po velkém boji časem
6:59:37 min. obsadil krásné „2. místo“ a obhájil stříbrnou medaili z LOH v Pekingu v Číně.
V sobotu dne 4. srpna 2012 proběhl na jezeře Eton Dorney další olympijský finálový závod
a to závod skifařek. V tomto závodě jela i naše skifařka Miroslava Knapková. Ta ve finále
dojela s časem 7:54:37 min. na výborném „1. místě“ a získala první olympijskou zlatou
medaili z těchto her pro Česko.
V sobotu dne 4. srpna 2012 proběhla na olympijské střelnici v Londýně střelecká disciplína
střelba ze sportovní malorážky na 3x20 ran. Této disciplíny se zúčastnila i naše sportovní
střelkyně Adéla Sýkorová. Ta z kvalifikace do finále postoupila ze 4. místa. Ve finálové
střelbě se prostřílela s počtem 683 bodů až k „3. místu“ a získala svoji první olympijskou
medaili, která měla cenu bronzu.
V neděli dne 5. srpna 2012 proběhl na tenisových kurtech Wimbledonu v Londýně
olympijský finálový zápas ve čtyřhře tenistek. V tomto zápase nastoupili české tenistky
Andrea Hlaváčková s Lucií Hradeckou proti americkému páru sester Williamsových. Obě
naše tenistky bojovaly jako lvice, ale nakonec po setech 4:6 a 4:6 tento zápas prohrály a
obsadily výborné „2. místo“ a získaly stříbrné olympijské medaile.
V neděli dne 5. srpna 2012 od 18:00 hodin proběhlo u rybníka „Starák“ hasičské cvičení
před soutěží v Krči. Na tomto cvičení byly použity nové proudnice. Bylo krásné slunečné
počasí a denní teplota se pohybovala kolem 27 stupňů C.
Ve dnech 7. až 17. srpna 2012 je tomu „10. let“, co naší republiku po silných deštích
postihla záplava. Došlo k záplavám především v Čechách a to od jihu až po sever naší
republiky. Jednalo se o tisíciletou vodu. Došlo k zaplavení mnoha českých měst jako České
Budějovice, Český Krumlov, Písek, Prahu, Ústí nad Labem, Děčín, atd. Při povodních
zemřelo několik lidí. Vznikly i obrovské škody na majetku. Následky povodní se
odstraňovaly několik měsíců. Jak je již uvedeno, povodeň zasáhla i město Písek. Voda
zaplavila například hřiště Spartaku Písek, Jitex a dostala se až k „Bílému domu“- Okresní
ředitelství Policie ČR Písek. Dále došlo k zatopení Portyče a sídliště Dukly. Byla prováděna
evakuace obyvatel. Při této evakuaci pomáhal i vrtulník. Při povodních došlo k poškození
nejstaršího mostu v Čechách „Kamenného mostu“. I okolí Pasek postihla povodeň. Došlo
k vylití Tálínského rybníka. Voda se vylila až k silnici č. II/159 vedoucí do Písku, kterou
zaplavila. V přilehlých domech u Tálínského rybníka došlo k vytopení několika sklepů. U
Žďáru došlo k vylití řeky Blanice, která ve spojení se stojící vodou na polích vytopila obec
Žďár. Voda se dostala až do výše necelých 2 m v domech u výjezdu k Myšenci. Pasečtí
občané následně pomáhali vystěhovat krávy z kravína ve Žďáře. Po povodních pomáhali
pasečtí občané ve Žďáře odstraňovat následky povodně. Problémy při velké vodě měli i vodní
dílo Lipno a Orlík, které musely vodu začít odpouštět, aby se nedostala přes přehradní hráz.

- 39 -

Zaplavený nejstarší most v Čechách „Kamenný most“ v Písku
Ve středu dne 8. srpna 2012 dopravila dodavatelská firma PPL paseckým hasičům plovoucí
čerpadlo zn. „HONDA GSV“ a hasičské hadice, které zakoupili hasiči od firmy PavlišHartman z financí „Grantu Jihočeského kraje“.
Ve středu dne 8. srpna 2012 ve večerních hodinách proběhla na atletickém stadionu
v Londýně olympijská finálová disciplína běh na 400 m s překážkami. V této disciplíně jsme
měli želízko a to Zuzanu Hejnovou. Ta se pohybovala na třetím až čtvrtém místě.
V posledních desítkách metrů zabojovala a časem 53:38 s obsadila výborné „3. místo“ a
získala bronzovou olympijskou medaili.
Den 9. srpna 2012 oslavila „60“ narozeniny paní Jiřina Koubová z domu Paseky
č. p. 28.
Ve čtvrtek dne 9. srpna 2012 proběhl na jezeře Eton Dorney olympijský finálový závod
kajakářů. V závodě K4 na 1 km nastoupila i česká posádka čtyřkajaku ve složení Daniel
Havel, Lukáš Trefil, Josef Dostál a Jan Štěrba. Tato posádka nakonec s časem 2:55:850 min
obsadila „3. místo“ a získala bronzovou olympijskou medaili.
Ve čtvrtek dne 9. srpna 2012 ve večerních hodinách proběhla na atletickém stadionu
v Londýně olympijská finálová disciplína hod oštěpem žen. I zde měla Česká republika své
želízko. V této disciplíně nastoupila olympijská vítězka z Pekingu 2008 Barbora Sporáková.
Ta hodem 69,55 m obsadila „1. místo“ a získala zlatou olympijskou medaili. Obhájila tím
prvenství z Pekingu.
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dokončení žní „dožínkami“.
V sobotu dne 11. srpna 2012 se konal olympijský závod v moderním pětiboji. Tohoto
závodu se zúčastnil i pětibojař David Svoboda. Ten byl po první disciplině – šermu na 1.
místě. Po druhé disciplině – plavání spadnul na 2. místo. Do čela se dostal po třetí disciplině –
parkuru. Při čtvrté disciplině – kombinovaném běhu probíhala rovněž pátá disciplina – střelba
laserovou pistolí. Zde náš závodník už dominoval. Nakonec s 5928 body obsadil výborné
„1. místo“ a získal zlatou olympijskou medaili.
V neděli dne 12. srpna 2012 od 13:00 hodin se konalo další kolo Okresního poháru hasičů
v Krči. Jako první z paseckých mužstev běželo družstvo mužů Paseky II. Ti měli rozběhnuto
na dobrý čas, ale došlo k zamotání hadice „B“. Tu běžel rozmotat člen od savic (Zdeněk
Straka ml.). Přes rychlé rozmotání nebyla ale voda včas na proudnicích. Nakonec se toto
družstvo s časem 35:57 s umístilo na „12. místě“. Dalším mužstvem, které běželo za Paseky
bylo družstvo žen. Ani těm je nijak obzvláště dobře nevedlo a s časem 36:61 s se umístilo na
„11. místě“. Jako poslední z paseckých mužstev běželo družstvo mužů Paseky I. Rovněž měli
dobře rozběhnuto, ale levý proudař zavčasu nenastříkal a s časem 34:16 s se družstvo Paseky I
umístilo na „11. místě“. Večer členové SDH Paseky provedli rozbor soutěže v místním
pohostinství. V tento den bylo krásné slunečné počasí, nepršelo, vál mírný vítr. Teplota se
pohybovala kolem 26 stupňů C.

Zamotaná „béčková“ hadice u družstva mužů Paseky II
V neděli dne 12. srpna 2012 od 14:30 hodin se jel olympijský závod na kole cross country.
Tohoto závodu se zúčastnil i náš závodník biker Jaroslav Kulhavý. Ten nakonec časem
1:29:07 hod. dojel na výborném „1. místě“ a získal zlatou olympijskou medaili.
V neděli dne 12. srpna 2012 se konal od 22:00 hodin SELČ se konal závěrečný ceremoniál
„Letních olympijských her 2012“ v Londýně. Vlajkonošem naší republiky byla Barbora
Špotáková, která získala zlatou olympijskou medaili v hodu oštěpem.Naše výprava byla velmi
úspěšná, když získala 4 zlaté medaile, 3 stříbrné medaile a 3 bronzové medaile.
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olympijské hry“ se budou konat v roce 2016 v Riu de Janeiru v Brazílii.
V neděli dne 19. srpna 2012 od 16:00 hodin proběhl další trénink paseckých hasičů u
rybníka „Starák“. Trénovalo zde nově složené družstvo žen (z důvodu dovolených). V tomto
složení ženy poběží na další hasičské soutěži, která se bude konat v Milevsku. V tento den
bylo krásné letní počasí. Tropické teploty se pohybovaly kolem 32 stupňů C.
V úterý dne 21. srpna 2012 v době od 04:30 do 05:30 hodin se naší obcí prohnalo několik
bouřek za sebou. Tyto bouřky doprovázel silný déšť a silný vítr. Voda z deště sice způsobila
některým našim občanům mírné komplikace, ale jinak ke škodám nedošlo. Tyto bouřky přišly
po velmi vysokých teplotách, které byly v pondělí dne 20. srpna 2012, kdy v naší obci byla
naměřena teplota kolem 39 stupňů C.
Ve čtvrtek dne 23. srpna 2012 byla dopravena paseckým hasičům silná naftová
elektrocentrála zn. „ ITC POWER“. Tato elektrocentrála byla financována z „Grantu
Jihočeského kraje“.
V sobotu dne 25. srpna 2012 od 09:00 hodin se konalo další kolo hasičské soutěže „O
putovní pohár okresu Písek“ v Milevsku. Této soutěže se zúčastnili i všechny tři pasecké
družstva. Jako první z paseckých družstev běželo družstvo žen. Toto družstvo bylo pro tuto
soutěž v úplně nové sestavě a to především na proudech. Pravý proud běžela Jana Vaněčková,
která jinak běhá s rozdělovačem. Na levém proudu běžela Marcela Cupáková, která jinak
roztahuje hadice „B“. I v této pozměněné sestavě byl čas žen 33:6 s a nakonec družstvo žen
Paseky obsadilo „4. místo“.

Příprava k hasičskému útoku družstva žen Paseky
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s časem 29:2 s obsadilo „6. místo“. Je třeba zdůraznit, že na jiné soutěži by s tímto časem
obsadilo nějaké čelní místo. Jako poslední z paseckých družstev běželo družstvo mužů Paseky
II. Jako při poslední soutěži došlo k zamotání hadice „B“, na které běžel opět starosta hasičů
Petr Kubička. Tuto hadici opět doběhnul rozmotat Zdeněk Straka ml.. Došlo ale k časové
prodlevě a družstvo mužů Paseky II nakonec s časem 35:6 obsadilo „14. místo“.

Zamotaná hadice „B“ u družstva mužů Paseky II
Jako už v loňském roce, tak organizace soutěže v Milevsku nebyla na úrovni. Používaly se
sklopné terče, které už byly v mnoha menších obcích nahrazeny nástřikovými terči.
V Milevsku měřili rozhodčí časy stopkami. I v menších obcích se už měří digitální časomírou,
kdy terč zaznamená čas nástřiku (měří se i stopkami, ale tento naměřený čas by byl použit
pouze při poruše digitální časomíry). Časy měřené jen stopkami jsou zavádějící a nejsou
přesné. V tento den bylo slunečné počasí, nepršelo a denní teplota se pohybovala kolem 27
stupňů C.
V sobotu dne 25. srpna 2012 od 15:30 hodin se na návsi před pohostinstvím pořádal Sbor
dobrovolných hasičů Paseky spolu s Obcí paseky a za finanční podpory „Nadace ČEZ“
každoroční akci „Rozloučení dětí s prázdninami“. Na této akci se zúčastnilo kolem 15 dětí
(hodně dětí trávilo prázdniny mimo obec). Mohli si vybrat a soutěžit v několika disciplínách,
jako střelba ze vzduchovky, házení balónků atd.
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Jednou ze soutěžních disciplín na této akci bylo i střílení ze vzduchovky
Za účast na soutěžích byly děti odměněny drobnými dárky. Rovněž si mohli zajezdit i na
dvou koních, které přivedl Milan Turek ml. z domu Paseky č. p. 44 se svou přítelkyní Květou.
Této možnosti zajezdit si na koni využilo i mnoho dospělých občanů naší obce.

Možnosti zajezdit si na koních využili malí i dospělí
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Děti si „Konce prázdnin“ užívali
Po této akci si upekli místní hasiči maso na kameni. Během dětské akce a následně opékání
masa pouštěl hudbu k poslechu ze své aparatury Ladislav Zaoral, který bydlí u své přítelkyně
Dagmar Klusáčkové z domu Paseky č. p. 25 (Skalů). V tento den bylo krásné slunečné počasí
a denní teplota se pohybovala kolem 27 až 29 stupni C. Večer se obloha zatáhla a začalo
pršet.

I opékání masa se zúčastnilo mnoho paseckých občanů a chalupářů
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Paseky č. p. 30 dcera Magdaléna. Magdalénce přejeme hodně zdraví a štěstí v dalším
životě.
Dne 25. srpna 2012 ve večerních hodinách SELČ zemřel ve věku 82 let
Neil Armstrong, první člověk na Měsíci. Jeden z nejznámějších astronautů na světě podlehl
komplikacím po operaci srdce. Neil Armstrong se narodil 5. srpna 1930 v malém městečku
Wapakoneta v Ohiu. Do paměti lidstva se zapsal jako velitel kosmické lodi Apollo 11.
Armstrong coby první pozemšťan 20. července 1969 vstoupil na povrch Měsíce. Tehdy
pronesl slavnou větu, že jde o "malý krok pro člověka, ale velký skok pro lidstvo". Posádku
Apolla 11 tvořil kapitán Neil Armstrong, pilot lunárního modulu Eagle Edwin Aldrin a pilot
velitelského modulu Columbia Michael Collins. Sestup na Měsíc tehdy Armstrong provedl se
svým kolegou Aldrinem. Dvojice kosmonautů na Měsíci strávila téměř tři hodiny.
Fotografovali sebe i povrch, odebírali kameny i jiné vzorky, vztyčili vlajku Spojených států a
přijali telefonát od prezidenta Richarda Nixona. "Byl to prostě úžasný pohled, předčil
jakýkoliv vizuální zážitek, který jsem kdy potom měl," vzpomínal Armstrong později.

Niel Armstrong s Edwinem Aldrinem vztyčují vlajku na Měsíci
Po návratu z druhé a poslední vesmírné cesty patřil Armstrong k nejpopulárnějším lidem
zeměkoule. V USA dostal Prezidentskou medaili Svobody, navštívil přes 20 zemí světa,
přesto ale zůstal skromným. Nikdy nevyhledával veřejná shromáždění, občas nicméně
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mechaniky na Cincinnatské univerzitě. Později pracoval jako konzultant leteckých firem.
Dne 27. srpna 2012 ve věku 94 let zemřel válečný veterán, armádní generál
Tomáš Sedláček. Podlehl dlouhodobé nemoci. Sedláček na začátku druhé světové války
odešel do Francie, kde působil u 1. československé pěší divize. Když byla Francie poražena,
uprchl do Velké Británie, kde absolvoval tvrdý výcvik, a v roce 1944 se jako příslušník 2.
československé paradesantní armády účastnil krvavých bojů na Dukle a Slovenského
národního povstání. Poslední zimu války strávil v Nízkých Tatrách.Po válce ho komunistický
režim ve vykonstruovaném procesu odsoudil na doživotí za velezradu a špionáž. Sedláček
prošel věznicemi Valdicemi, Mírovem, Leopoldovem i příbramskými uranovými doly. Po
propuštění v roce 1960 pracoval jako skladník, později jako projektant. Po listopadu 1989 byl
rehabilitován. Za zásluhy mu byly mimo jiné uděleny státní vyznamenání Řád Milana
Rastislava Štefánika a Řád Tomáše Garrigua Masaryka. Do hodnosti armádního generála byl
povýšen v roce 2008.
V úterý 28. srpna 2012 byl dovezen do naší obce zakoupený stůl na stolní tenis pro
zvyšování fyzické kondice hasičů. Ten byl rozložen v sále místního pohostinství a hned ve
večerních hodinách byl i některými hasiči „odzkoušen“. Se stolem bylo dodáno i několik
pálek a míčků. Tento stůl zakoupili hasiči s Obcí Paseky za necelých 8.000,-Kč.
V úterý dne 28. srpna 2012 od 18:00 hodin proběhla veřejná schůze se zástupci jihočeského
kraje, projektantů a ČEZu ohledně plánovaného obchvatu naší obce. Na této schůzce byli
místní občané seznámeni s projektem. Došlo k slovní výměně mezi občany a projektanty
k vyprojektované křižovatce u „Kovářské hromady“. Nakonec se tato schůzka stala velice
bouřlivou, kdy museli zástupci kraje i obce místní občany zvýšeným hlasem uklidňovat. Na
závěr se dohodnuli zástupci obce s projektantem na další pracovní schůzce, kde mají
zastupitelé předložit námitky a návrhy k projektu obchvatu obce Paseky.
Od začátku měsíce srpna 2012 bylo krásné letní počasí. Svítilo slunce a denní teploty se
pohybovaly kolem 28 až 30 stupni C. Ve dnech 5. a 6. srpna 2012 se prohnala jihočeským
krajem velmi silná bouřka, která napáchala škody především na Vodňansku a v Českých
Budějovicích. Tuto bouřku provázely na některých místech i kroupy. Bylo polámáno mnoho
stromů. Došlo i ke škodám na majetku našich občanů. Ve dnech 11. a 12. srpna 2012 se opět
ochladilo, občas pršelo. Denní teploty se pohybovaly kolem 20 stupňů C. Ranní teploty ale
klesly a pohybovaly se kolem 10 až 12 stupni C. Od 13. srpna 2012 opět vykouklo slunce a
denní teploty se zvednuly. Pohybovaly se kolem 25 až 27 stupni C. Rána už zůstala chladná.
Dne 16. srpna 2012 se ochladilo, ale od 17. srpna 2012 naší republiku zasáhly tropické vedra,
kdy se denní teplota pohybovala kolem 29 až 32 stupni C. Noční teploty se pohybovaly kolem
15 stupňů C. Dne 20. srpna 2012 padaly v České republice teplotní rekordy, kdy v některých
částech především středních Čech byla naměřena hodnota 40,4 stupňů C. V ranních hodinách
dne 21. srpna 2012 se Jižními Čechy prohnala silná bouřka, kterou doprovázel silný déšť a
vítr. Od 26. srpna 2012 se ochladilo a denní teploty se pohybovaly kolem 22 až 25 stupňů C.
Dne 27. srpna 2012 bylo přes den zataženo a velmi chladno, kdy se denní teplota pohybovala
kolem 17 stupňů C. Vál dost silný studený vítr. Od dne 28. srpna 2012 bylo opět krásné letní
počasí. Toto počasí trvalo do 30. srpna 2012. Dne 30. srpna 2012 ve večerních hodinách začal
padat déšť, který doprovázel bouřku, a vál silný vítr. Dne 31. srpna 2012 celý den padal déšť
a výrazně se ochladilo. Denní teplota se pohybovala kolem 16 až 18 stupni C.
Průměrně spadlé srážky v tomto měsíci byly 143,3 mm (2011 – 48,3 mm).
V tomto měsíci v obci nikdo nezemřel. Dne 25. srpna 2012 se narodila manželům Evě a
Jiřímu Čamkových z domu Paseky č. p. 30 dcera Magdaléna.
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Září 2012
V sobotu dne 1. září 2012 od 20:00 hodin se loučili se svobodou (štando) Jana Holubová
z domu Paseky č. p. 47 a Michal Novák z Týna nad Vltavou. Na štando přišlo mnoho jejich
kamarádů a kamarádek. Zúčastnilo se kolem 40 lidí.
V neděli dne 2. září 2012 se manželům Tereze a Stanislavovi Rothbauerovým z domu
Paseky č. p. 66 narodila dcera Julie. Julince přejeme hodně zdraví a štěstí v dalším životě.
V sobotu dne 8. září 2012 od 12:00 hodin byli oddáni na radnici v Písku Jana Holubová
z domu Paseky č. p. 47 (Skalických) a Michal Novák z Týna nad Vltavou.
V sobotu dne 8. září 2012 proběhlo další kolo Okresního poháru spojené s pohárem „O
pohár starostky obce Skály“, které proběhlo ve Skalách. Opět se této soutěže zúčastnili
všechny tři pasecké družstva. Jako první z paseckých družstev běželo družstvo žen Paseky.
Ženám to ale v letošním roce moc nejde. Nakonec s časem 32:65 s skončily na „8. místě“.
Druhým paseckým družstvem, které šlo do hasičského útoku, bylo družstvo mužů Paseky I.
Toto mužstvo se o mnoho zlepšilo. Všechno vyšlo, jak by mělo, a proto družstvo Paseky I
dosáhnulo svého nejlepšího času. S časem 28:56 s obsadilo výborné „3. místo“. Jako třetí
z paseckých mužstev běželo družstvo mužů Paseky II. Toto mužstvo nemělo žádné problémy,
jako v předchozích závodech, ale nakonec s časem 38:05 s obsadilo „13. místo“. Večer se
pohár za 3. místo oslavoval v paseckém pohostinství. S touto oslavou proběhla zároveň oslava
narození dcery Julinky Rothbauerové. V tento den bylo krásné slunečné počasí, nepršelo,
denní teplota se pohybovala kolem 25 stupni C.
Dne 12. září 2012 v dopoledních hodinách náhle zemřel v nedožitých 80 letech (den
před svými 80tinami) v pražském IKEMu významný český herec Radoslav Brzobohatý.
Narodil se 13. září 1932 ve slovenských Vrútkách. Ve Valašském Meziříčí strávil významný
dětství i studijní léta, začal hrát divadlo a věnoval se muzice. K divadlu ho přivedl češtinář na
gymnáziu, který mu otevřel svět literatury. Po absolutoriu herectví na DAMU prošel několika
českými scénami, až v roce 1967 zakotvil na více než tři desetiletí v Divadle na Vinohradech
v Praze, kde se jeho herecký typ profiloval především směrem k velkým charakterním rolím –
Hrubínův kníže Oldřich, Goethův Faust, Clavellův a Hubačův Marlow z legendárního Krále
krysy, Boris Godunov, ale i muzikálový Řek Zorba, Eddie z Millerova Pohledu z mostu na
prknech boleslavské scény, Jindřich II. na vlastní scéně. Neméně příležitostí mu poskytlo i
filmové plátno a televizní obrazovka, i když byl často obsazován do rolí tvrdých, ale
poctivých chlapů, k nimž ho předurčilo i jeho valašství vryté do tváře i duše a sportem
vypracovaná postava. Do srdcí diváků se zapsal jako seriálový F. L. Věk, nadporučík Král
alias Opálka z filmu Atentát, životem semletý, ale nepokořený František z filmu Všichni dobří
rodáci, Václav z Dámy na kolejích, Ludvík z Ucha, kasař Pěnička z Pěničky a Paraplíčka,
„rozvědčík“ z Pavlových Zlatých úhořů, profesor Karda ze Sněženek a machrů. Od roku 2004
vlastnil se svou ženou Hanou Gregorovou Divadlo Radka Brzobohatého, na jehož scéně
vytvořil řadu zralých hereckých kreací a kde se mj. sešel i se synem Ondřejem. Letos byl
uveden do televizní Dvorany slávy.
Ve středu dne 12. září 2012 rozhodla vláda České republiky o plošném zákazu prodeje
tvrdého alkoholu ve stáncích. Mimořádné opatření vyhlásil ministr zdravotnictví Leoš Heger
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Později doplnil, že pokud by se brzy nepodařilo najít původ podvrženého alkoholu, rozšíří se
zákaz prodeje tvrdého alkoholu i na ostatní provozovny. Provozovatelé stánkůs občerstvením
či jiných mobilních provozů nesmí rozlévat a prodávat destiláty a tuzemák s obsahem
alkoholu vyšším než 30 procent. Od začátku měsíce září 2012, kdy tato aféra započala, počet
potvrzených obětí metanolu stoupl na 18 osob. Čísla však budou podle lékařů nadále stoupat,
neboť několik desítek lidí zůstává po požití metanolu ve velmi těžkém stavu, především na
Moravě. Jen v nemocnicích je hospitalizováno ke dni 13. září 2012 na 24 lidí. Čísla
postižených nadále stoupají.

Zásah sanitek „Rychlé zdravotnické služby“
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montáž nových kotlů instalatérská a topenářská firma „ČERTOP“ se sídlem Bohunice u Týna
nad Vltavou v domě Paseky 88 - Kampeličce. Nákup kotlů a jejich výměna vyšel Obec
Paseky na 51.600,- Kč.
V pátek dne 14. září v 19:00 hodin vyhlásila vláda prodej a nalévání lihovin s obsahem
alkoholu nad 20 % na celém území České republiky (rozšířená prohibice). Zákaz, který
vyhlásil ministr zdravotnictví Leoš Heger (TOP 09), začal platit okamžitě. Jde o rozšíření
předchozího mimořádného opatření, které se týkalo pouze stánkového prodeje. Ministerstvo
reaguje na další úmrtí v důsledku požití pančovaných lihovin s vysokým obsahem
metylalkoholu. Většina postižených lidí se podle ministra otrávila alkoholem zakoupeným v
kamenných obchodech a restauračních zařízeních, nikoli na stáncích.Rozšířený zákaz
znamená, že zákazníci by neměli mít možnost nakoupit lihoviny s obsahem alkoholu od 20 %
a vyšším. Zákaz se týká i míchaných nápojů. Důvodem rozšíření mimořádného opatření je i
další nárůst počtu případů otrav, které se objevily v dalších krajích.

Policie ČR pátrá po distributorech pančovaného alkoholu a kontroluje prodejny
Porušení zákazu prodeje je správní delikt. Podnikatel za něj může dostat pokutu až tři
milióny korun. Pokud by pití prodával, mohl by být podezřelý z trestného činu obecného
ohrožení, kde tresty přesahují deset let vězení a hrozí i trest výjimečný. Možné je i obvinění z
trestného činu ohrožení zdraví závadnými potravinami z nedbalosti. Zákaz prodeje alkoholu
bude trvat do odvolání. K 16. září 2012 zemřelo na otravu metylalkoholem 20 lidí a dalších
38 lidí je hospitalizováno v nemocnici.
V sobotu dne 15. září 2012 od 13:00 hodin proběhlo v naší obci u rybníka „Starák“
poslední, šesté, kolo hasičské soutěže „O putovní pohár hasičů okresu Písek“. Na soutěž se
pasečtí hasiči připravovali už od brzkých ranních hodin, kdy museli dovézt k rybníku celé
zázemí. Navozili nejen hasičské vybavení, ale i stánky na prodej občerstvení a nakonec i
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z Pasek vlastní. Při větším odběru elektriky došlo k problémům na kabelu, který převáděl
elektrické napětí z 380 V na 220 V. Proto se nakonec zapůjčila ještě elektrocentrála od hasičů
z Albrechtic nad Vltavou. Hasiči z Albrechtic nad Vltavou dodávali rovněž vodu z rybníka
„Starák“ do kádí. Na toto závěrečné kolo dojelo 18 družstev mužů a 13 družstev žen. Na úvod
přivítal soutěžící jednatel paseckých hasičů Jiří Vaněček ml. Soutěžícím velel starosta
paseckých hasičů Petr Kubička (velitel hasičů Václav Kostohryz ml. byl mimo Paseky).
Následně došlo k rozlosování a k samotným závodům. Jako první běželo družstvo mužů
Paseky II. Při útoku došlo z záměně hadic „C“, kdy prává proudnice stříkala na levý terč a
levá proudnice na pravý terč. Proto byl tento útok neplatný. Jako druhé z paseckých družstev
běželo družstvo žen Paseky. Při útoku hasička Veronika Kubičková nejprve upustila klubko
hadic a následně uklouznula na mokré trávě. Proto nedoběhla k terči včas a nakonec se
družstvo žen s časem 46:45 s umístilo na „10. místě“. K závěru soutěže běželo jako poslední
z paseckých družstev družstvo mužů Paseky I. Těm se útok zdařil a s časem 30:20 s se
umístili na krásném „3. místě“.

Požární útok družstva mužů Paseky I
Na závěr soutěže došlo k vyhlášení výsledků nejen tohoto kola, ale i k celkovému vyhlášení
výsledků celé soutěže „ O putovní pohár hasičů okresu Písek“ pro rok 2012. Z mužských
družstev se na „6. místě“ z 25 družstev se 142 body umístilo družstvo mužů Paseky I. Na „15.
místě“ z 25 družstev se s 98 body umístilo družstvo mužů Paseky II (pro skoro veterány je to
velký úspěch).
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Konečné výsledky mužů v soutěži „O pohár hasičů okresu Písek“
Z ženských družstev se družstvo žen Paseky umístilo na „8. místě“ z 16 družstev se 137 body.

Konečné výsledky žen v soutěži „O pohár hasičů okresu Písek“
Večer se hasiči i hasičky sešli v paseckém pohostinství k oslavě poháru a k průběhu
organizace dnešní soutěže. Bohužel z důvodu prohibice si museli vystačit pouze s pivem a
vínem. V tento den bylo zataženo, nepršelo, vál mírný vítr. Denní teplota se pohybovala
kolem 16 až 18 stupni C.
Od pondělí dne 17. září 2012 prováděla protivínská firma „PROTON“ výměnu oken a dveří
za plastová v klubovně u Obecního úřadu Paseky. Výměna probíhala do 27. září 2012.
Výměna oken stála obecní kasu 174.000,- Kč.
V úterý dne 18. září 2012 došla elektronickou poštou na Obecní úřad Paseky nové řešení
přístupové komunikace do „Vosince“ od „Kovářské hromady“. Jedná se o přístupovou
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komunikace by byla dle nového řešení obousměrná a široká 5,5 m a po obou stranách
komunikace by byla vystavěna zeď, neboť komunikace by měla být zaříznuta do stávajícího
svahu.

Řešení budoucí přístupové komunikace do „Vosince“
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Upravená přístupová komunikace do „Vosince“ v projektu
Ve čtvrtek dne 20. září 2012 provedla firma „e-Lektronik Řerábek“ z Jehnědna u Albrechtic
nad Vltavou kompletní rekonstrukci signalizačního zařízení na Obecním úřadu v Pasekách.
Kompletní rekonstrukce stála 16.262 ,- Kč. Současně se dohodnula i instalace signalizačního
zařízení v Hasičské zbrojnici Paseky.
Ve čtvrtek dne 27. září 2012 od 13:25 hodin Ministr zdravotnictví Leoš Heger oficiálně
vyhlásil omezení stávající prohibice. Alkohol vyrobený před lednem letošního roku se bude
moci vrátit na pulty bez omezení, u uskladněných lihovin budou muset prodejci doložit původ
do 60 dnů od vyhlášení, případně je nechat otestovat. Nově vyrobené destiláty dodají výrobci
s novým kolkem a tzv. rodným listem. Starý alkohol, u něhož nebude doložen původ případně
destiláty z otevřených lahví, které nebudou otestovány na nezávadnost, by se ke
konzumentům dostat neměly a měly by být zlikvidovány dle zákona. Společně s ukončením
prohibice by mělo v nejbližší době dojít rovněž k odblokování exportu českých lihovin. Do
dne 27. září 2012 zemřelo v Česku na otravu metylalkoholem na 26 lidí a mnoho lidí ještě leží
v českých nemocnicích, nejvíce však v Moravskoslezském kraji.
V pátek dne 28. září 2012 od 13:00 hodin se konala v Jehnědně hasičská soutěž „Memoriál
Jana Kukrála“, které se už po třetí zúčastnili pasečtí dobrovolní hasiči. Na úvod soutěže
běželo dětské družstvo Jehnědna. Pak už začala samotná soutěž. Jako první z paseckých
mužstev běželo družstvo žen Paseky. Toto družstvo běželo v jiné sestavě, než běhal po celý
závodní rok. Na savicích zastupovala velitelka hasiček Blanka Heineová. Ale hasičský útok
se jim povedl zaběhnout výborně. Nakonec družstvo žen Paseky obsadilo s časem 37:83
s výborné „3. místo“. Jako druhé z paseckých mužstev běželo družstvo mužů Paseky I. I toto
družstvo běželo v jiné sestavě, než běhalo celý rok. Na savicích běžel Zdeněk Straka ml.,
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Dlouho se drželi na druhém místě. Nakonec obsadili výborné „3. místo“ s časem 27:63 s.
Posledním paseckým mužstvem, které soutěžilo, bylo družstvo mužů Paseky II. Ani toto
družstvo se neobešlo bez změn v sestavě. Na savicích zastupovala Markéta Jozová a František
Moravec netradičně a s bolavým kolenem běžel levý proud. Nakonec toto družstvo obsadilo
„13. místo“ s časem 40:71 s.

Úspěšná družstva paseckých hasičů s poháry
Večer se pasečtí hasiči sešli na oslavách, kdy rovněž oslavili svátek „sv. Václava“. V tento
den bylo krásné slunečné počasí, denní teplota se pohybovala kolem 23 až 25 stupni C.
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plastové pistole na prezidenta Václava Klause neznámý muž. Policie ho zadržela. Muž
přiložil prezidentovi Klausovi plastovou pistoli k boku a několikrát zmáčkl spoušť.

Střelec zaútočil na prezidenta Václava Klause pistolí na plastové kuličky
Po incidentu zůstal prezident na místě a bavil se s lidmi a místním politiky. Později ale
prezident odjel do pražské Ústřední vojenské nemocnice na vyšetření. Prezident byl po
incidentu na svou ochranku naštvaný. Kromě ochranky se v okolí pohybovaly i desítky
policistů. Dle videozáznamu z místa, ochranka v první chvíli vůbec nereagovala.Muž pak z
místa odešel, aniž ochranka zasáhla. Novinářům řekl, že politici neposlouchají, jsou "slepí a
hluší k nářkům lidu" a tohle byla podle něj jediná možnost, jak dát najevo nespokojenost.
Podle svědků zadržela muže až na náměstí o pár set metrů dál společně městská a státní
policie. Byl ozbrojen plastovou pistolí, která se používá ke hře airsoft. Vystřeluje plastové
kuličky. Šéf útvaru pro ochranu prezidenta odstoupil z funkce. Cítí osobní odpovědnost za své
podřízené, kteří selhali při incidentu v Chrastavě na Liberecku, kde šestadvacetiletý Pavel
Vondrouš několikrát vystřelil z plastové pistole na prezidenta Václava Klause.
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soutěž „O pohár starosty města Písku“. Soutěžící přivítal starosta města Písku p. JUDr.
Oldřich Veselý. Této soutěže se zúčastnili všechny tři hasičské družstva z Pasek.

Soutěžící přivítal starosta města Písku p. JUDr. Oldřich Veselý (s mikrofonem v ruce)
Jako první z paseckých mužstev běželo družstvo mužů Paseky II. Toto družstvo běželo opět
v pozměněné sestavě. František Moravec se posunul na hadice „B“ a levý proud běžel Václav
Hůlka ml. Na pravém proudu běžel stabilní proudař Martin Kaššák. Na savicích opět
vypomáhala Markéta Jozová. Druhým z pasech mužstev běželo družstvo žen Paseky opět
v jiné sestavě. Na savicích běžela Blanka Heineová a na hadicích „B“ běžela Marie Hůlková
ml.. Jako poslední z paseckých družstev běželo družstvo mužů Paseky I. Jediné toto družstvo
běželo beze změn. Útok se jim ale nezdařil, neboť došlo k problémům na pravé proudnici.
Ani jednomu z mužstev se útok nepovedl. Družstvo žen skončilo společně s družstvem mužů
Paseky I na „7. místě“. Družstvo mužů Paseky II skončilo na „6. místě“. V tento den bylo
v dopoledních hodinách slunečno. Odpoledne se zatáhlo a začalo pršet. Denní teplota se
pohybovala kolem 17 stupni C. Večer se sešli někteří hasiči v místním pohostinství a
„oslavili“ svůj neúspěch.
Od začátku měsíce září 2012 bylo zataženo, místy polojasno. Ojediněle spadnula nějaká ta
dešťová kapka. V ranních hodinách byla naše vesnička přikryta mlhou. Od 5. září 2012 bylo
opět slunečné počasí, nepršelo. V ranních hodinách se občas objevila mlha. Denní teploty se
pohybovaly mezi 25 až 27 stupni C. Noční teploty se pohybovaly od 8 do 15 stupňů C. Dne
11. září 2012 začal ve večerních hodinách padat déšť. Pršelo nepřetržitě až do dopoledních
hodin dne 13. září 2012. I teplota hodně poklesla. Ve dne se teplota pohybovala kolem 12 až
15 stupni. Večer pak se teplota pohybovala mezi 6 až 10 stupni C. Ve dnech od 14. do 15. září
2012 bylo zataženo, nepršelo, denní teplota se pohybovala kolem 17 stupňů C. Ve dnech od
16. do 18. září 2012 bylo krásné slunečné počasí, kdy se denní teplota pohybovala kolem 28
stupni C. Od 19. září se opět zatáhlo a padal déšť. Denní teplota se pohybovala kolem 12
stupni C. Od 20. do 23. září 2012 bylo polojasno, denní teploty se pohybovaly mezi 17 až
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teplota se pohybovala na příjemných 23 až 25 stupňů C. Dne 27. září 2012 od ranních hodin
bylo zataženo, občas padla nějaká ta kapka, vál silný západní vítr, který v naší obci srazil
mnoho ovoce ze stromů (především jablek a ořechů). V nočních hodinách začal padat silný
déšť. Denní teplota se pohybovala kolem 18 stupňů C. Od 28. do 30. září 2012 bylo krásné
slunečné počasí. Pršelo pouze dne 29. září v odpoledních hodinách. Denní teploty se
pohyboval na příjemných 20 až 24 stupních C.
Průměrně spadlé srážky v tomto měsíci byly 53,9 mm (2011 – 34,4 mm).
V tomto měsíci v obci nikdo nezemřel. Dne 2. září 2012 se narodila manželům Tereze a
Stanislavovi Rothbauerovým z domu Paseky č. p. 66 dcera Julie.

Říjen 2012
Od pondělí dne 1. října 2012 začala stavební firma „STRABAG“ z Písku s opravou místní
komunikace V Pasekách „Hatmanicích“ před domem Paseky č. p. 81, atd. ( před Moravců a
Kropáčků). Oprava vozovky je prováděna po vybudování nové kanalizace, která je svedena
do nové čističky odpadních vod. Vozovka se opravovala do 15. října 2012. Cena opravy
vozovky a dalších obecních komunikací byla kolem 400.000,- Kč.

Oprava vozovky místní komunikace v Pasekách před domem č. p. 81
V sobotu dne 6. října 2012 od 12:00 hodin proběhla v Pasekách u rybníka „Starák“ poslední
letošní soutěž místních hasičů a to III. ročník „O pohár starosty obce Paseky“. Tato soutěž
byla pořádána místním Sborem dobrovolných hasičů, Obcí Paseky a Nadace ČEZ. Přípravy
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zázemí této soutěže, ať už se jednalo o stany k občerstvení, elektrocentrály, lavice a stoly a v
neposlední řadě i samotné občerstvení.

Zázemí soutěže „O pohár starosty obce Paseky“ konané u rybníka „Starák“
Už od 10:00 hodin se začali sjíždět k rybníku „Starák“ další soutěžící družstva a samozřejmě i
diváci. Kolem 11:45 hodin byl nástup družstev. Do soutěže se přihlásilo nakonec 13
mužských a 9 ženských družstev. V kategorii „veteráni“ byly přihlášeny 4 družstva. V
„dětské“ kategorii soutěžili 3 družstva. Na začátek soutěže vyrazily do útoku dětské družstva.
V kategorii přípravek bylo jediné družstvo, a to družstvo dětí Pasek ve složení Antonín
Klusáček (2. třída ZŠ), Tomáš Stropnický ml. (předškolák), Anežka Vaněčková (1. třída ZŠ),
Jiří Vaněček nml. (předškolák), Stanislav Švehla ml. (předškolák).
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Útok družstva pasecké dětské přípravky
Toto družstvo dosáhlo času 42:3 s obsadilo jako jediné soutěžící družstvo „1. místo“.
Následně běžely družstva dětí Žďár a Tálín. Vítězem se stalo nakonec družstvo dětí z Tálína.
Pak začala souběžně soutěž žen a mužů, kdy se běželo ze dvou základen na jedny terče.
V obou kategoriích měli pasečtí hasiči dvoje zastoupení. V kategorii žen běželo jako první
družstvo žen Paseky „A“. Toto družstvo běželo ve složení, ve kterém soutěžilo po celou
letošní sezonu. I přes silný vítr, který po celou dobu soutěže vál, se útok ženám povedl a
s časem 47:74 s obsadilo „6. místo“. Dalším z paseckých družstev, které vyrazilo do útoky,
bylo družstvo mužů Paseky I. Rovněž toto družstvo běželo ve stálé sestavě. Útok se jim zdařil
na výbornou a nakonec s časem 36:59 s obsadilo krásné „2. místo“. Jako třetí z paseckých
družstev běželo nově sestavené družstvo žen Paseky „B“ (Pavlína Stropnická, Blanka
Heineová, Pavla Musilová, Bára Piklová, nová členka běžící poprvé hasičský útok Martina
Jarošová, Marcela Cupáková a Jana Holubová-Nováková). Toto družstvo v této sestavě
běželo poprvé. Útok se jim velice zdařil a nebýt delšího nástřiku na pravé proudnici, tak by se
toto družstvo umístilo na „bedně“. Nakonec ale s časem 41:54 s obsadilo družstvo žen Paseky
„B“ bramborovou medaili za „4. místo“. Posledním paseckým družstvem bylo v kategorii
veteránů družstvo mužů Paseky II. Útok se jim rovněž zdařil a ve své kategorii obsadili
s časem 31:91 s výborné „1. místo“. Před vyhlášením celkových výsledků hasičské soutěže
proběhla ještě jedna soutěž, a to „pivní štafeta“. V kategorii žen vyhrály ženy z Albrechtic nad
Vltavou“. V kategorii mužů se konečně povedlo paseckým „pivařům“ porazit všechny
protivníky a tuto soutěž vyhrát.
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Pasečtí hasiči s dětskou přípravkou
Večer se pasečtí hasiči sešli v místním pohostinství a zdárně oslavili nejen úspěch v soutěži
v Pasekách, ale rovněž i oslavili zdárné ukončení celé hasičské sezony. K poslechu i tanci jim
pouštěl písničky Ladislav Zaoral na své hudební aparatuře. V tento den bylo krásné podzimní
počasí, od rána svítilo sluníčko a přes den se ještě i oteplilo. Denní teplota se pohybovala
kolem 20 stupni C. Nepříjemným byl po celou dobu silně vanoucí západní vítr, který měl vliv
i na nástřiky terčů.
V pátek dne 12. října 2012 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu dne 13. října 2012 od
08:00 hodin do 14:00 hodin proběhly po celém Česku volby do Krajských zastupitelstev.
Souběžně s těmito volbami proběhly v některých krajích i první kolo volby do Senátu ČR.
V těchto volbách ani jeden z budoucích senátorů nezískal nadpoloviční většinu a proto se
utkají v druhém kole senátních voleb. V krajských volbách s převahou vyhrála
Československá strana sociálně demokratická (ČSSD), která vyhrála v devíti krajích. Druhá
skončila Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM), která vyhrála ve dvou krajích.
Občanská demokratická strana (ODS) vyhrála pouze v Plzeňském kraji. V Libereckém kraji
vyhrála strana Starostové pro Liberecký kraj. Velký úbytek hlasů zaznamenala ODS a TOP
09. Obě tyto pravicové strany ztratily v krajských zastupitelstev mnoho mandátů. Zřejmě lidé
reagují na sociální politiku obou těchto stran ve vládě (zvyšování daní, ubírání důchodů, atd.)
a zřejmě i na korupční skandály, které v současné době vychází najevo.
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Výsledek voleb do krajů v České republice
Rovněž i v Jihočeském kraji proběhly volby do zastupitelstva Jihočeského kraje. Výsledek
je v našem kraji obdobný celorepublikovému výsledku krajských voleb. Rovněž vyhrála
ČSSD a druhá skončila KSČM (viz. tabulka).
Jihočeský kraj
ČSSD
KSČM
„JIH 12“
ODS
KDU-ČSL
TOP 09 STAN
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

mandátů
18
13
9
8
4
3
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Rovněž v Pasekách proběhla volba do zastupitelstva Jihočeského kraje. Ze 132 voličů volilo
52 lidí. Z těchto 52 lidí byl jeden hlas neplatný, takže počet platných hlasů byl 51 lidí. I v naší
obci lidé projevili nesouhlas s politikou vládnoucí koalice ODS a TOP 09.
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Výsledky voleb do zastupitelstva Jihočeského kraje v Pasekách

- 63 Dne 12. října 2012 ve večerních hodinách náhle zemřel ve věku 89 let známý filmový
scenárista a režisér animovaných filmů Břetislav Pojar. Autor slavných seriálů, jako
například „Potkali se u Kolína“, se narodil v roce 1923 v Sušici. Studoval na AVU a na
Vysoké škole architektury, ale studium nedokončil. Za války už začal pracovat jako kreslíř v
Ateliéru filmových triků. Stál u zrodu legendárního studia Bratři v triku. Jeho režijní debut,
pohádku „Perníková chaloupka“, už si dnes málokdo pamatuje, zato si téměř všichni pamatují
"vypečené" medvědy, kteří se potkali u Kolína. Doprovodný text k jejich příhodám četli
Rudolf Deyl mladší a později František Filipovský. Velmi slavné jsou také seriály „Dášenka“
a „Jája a Pája“ nebo film „Fimfárum 2“. Film „Lev a písnička“ získal Grand Prix na prvním
ročníku festivalu animovaného filmu v Annecy. Pojar pak léta pracoval pro kanadskou
společnost National Film Board. Celkově Pojar vytvořil desítky snímků, většinou kreslených
či loutkových, a za svou tvorbu získal mnoho cen na domácích i zahraničních festivalech.
Roku 2007 obdržel na MFF v Karlových Varech z rukou herečky Renée Zellwegerové
Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světovému filmu. Byl jedním ze
zakladatelů katedry animované tvorby na FAMU a také jejím prvním vedoucím.V roce 2003
mu byla na filmovém festivalu ve Zlíně udělena cena za celoživotní přínos filmu pro děti a
mládež. V roce 2008 pak bylo Břetislavu Pojarovi uděleno státní vyznamenání Medaile Za
zásluhy II. stupně.
Od pondělí dne 15. října 2012 od 08:00 hodin do pátku 19. října 2012 začal malíř p. Milan
Páral z Myšence bílit klubovnu a hlavní vchod do Obecního úřadu. Bílení bylo zapotřebí po
výměně oken a dveří. Za bílení mu byla vyplacena částka 6.208,- Kč.
V pátek dne 19. října 2012 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu dne 20. října 2012 od
08:00 hodin do 14:00 hodin proběhlo v některých částech naší republiky druhé kolo senátních
voleb. ČSSD letošní senátní volby vyhrála ve 13 z 27 obvodů a z 81 členné horní komory
získala 46 senátorů. ODS zvítězila ve čtyřech obvodech, TOP 09/STAN ve dvou stejně jako
KDU-ČSL, KSČM uspěla pouze v jednom. O obsazení třetiny Senátu rozhodlo svou účastí
18,61 procenta oprávněných voličů, kteří v pátek a v sobotu zavítali do volebních místností.
Platných hlasů bylo odevzdáno 514 092.
V sobotu dne 20. října 2012 od 20:00 hodin se konala v místním pohostinství „Posvícenecká
Havelská zábava“. Sešlo se na 55 platících osob. Po půlnoci došlo ještě kolem dvaceti lidí.
K tanci hrála hudební skupina „DUO H“.
V polovině měsíce října 2012 se odstěhovaly Karolína a Julie Rothbauerovy z domu Paseky
č. p. 66 do Písku.
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Taneční zábava na „Havelské posvícení“
Ve středu dne 24. října 2012 od 15:00 hodin se konala hasičská brigáda na úklid klubovny u
Obecního úřadu. Této brigády se zúčastnily dvě hasičky.
Od pátku dne 26. října 2012 do pondělí 29. října 2012 byl před Obecní úřad Paseky
přistaven kontejner na nebezpečný odpad.
V sobotu dne 27. října 2012 od 09:00 hodin pokračovala hasičská brigáda v úklidu
klubovny u Obecního úřadu. Této brigády se zúčastnily dvě hasičky a jeden hasič.
V sobotu dne 27. října 2012 od odpoledních hodin začal padat první sníh letošní zimy. Padal
do brzkých ranních hodin. Napadlo kolem 15 cm mokrého sněhu. Tento první sníh vydržel
několik dnů.
V sobotu 27. října 2012 od 19:00 hodin se v paseckém pohostinství konala další veřejná
schůze místního zastupitelstva. Na úvod starosta obce Václav Kostohryz ml. přivítal občany
na této veřejné schůzi. Pak seznámil zastupitele s body k projednání.
Starosta obce seznámil přítomné se zprávou o dílčím přezkumu hospodaření, kdy nebyly
zjištěny žádné chyby a nedostatky při dílčím přezkumu hospodaření za rok 2012. Zastupitelé
tuto zprávu vzali na vědomí.
V dalším bodě sdělil že, jako každý rok, DSO Blanicko-otavského regionu bude provádět
obnovu dat v mapovém informačním systému MISYS, který má obec k dispozici. Část výdajů
na aktualizaci uhradí DSO z dotací a část uhradí obec prostřednictvím investičního příspěvku.
Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí investičního příspěvku ve výši 3 861,00,- Kč ve
prospěch DSO Blanicko-otavského regionu.

- 65 Rovněž starosta obce sdělil, že stejně jako každý rok vyhlásil Jihočeský kraj dotační titul na
rok 2013. Zastupitelstvo obce se usneslo, že v rámci Jihočeského programu obnovy venkova
2013 zažádá na nebytné opravy v ubytovně Václavka, a to zejména na nové okapy.
Starosta informoval přítomné, že rozpočtové opatření číslo 5/2012, se týká zejména voleb.
Jedná se o dotaci na volby a dále též o výdaje spojené s volbami (odměny členů komise,
stravné, cestovné, kancelářské potřeby).
Starosta informoval zastupitele, že i DSO Blanicko-otavského regionu bude žádat o dotaci
z Jihočeského programu obnovy venkova 2013 a to na komunální techniku. Zastupitelé se
rozhodli v rámci DSO Blanicko-otavského regionu zažádat na zahradní traktůrek na úpravu
veřejné zeleně a na úpravy okolo ČOV.
Starosta podal informaci o tom, že byla podána žádost na ČOV a vodojem Nuzov.
Starosta podal informaci o průběhu výstavby ČOV Paseky.
Starosta informoval o průběhu výměny oken na obecním úřadě – akce byla
spolufinancována Jihočeským krajem.
Starosta dále podal informaci o tom, že v penzionu proběhla nutná výměna radiátorů a dále
došlo k výměně kotlů v kampeličce.
V bodě diskuze připomněl p. Jiří Vaněček ml., že při koupi traktůrku na sečení trávy kolem
čističky a jiné travnaté pozemky je třeba přihlédnout nejen na cenu traktůrku, ale rovněž i na
jeho kvalitu. Jiné další dotazy v diskuzi už nepadly. Proto starosta obce Václav Kostohryz
ml. poděkoval všem přítomným za účast a veřejnou schůzi ukončil.
V úterý dne 30. října 2012 v ranních hodinách SEČ na Severovýchod Spojených států
udeřil hurikán Sandy, který na poslední chvíli oslabil na tropickou bouři. Vichry o rychlosti
téměř 130 km/h a lijáky přinesly škody v New Jersey, Severní Karolíně, Západní Virginii,
Connecticutu. Zasáhly i Kanadu, která hlásí jednu oběť. Zprvu zasáhl New Jersey, kde bouře
prolomila protipovodňová hráz a až 1,5 metru vysoká vlna následně ohrozila města
Moonachie, Little Ferry a Carlstadt. Milióny domácností se ocitly bez proudu, často ovšem
mají připravené záložní zdroje. Dále bouře zasáhla New York, jehož část se ocitla pod vodou.
Masy vody zaplavily ulice v New Yorku. Pod vodou se ocitla velká část Manhattanu. U
tamního parku Battery se zvedla hladina Hudsonu o více než čtyři metry. Pod vodou zůstalo
mnoho stanic metra. Voda zaplavila i tunel mezi Manhattanem a Brooklynem. Uzavřena jsou
letiště. Lidi vystrašilo množství explozí transformátorů. Ve čtvrti Breezy Point v Queensu
zachvátil požár na 50 domovů a zničil je. Bouře strhávala elektrické sloupy i stromy. Bouře si
vyžádala v New Yorku, podle nepotvrzených informací, nejméně 16 lidských životů a na 6,5
miliónů domácností odřízla od proudu. Bouře Sandy zvýšila hladinu řeky Hudson v New
Yorku o více než čtyři metry. Voda zaplavila metro, které tak postihla největší katastrofa za
108 let jeho fungování. Úřady ve městě nařídily evakuaci 400 000 lidí. Nakonec si bouře
Sandy v USA vyžádala pět desítek obětí, celkem ale po ní v oblasti od Karibiku po Kanadu
zůstalo přes sto mrtvých. Rovněž škody se vyšplhaly asi na 20 až 30 miliard dolarů. Škody
po bouři Sandy se budou likvidovat několik měsíců.
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Zaplavený Manhattan v New Yorku po bouři Sandy
Od začátku měsíce října 2012 bylo slunečné počasí, ojediněle padla nějaká ta přeháňka.
V ranních hodinách byla mlha. Denní teploty se pohybovaly kolem 20 stupňů C. Dne 4. října
2012 se obloha zatáhla a denní teplota klesla. Pohybovala se kolem 17 stupňů C. Od 5. do 6.
října 2012 bylo krásné slunečné počasí a denní teplota se pohybovala kolem 20 stupňů C. Dne
7. října 2012 bylo zataženo a silně pršelo, denní teplota klesla na necelých 12 stupňů C. Večer
se začalo vyjasňovat a dne 8. října 2012 už bylo zase slunečno. V tento den se denní teplota
pohybovala kolem19 stupni C. Toto počasí vydrželo až do 13. října 2012. Od 14. října 2012
se obloha opět zatáhla. Sice nepršelo, ale ráno byly mlhy a po celý den bylo zataženo. Teplota
klesla a denní teplota se pohybovala kolem 9 stupni C. Dne 16. října 2012 celý den propršelo
a denní teplota se pohybovala kolem 7 stupňů C. Ve dnech 17. a 18. října 2012 bylo opět
krásné slunečné počasí a denní teploty se pohybovaly kolem 22 stupňů C. Od 19. října 2012
byla inverse, kdy v dopoledních hodinách byla naše obec zahalena v mlze. V odpoledních
hodinách se vyčasilo a bylo slunečno. Dopoledne se pohybovaly teploty kolem 9 stupni C, ale
odpoledne vystoupily na příjemných 15 až 18 stupňů C. Od 22. října 2012 bylo inverzní
počasí, zataženo, drobně mrholilo. Denní teplota se pohybovala kolem 8 stupňů C. Od 26.
října 2012 se ještě více ochladilo. Dne 27. října 2012 pršelo po celý dopoledne, denní teplota
se pohybovala kolem 3 stupňů C. V některých částech republiky, především ve vyšších
polohách, napadl první letošní sníh. Rovněž v Pasekách napadl první sníh letošní zimy. Denní
teplota se pohybovala kolem 0 až 2 stupňů C. Od 30. října 2012 bylo převážně slunečno,
denní teploty se pohybovaly mezi 3 až 6 stupni C. V nočních hodinách, při vyjasnění, klesla
teplota pod 0 stupňů C.
Průměrně spadlé srážky v tomto měsíci byly 40,7 mm (2011 – 51,7 mm).
V tomto měsíci se v obci nikdo nenarodil a ani nikdo nezemřel. Odstěhovaly se Karolína a
Julie Rothbauerovy z domu Paseky č. p. 66.
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Listopad 2012
Ve středu 1. listopadu 2012 se odstěhovala Kristýna Houdková z domu č. p. 57, což je
myslivna, do Písku.
V sobotu dne 3. listopadu 2012 a v neděli 4. listopadu 2012 se hrálo finálové utkání turnaje
FED CUP v tenise mezi Českem a Srbskem. Toto finálové klání proběhlo v O2 Aréně
v Praze. V prvním zápase proti sobě nastoupily Lucie Šafářová a Srbka Ana Ivanovičová.
V dramatickém zápase naše reprezentantka zvítězila 6:4 a 6:3. V druhém zápase prvního dne
nastoupila Petra Kvitová proti bývalé světové jedničce Jeleně Jankovičové. Petra Kvitová
rovněž svůj zápas vyhrála v poměru 6:4 a 6:1. Česko vedlo po prvním hracím dnu 2:0 na
zápasy. Ve druhém hracím dnu nastoupila Petra Kvitová proti Aně Ivanovičové. Svůj zápas
prohrála v poměru 3:6 a 5:7, čímž finálový průběh zdramatizovala. V dalšímu zápase
nastoupila Lucie Šafářová proti Jeleně Jankovičové. Lucie Šafářová svůj zápas vyhrála
v celku hladce v poměru 6:1 a 6:1. Ke čtyřhrám nedošlo a naše reprezentantky obhájily
prvenství v turnaji „Fed Cup“.

Naše tenistky po zápase se Srbskem obhájily zlato v turnaji „Fed Cup“
Dne 6. listopadu 2012 v nočních hodinách zemřel po vážné nemoci ve věku 74 let
karikaturista Vladimír Jiránek.Vladimír Jiránek se narodil 6. června 1938 v Hradci
Králové, vystudoval žurnalistiku na filozofické fakultě pražské Univerzity Karlovy. Celý
život byl kreslířem a karikaturistou na volné noze. Spolupracoval s řadou časopisů, například
Dikobraz, Mladý svět, Melodie, Technický magazín, Literární noviny a Živa. Od roku 1990
se věnoval politické karikatuře. V posledních letech byla nejvýznamnější jeho spolupráce s
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dotýkajícími se veřejného života. Jiránek však nebyl jen politickým kreslířem. Celé generace
si pamatují neopakovatelné ranní vstávání Boba a Bobka, proslavených králíků z klobouku,
jimž dal v roce 1987 výtvarnou podobu stejně jako o něco později postavičkám dvou popletů
se jmény Pat a Mat z dalšího televizního seriálu. Je podepsán pod dvacítkou kreslených filmů,
vydal přes 15 knížek, je autorem bezpočtu kreseb. Za své autorské krátké filmy obdržel ve
světě řadu cen. Do jeho filmografie patří snímky Automatic (1973), Pivo přes ulici (1974),
Hokej je hra (1978) či Zpráva o stavu civilizace (1981). Animovaný film Co jsme udělali
slepicím (1977) například získal v roce 1978 na filmovém festivalu v Západním Berlíně
hlavní cenu Zlatý medvěd. V roce 2005 kreslíře vyznamenal prezident Václav Klaus medailí
„Za zásluhy“.
V pátek dne 9. listopadu 2012 došlo k poruše chlazení piva v penziónu „Václavka“. Při
zapnutí chlazení se spálil motůrek čerpadla chlazení. Oprava a výměna motůrku čerpadla byla
vyčíslena na 2.000,- Kč.
V pátek dne 9. listopadu 2012 slavila v penziónu „Václavka“ své „50“ narozeniny pí. Alena
Straková. Sešlo se na třicet gratulantů. K veselé náladě a tanci hrál p. Tomáš Brožák.
V pátek dne 16. listopadu 2012 v dopoledních hodinách na Obecním úřadě v Pasekách sešla
kolaudační komise spolu se starostou naší obce Václavem Kostohryzem ml. Projednávalo se
kolaudační řízení ohledně „Čističky odpadních vod Paseky“. Následně všichni přejeli
k čističce, kde kolaudační řízení pokračovalo. Na závěr bylo rozhodnuto, že čistička bude
jeden rok ve zkušebním provozu.

Pohled na „Čističku odpadních vod Paseky“ ve směru od „Pece“
V pátek dne 16. listopadu 2012 od 16:00 hodin začal v pražské O2 aréně finálový zápas
„100“ ročníku „Davis Cupu“ v tenise mužů. Ve finále nastoupili proti sobě tenisté České
republiky a Španělska. Jako první z našich reprezentantů nastoupil Radek Štěpánek proti
světové pětce, Španělovi Davidu Ferrerovi. Svůj zápas Štěpánek prohrál 3:6, 4:6 a 4:6.
V druhém zápase prvního hracího dne nastoupil náš tenista Tomáš Berdych proti Španělovi

- 69 Nicolasi Almagrovi. Po těžké pětisetové bitvě nakonec náš tenista vyhrál v poměru 6:3, 3:6,
6:3, 6:7 a 6:3. V sobotu dne 17. listopadu 2012 od 14:00 hodin nastoupili naši tenisté ke
čtyřhře ve složení Radek Štěpánek a Tomáš Berdych proti španělskému páru Marcelovi
Granollersovi a Marcovi Lópezovi. Tento zápas naši tenisté vyhráli po setech 3:6, 7:5, 7:5,
6:3 a vedli nad Španělskem 2:1 na zápasy. V neděli 18. listopadu 2012 od 13:00 hodin
nastoupil náš tenista Tomáš Berdych proti Španělovi Davidu Ferrerovi. Svůj zápas ale lehce
prohrál na sety 2:6, 3:6 a 5:7. Stav zápasu byl 2:2 a proto byl zápas Radka Štěpánka se
Španělem Nicolasem Almagrem rozhodující. Nakonec tento zápas vyhrál náš tenista Radek
Štěpánek v poměru 6:4, 7:6, 3:6 a 6:3. Naši reprezentanti vyhráli celkově na zápasy 3:2 a po
dlouhých „32“ letech získali salátovou mísu „Davis Cupu“ (naposled získala salátovou mísu
Davis cupu Československá socialistická republika v roce 1980 ve složení Ivan Lendl, Jan
Kodeš, Tomáš Šmíd, Pavel Složil).

Členové vítězného týmu Českého družstva Davisova poháru s vítěznou trofejí.
V pátek 16. listopadu 2012 od 19:30 hodin proběhla v místním pohostinství mimořádná
veřejná schůze obecního zastupitelstva. Pan starosta Václav Kostohryz ml. přivítal přítomné
občany a seznámil je s programem veřejné schůze.
V sobotu 17. listopadu 2012 od 15:00 hodin se v tálínském pohostinství konalo „Setkání
důchodců“ obcí Tálín, Paseky a Žďár. Tuto akci každoročně pořádají uvedené obce. Na této
akci se každoročně sejdou důchodci uvedených obcí, kteří spolu nejen pohovoří, ale i popijí a
zazpívají. Na začátku vystoupil dětský pěvecký sbor. Pak k poslechu a tanci hrála hudební
skupina „LANZA“.
Starosta informoval přítomné, že sepsal mandátní smlouvu na inženýrské činnosti
k výstavbě „Čističky odpadních vod“ a vodojemu v obci Nuzov na jednotlivé části akce s
poradenskou firmou z Českých Budějovic „Block Construction s.r.o.“. Cena služeb bude 2 x
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vyjádření ministerstva. Dále se této výstavby týká i mandátní smlouva se „Stavební poradnou
s.r.o.“, která nám zajistí stavební dozor. Cena za tyto služby bude činit 60 480,00,- Kč včetně
DPH.
V dalším bodě seznámil starosta obce přítomné s tím, že dne 16. listopadu 2012 byl vypsán
roční zkušební provoz na kanalizaci a ČOV Paseky. Zaměřením došlo k posunu mimo obecní
pozemky. Na jaře dojde k přeměření, a pokud paní Jozová z domu Paseky č. p. 93 bude
souhlasit, pak by obec dokoupila část chybějícího pozemku. Rovněž starosta seznámil
přítomné s vícepracemi na této akci. Cena víceprací je stanovena na 700 257,00,- Kč včetně
DPH. Na základě tohoto se musí schválit dodatek č. 2 smlouvy o dílo na tuto částku.
Zastupitelé byli seznámeni s rozpočtovým opatřením č. 6/2012 a souhlasí s ním
v předloženém znění.
Rovněž byli zastupitelé seznámeni s návrhem obecně závazné vyhlášky č. 1/2012. Vyhláška
se týká místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů, kdy touto vyhláškou se sjednocuje tento
poplatek na částku 500,00,- Kč a to jak za trvale žijícího obyvatele, tak i za rekreační objekt.
Poplatek za psa nebude nikterak změněn a zůstává na původní výši 50,- Kč za jednoho psa a
za každého dalšího psa 75,- Kč.
Místostarosta obce paní Jana Vaněčková informovala přítomné, že obec má na prostředcích
z fondu rozvoje bydlení již jen 16 tisíc korun. Aby obec mohla dále poskytovat výhodné
půjčky občanům na opravy nemovitostí prostřednictvím fondu rozvoje bydlení, musí znovu
zažádat o poskytnutí těchto prostředků. Zastupitelé se usnesli, že se obec znovu zapojí do
fondu rozvoje bydlení a paní Vaněčková zjistí podrobnosti a možnosti získání těchto
prostředků.
V dalším bodě Starosta obce sdělil přítomným, že Obec Paseky byla informována o zahájení
přípravných prací pro realizaci přípravných prací na dopravní infrastruktuře Jihočeského kraje
– obchvat obce Paseky – opatření 3-3, specifikace koridoru (záměru) v ZÚR JK D45/1.
V rámci těchto přípravných prací byla obec požádána o výkup a pronájmu části pozemků.
Zastupitelstvo obce Paseky tímto schvaluje záměr prodeje a pronájmu části pozemků:
- Ve vlastnictví Obce Paseky: KN 436/8, KN 461/5, KN 435/2, KN 413/7, KN
436/10, KN 1462/2, KN 373/1, KN 1481/1, KN 1475/1, KN 644/5, KN 1481/2,
KN 1481/12, KN 644/6, KN 1479/1, KN1478, KN 1481/7;
- Ve spoluvlastnictví Obce Paseky: KN 1479/5, KN 1481/14, KN 1475/2, KN
463/1, KN 436/15, KN 413/6, KN 413/9, KN 413/1, KN 645/1, KN 647, KN 648,
KN 644/4, KN 644/2, KN 645/2, KN 644/1, KN 646, KN 649/6, KN 649/1, KN
649/3, KN 412/2, KN 1467/33, KN 1467/34, KN 1467/36, KN 1467/35, KN
645/3.
- Nabídky na prodej a pronájem těchto pozemků můžou být podávány na obecní
úřad v Pasekách do 31.prosince 2013.
V rámci realizace tohoto opatření zastupitelstvo obce Paseky souhlasí:
- s realizací shora uvedeného Opatření na mých dotčených pozemcích;
- s kácením dřevin rostoucích mimo les ve smyslu zák. 114/1992 Sb. Ve znění
pozdějších předpisů (zákon o ochraně přírody);
- s trvalým odnětím půdy ze ZPF na základě § 9 zákona č. 334/1992 Sb. O ochraně
Zemědělského půdního fondu;
- s odnětím půdy z lesního půdního fondu na základě zákona 289/1995 Sb., o lesích.
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let založení hasičů“ a to zároveň se setkáním rodáků. Termín oslav byl určen na 29.června
2013. Tento termín je předběžný a závisí rovněž na muzice. Proto je možné, že se bude
termín ještě přesunovat. Starosta vyzval občany naší obce, aby se přihlásili do výboru, který
se bude účastnit na organizačním zajištění celé akce.
V bodě různé starosta informoval přítomné, o tom jak pravděpodobně bude vypadat stav
rozpočtu obce. Obec by měla přijít o 20 % rozpočtu, a v současné době probíhají jednání o
tom, aby nám tento úbytek rozpočtových peněz nějakým způsobem stát kompenzoval.
Starosta v této souvislosti naváže jednání s panem Davidem Kádnerem, aby nám poskytl
bližší informace o této problematice.
Na závěr veřejné schůze starosta obce Václav Kostohryz ml. poděkoval přítomným a
ukončil schůzi.
V sobotu dne 24. listopadu 2012 od 19:30 hodin s v penziónu „Václavka“ konala dostřikná
hasičů Sboru dobrovolných hasičů Paseky. Z obce Bernartice bylo na tuto akci zakoupeno
pečené prase. Na tuto akci se dostavili nejen pasečtí hasiči, ale i občané, kteří během roku
pomáhali s přípravami na soutěže a nejsou členy hasičského sboru. Nakonec se sešlo na 30
lidí. K poslechu pouštěl písničky Ladislav Zaoral (přítel Dagmar Klusáčkové domu Paseky č.
p. 25) ze své hudební aparatury.
Dne 1. listopadu 2012 bylo v ranních hodinách zataženo, pršelo a vál silný východní vítr.
Během dne se ale vítr utišila v odpoledních hodinách vykouklo slunce. Denní teplota se
pohybovala kolem 7 stupňů C. Ve dnech 2. až 4. listopadu 2012 bylo příjemné počasí. Na
obloze převažovalo slunce a denní teplota se pohybovala kolem 10 až 14 stupni C. V nočních
hodinách se teplota pohybovala kolem 6 stupňů C. Od 5. listopadu 2012 bylo převážně
polojasno až zataženo, občas spadla nějaká ta kapka. Denní teplota se pohybovala kolem 8 až
10 stupni C. Ve dnech 11. a 12. listopadu 2012 bylo zataženo, nepršelo a teplota se
pohybovala kolem 7 stupňů C. Dne 13. listopadu 2012 bylo přes den slunečno, denní teplota
se pohybovala kolem 11 stupňů C. Dne 12. listopadu 2012 bylo zataženo, nepršelo a denní
teplota se pohybovala mezi 2 až 3 stupni C. Noční teploty se pohybovaly kolem 0 až – 2
stupni C. Od 15. listopadu zavládlo nad naší obcí inverzní počasí. Mlhy a denní teploty se
pohybovaly pouze kolem 1 až 3 stupňů C. Dne 19. listopadu 2012 bylo rovněž inverzní
počasí, ale ve večerních hodinách mžilo. Od 22. listopadu 2012 bylo mlhavo, nepršelo a denní
teploty se pohybovaly kolem 5 až 6 stupni C. Od 23. listopadu 2012 bylo slunečné počasí,
kdy se denní teplota pohybovala mezi 12 až 15 stupni C. V nočních hodinách se teplota
pohybovala kolem 2 až 5 stupni C. Od 27. listopadu 2012 bylo opět mlhavé počasí
s občasným mrholením. Denní teploty se pohybovaly kolem 5 až 6 stupni C. Ve dnech
28. až 30. listopadu 2012 bylo přes den slunečné počasí. Denní teploty se pohybovaly za
slunečna kolem 11 stupňů C. Když slunce nesvítilo, tak se teploty pohybovaly kolem
5 stupňů C. V noční době se teploty pohybovaly kolem 0 stupňů C.
Průměrně spadlé srážky v tomto měsíci byly 28,4 mm (2011 – 1,0 mm).
V tomto měsíci se v obci nikdo nenarodil a ani nikdo nezemřel. Odstěhovala se Kristýna
Houdková z domu Paseky č. p. 57 (myslivna) do Písku.
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Prosinec 2012
V sobotu dne 1. prosince 2012 slavila v penziónu „Václavka“ své „40“ narozeniny
pí. Dagmar Klusáčková. Na oslavě se sešlo kolem 30 gratulantů, především členů SDH
Paseky. K poslechu a tanci pouštěl písničky na své aparatuře Ladislav Zaoral.
Ve středu dne 5. prosince kolem 17:00 hodin vyrazili, jako každoročně, s nadílkou Mikuláš
(Jiří Vaněček ml.) s čerty (Tomáš Vaněček, Martin Heine st. a Martin Heine ml.) a anděly
(Michaela Brabcová a Marie Musilová).

Čerti s Mikulášem a andělem v paseckém pohostinství
Nejprve se přesunuly „čertovským povozem“ do Nuzova, kde zavítali do rodiny Kozáků a
následně do rodiny Panských. Malé dětičky se strachem odříkaly básničky a za to byly
Mikulášem odměněny. Poté se Mikuláš s čerty a anděly přesunul zpět do Pasek. Zde
navštěvovali rovněž malé děti. Děti byly po odříkání básničce náležitě odměněny. Při této
obchůzce se zavítalo i do rodiny Kubíčků a Šťástků, kde čerti předali balíčky s uhlím a
bramborami dvou „zlobivým“ občanům. Kolem 20:00 hodin se vrátil Mikuláš s čety a anděly
do místního pohostinství, kde předali balíček i starostovi obce Paseky Václavu Kostohryzovi
ml. a zároveň mu popřáli k jeho „46“ narozeninám. Při obchůzce padal sníh, který na vozovce
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„čertovským povozem“ problémy nejen v Nuzově, ale i v Pasekách u penziónu „Václavka“,
kdy povoz na namrzlé vozovce nechtěl jet a musel využít nadpřirozené síly Mikuláše a dvou
čertovských pomocníků.
V sobotu dne 8. prosince 2012 v penziónu „Václavka“ oslavil své „60“ narozeniny
p. Vladimír Vanda. Na oslavě se sešlo kolem 30 gratulantů. K poslechu hrál na harmoniku
jeho syn Vladimír Vanda ml. z Myšence.
V pondělí dne 10. prosince 2012 ve večerních hodinách měl v Pasekách u domu č. p. 69
(Bártíků) dopravní nehodu Antonín Kasa z domu Paseky č. p. 55 se svým osobním
automobilem. Při jízdě ke kravínu se při sněžení, a na zasněžené vozovce, střetl
s protijedoucím osobním automobilem. Ke zranění nedošlo.
Dne 14. prosince 2012 oslavil „60“ let pan Vladimír Vanda z domu Paseky č. p. 35.
Ve středu dne 19. prosince 2012 se do Nuzova č. p. 7 přihlásil k trvalému pobytu p. Zdeněk
Chudý.
Ve středu dne 19. prosince 2012 od 19:30 hodin se v místním pohostinství konala poslední
letošní veřejná schůze obecního zastupitelstva z Pasek. Starosta obce Václav Kostohryz ml.
přivítal přítomné občany a seznámil zastupitele s programem jednání. Následně předal slovo
místostarostce obce Janě Vaněčkové slovo.
Paní Vaněčková seznámila přítomné s obsahem rozpočtového opatření č. 7/2012.
Pak starosta obce seznámil přítomné s obsahem návrhu rozpočtu na rok 2013. Závaznými
ukazateli rozpočtu jsou: příjmy obce ve výši 2 778 500,- Kč, výdaje obce ve výši
2 778 500,- Kč, z toho splátky úvěru/půjčky včetně úroků ve výši 416 000,- Kč, a rezerva ve
výši 778 500,- Kč.
Dále starosta informoval přítomné, že v souvislosti s úvěrem, který má obec na
zrealizovanou ČOV a kanalizaci v Pasekách musí obec zaktualizovat rozpočtový výhled na
celou dobu splácení tohoto úvěru. Zastupitelé byli seznámeni se zněním aktualizovaného
rozpočtového výhledu na rok 2013 - 2016 a schvalují ho v předloženém znění.
V dalším bodě starosta jmenoval inventarizační komisi ve složení: Václav Hůlka st.,
Stropnický Jiří a Hauserová Věra. Starosta tímto dává pokyn k provedení inventarizace
majetku a závazků obce k 31. prosince 2012.
Starosta rovněž informoval přítomné, že Jihočeský kraj požádal obce o darování pozemků
pod stávající komunikací II/159. Jedná se o dvě parcely – pozemek před autobusovou
zastávkou v Pasekách (parcela č. 1467/32) a část pozemku u Kovářské hromady (parcela č.
1467/33 – pouze část parcely – výměra bude upřesněna geometrickým plánem).
Zastupitelstvo tímto schvaluje záměr bezúplatného převodu pozemků pod stávající
komunikací II/159 – parcela číslo: 1467/32 a část parcely č. 1467/33 vše v k.ú. Paseky u
Písku.
Zastupitelé byli starostou obce seznámeni s novým návrhem místního programu obnovy
vesnice na období let 2012 - 2018 v předloženém znění a to splatností od 19. prosince 2012
do 31. prosince 2018.
Starosta obce sdělil zastupitelstvu, že při výstavbě ČOV Paseky došlo k částečnému zabrání
pozemku paní Jozové. Paní Jozová je ochotná pozemky prodat. Zastupitelé tímto schvalují
odkup pozemků od paní Jozové – parcela č. 436/34 díl a, parcela č. 436/34 díl b vše k. ú.
Paseky u Písku za odhadní cenu celkem Kč 1 350,- Kč.
V diskuzi pan Rothbauer vzpomenul, že obec může zažádat dotaci na „Oranžové hřiště“ a
v souvislosti s tím připomněl požadavek na zjištění, zda by paní Holubová z Písku prodala
pozemek pod uvažované hřiště. Zastupitelé se rozhodli, že po novém roce

- 74 (nejdéle do 20. ledna 2013) starosta spolu s panem Rothbauerem navštíví paní Holubovou a
zjistí možnosti obce ve věci odkupu pozemků u místního pohostinství.
Pan Jiří Stropnický dal požadavek na žebřík do penzionu s čím zastupitelstvo souhlasilo a
rozhodlo o nákupu hliníkového žebříku do penzionu.
Na závěr veřejné schůze starosta obce Václav Kostohryz ml. poděkoval přítomným a
ukončil zasedání zastupitelstva. Rovněž všem popřál krásné prožití vánočních svátků a mnoho
zdraví a štěstí v Novém roce.
Ve čtvrtek 20. prosince 2012 vyšlo další číslo „Paseckých listů“. V tomto čísle vyšel souhrn
činností za uplynulý rok nejen Obecního úřadu Paseky, ale i Sboru dobrovolných hasičů
Paseky. Tyto listy seznámili rovněž pasecké občany s přípravou vybudování obchvatu a
zprovozněním Čističky odpadních vod. Dále vyšel program činností v následujícím roce a
rovněž stanovené poplatky na následující rok. V listech poděkoval starosta obce Václav
Kostohryz ml. všem občanům za pomoc při zkrášlování naší obce a zároveň popřál do roku
následujícího roku 2013 mnoho zdraví a štěstí.

„Pasecké listy“ vydané před vánočními svátky

- 75 V neděli dne 23. prosince 2012 se od 19:00 hodin konala v paseckém pohostinství
každoroční „Vánoční besídka pro dospělé“. Hned na počátku připravili šenkýř se šenkýřkou
pro hosty smaženého kapra s bramborovým salátem. Po večeři nastalo trénování koled. O
půlnoci se všichni vypravili ke kapličce, kde natrénované koledy zazpívali. Letošní „besídky“
se zúčastnilo na 14 účastníků.
V pondělí dne 24. prosince 2012 na „Štědrý den“ bylo krásné slunečné počasí s denní
teplotou kolem 13 stupňů C. Vylétlo i včelstvo. Toto počasí pokračovalo rovněž v úterý dne
25. prosince 2012 na „Boží hod“.
V pondělí dne 31. prosince 2012 na „Silvestra“ slavila pasecká mládež příchod „Nového
roku“ v Obecní klubovně. Starší občané slavili v místní pohostinství. Kolem půlnoci se
všichni sešli na návsi u čekárny, kde spustili o půlnoci ohňostroj.
Od začátku měsíce prosince 2012 bylo chladné počasí. Přes den bylo polojasno až jasno, ale
denní teploty se pohybovaly kolem 0 až 2 stupni C. V noci bylo chladni, kdy se teploty
pohybovaly od – 2 do 0 stupňů C. Dne 5. prosince 2012 ve večerních hodinách začalo sněžit.
Sněžení pak pokračovalo i následujícího dne v dopoledních hodinách. Napadnulo kolem 7 cm
mokrého sněhu, neboť teploty se pohybovaly kolem 0 stupňů C. V noci z 6. na 7. prosince
mrznulo, kdy se noční teplota pohybovala klem – 5 stupňů C. Dne 7. prosince 2012 bylo přes
den krásné sluneční počasí a denní teplota se pohybovala kolem 2 stupňů C. Od 6. prosince
2012 od večerních hodin začalo opět sněžit. Sníh padal až do 11. prosince 2012. Napadnulo
kolem 15 cm sněhu. Od 12. prosince 2012 bylo slunečné mrazivé počasí. Denní teploty se
pohybovaly kolem – 1 stupně C. V noci se teploty vyšplhaly na – 7 až – 10 stupňů C. Od 15.
prosince 2012 od ranních hodin padaly mrznoucí přeháňky a denní teplota se pohybovala od
– 1 do 0 stupňů C. Tyto srážky zamrzaly především na silnicích po celé republice, což
způsobilo velké problémy především v dopravě a bylo hlášeno mnoho dopravních nehod
včetně smrtelných. Od 16. prosince 2012 bylo zataženo, mlhavo, nepršelo ani nesněžilo.
Denní teplota se pohybovala od -4 do 1 stupně C. V noci ze dne 22. prosince 2012 do
večerních hodin dne 23. prosince 2012 pršelo, denní teploty se pohybovaly kolem 0 až 1
stupně C. Na Štědrý den dne 24. prosince 2012 bylo převážně slunečno a denní teplota se
pohybovala kolem 13 stupňů C. Vylétlo i včelstvo. Toto počasí vydrželo až do 26. prosince
2012. Od 27. prosince 2012 se obloha zatáhnula. V nočních hodinách 27. prosince 2012 na
28. prosince 2012 pršelo. Denní teploty se pohybovaly kolem 3 stupňů C. Ve dnech
30. prosince 2012 a 31. prosince 2012 bylo přes den slunečné počasí a denní teploty se
pohybovaly kolem 11 stupňů C. V nočních hodinách bylo jasno a teploty se pohybovaly mezi
– 1 až 1 stupněm C.
Průměrně spadlé srážky v tomto měsíci byly 55,4 mm (2011 – 18,0 mm).
V tomto měsíci se v obci nikdo nenarodil a ani nikdo nezemřel. Přistěhoval se Zdeněk
Chudý do domu Nuzov č. p. 7

Tímto bych chtěl jako dočasný kronikář obce Paseky všem
popřát mnoho zdraví a štěstí v roce 2013.
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K 31. prosinci 2012 je v obci Paseky nahlášeno k trvalému pobytu celkem
145 lidí, z toho 78 mužů a 67 žen. V obci Nuzov je k trvalému pobytu
nahlášeno celkem 12 lidí, z toho 5 mužů a 7 žen. Celkem je v obou obcích
nahlášeno k trvalému pobytu 157 lidí, z toho 83 mužů a 74 žen (počty včetně
dětí).
Během roku 2012 se v Pasekách se narodily 2 děti - rodině Čamků a
Rothbauerů. Nastěhovalo se 13 lidí. Odstěhovaly se 4 ženy. Ze svého trvalého
bydliště se odhlásili 2 muži, ale protože neuvedli nové trvalé bydliště, tak jsou
zatím nahlášeni na Obecním úřadě Paseky (zde je v současné době nahlášeno
5 lidí). Zemřela pí. Brožáková.

………………………………
Martin HEINE
Kronikář

………………………………
Václav KOSTOHRYZ ml.
Starosta obce Paseky

