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   Od 1. ledna 2013 se stal prvním správcem „Čističky odpadních vod Paseky“ p. Zdeněk 

Straka ml. z domu Paseky č. p. 29. 

   V úterý dne 1. ledna 2013 od 13:00 hodin proběhl ve všech médiích každoroční projev 

prezidenta České republiky Václava Klause. Je to jeho poslední projev k národu, neboť mu 

končí prezidentské období. Prezident Václav Klaus ve svém projevu kritizoval dnešní 

politickou scénu a dále i Evropskou unii. Zmínil se i o 20. výročí rozdělení České a Slovenské 

republiky a vzniku samostatného státu. K tomuto výročí vyhlásil dílčí amnestii na trestné 

činy. Platit má od středy dne 2. ledna 2013.  Prezident Klaus například promíjí některé 

podmíněně odložené tresty pro osoby, které letos dosáhly či dosáhnou 70 let, či udělené 

nepodmíněné tresty, které nejsou delší než jeden rok. Amnestii už spolupodepsal premiér Petr 

Nečas. Na svobodu by mělo, na základě amnestie prezidenta, být propuštěno až několik tisíc 

odsouzených. Dále se tato amnestie vztahuje i na veřejně prospěšné práce a domácí vězení. 

Což ještě znásobí amnestované na několik desítek tisíc lidí. Amnestovaní jásají, ale obyčejní 

lidé s krokem prezidenta Klause nejsou moc nadšeni. Prezident Václav Klaus je posledním 

prezidentem, kterého volil Parlament ČR. Dalšího prezidenta si budou volit občané 

v prezidentských volbách, kdy první kolo proběhne ve dnech 11. a 12. ledna 2013. 

   Ve středu dne 2. ledna 2013 v brzkých ranních hodinách zemřel v Praze ve věku 75 let 

filmový historik a režisér Karel Čáslavský.  Karel Čáslavský pocházel z Lipnice nad 

Sázavou, kde se narodil 28. ledna 1937. Absolvoval střední filmovou školu, nastoupil ve 

Filmovém studiu Barrandov jako asistent produkce a později pracoval jako asistent režie u 

filmů jako „Smrt si říká Engelchen“ nebo „Červnové dny“. Jako odborný poradce pomáhal se 

slavným „Videostopem“ nebo s filmy „Všichni moji blízcí“ a „Obsluhoval jsem anglického 

krále“. Více než filmová tvorba ho proslavil zájem o historii a archivářství. Dlouhá léta 

provázel pořady Hledání ztraceného času, Vltava v obrazech nebo Komik a jeho svět. 

Čáslavský byl odborníkem na němý film a americkou grotesku, stejně tak ale miloval české 

filmy. Velmi obdivoval období 1. republiky. Od předsednictva Masarykova demokratického 

hnutí obdržel v roce 2002 Čestnou medaili T. G. Masaryka. V roce 2009 byl uveden do 

Dvorany slávy při vyhlašování ankety TýTý. Kromě toho byl i spoluautorem knih Hvězdy 

českého filmu 1 a Hvězdy českého filmu 2. 

   V pátek 4. ledna 2013 od 19:30 hodin se v pohostinství v Tálíně konala „103. Valná 

hromada“ Sboru dobrovolných hasičů Tálín. Této „Valné hromady“ se jako hosté zúčastnili i 

zástupci Sboru dobrovolných hasičů Paseky a to Jiří Vaněček ml., Jana Vaněčková a Jiří 

Stropnický.   

   V sobotu dne 5. ledna 2013 od 14:00 hodin proběhl v místním pohostinství turnaj ve 

stolním tenise. Tento turnaj pořádali místní štamgasti za podpory Obecního úřadu Paseky pro 

místní občany a místní chalupáře. Dle dohodnutých pravidel hrál každý hráč s každým na dva 

vítězné sety. Nakonec se přihlásilo 16 hráčů včetně dvou hráček. Ve 14:15 hodin nastoupili 

proti sobě první dvě dvojice. Jedna dvojice hrála na paseckém stole a druhá dvojice hrála na 

zapůjčeném stole z Tálína. Některé zápasy byly lité boje o každý míček.  
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Turnaj ve stolním tenise 

  

   Nakonec byl tento turnaj ukončen v 00:30 hodin dne 6. ledna 2013 posledními dvěmi 

zápasy. Celkem se odehrálo na 210 zápasů z 215 plánovaných (některé zápasy skončily 

kontumačně, protože pár hráčů ukončilo turnaj předčasně). Zvítězili favorité turnaje.  

   Na 1. místě se umístil Petr Svoboda ml. (alias HOBL), chalupář z domu Paseky č. p. 72,  

a vyhrál 5 litrový soudek 12° piva Krušovice. Na 2. místě se umístil Libor Polanský (alias 

LOPIS) z domu Paseky č. p. 73 a vyhrál plato plechovkového piva 10° Gambrinus. Na 3. 

místě se umístil Miroslav Stropnický st. (alias GARY) z domu Paseky č. p. 61 a vyhrál plato 

nealkoholického piva Birel. V ženách se na 1. místě umístila Alena Svobodová -  Straková, 

chalupářka z domu Paseky č. p. 29, která vyhrála láhev šampaňského Bohemia sekt 70 dl 

obsahu. Na 2. místě se umístila Markéta Jozová z domu Paseky č. p. 93, která vyhrála láhev 

červeného vína. Je nutno vyzdvihnout i hru dvou „60“- tníků a to Jindřicha Suchardy (11. 

místo) z domu Paseky č. p. 8, kde žije se Zdenkou Štěrbovou, a Václava Vyskočila st. (6. 

místo) z domu Paseky č. p. 76. Oba předvedli vynikající hru a i někteří mladší hráči s těmito 

„veterány“ prohrálo. Oba dostali společnou cenu a to láhev šampaňského Bohemia sekt 30 dl. 

Ceny předával Zdeněk Straka ml. společně se současným paseckým šenkýřem  

Martinem Heinem st. 

 

 

  

 

 



- 3 - 

 

 
 

Pasečtí „veteráni“ ještě ukázali mladým, co v nich je  
 

   V pondělí dne 7. ledna 2013 v dopoledních hodinách ve svém bytě v Praze zemřela  

věku 81 let divadelní a filmová herečka Jiřina Jirásková. Jiřina Jirásková se narodila  

17. února 1931 v Praze, její otec byl poštovní úředník a divadelní ochotník. Studovala 

gymnázium, pražskou Státní konzervatoř a DAMU (1946 – 1950). Už od roku 1951 byla 

členkou pražského Divadla na Vinohradech, které v letech 1990-2000 i řídila. Hostovala také 

v Národním divadle a v Činoherním klubu. Na divadle ztvárnila desítky rolí. Z mnoha 

jmenujme Kleopatru (Caesar a Kleopatra), Markétu z Richarda III., Annu Frankovou, Heru z 

Mnoho povyku pro nic, Olívii z Večera tříkrálového, Annu Petrovnu z Ivanova, paní 

Lindeovou z Nory či Charlottu z Višňového sadu. První filmovou roli měla Jirásková už v 

roce 1953 v dnes již zcela zapomenuté Krejčovské povídce. Skutečnou slávu jí přinesla 

komedie Světáci (1969), kde se osvědčila v komické trojici s Jiřinou Bohdalovou a Ivou 

Janžurovou. Pak už natáčela každý rok několik filmů. Rekordní byl rok 1989, kdy figurovala 

ve třinácti různých filmech a seriálech. Do povědomí vstoupila především ve dvou hereckých 

polohách - v té komické a pak v rolích distingovaných starších žen, které vše ironicky 

komentují. Herečka od padesátých let do současnosti ztvárnila přes stovku rolí na divadle i ve 

filmu. Nejznámější jsou filmy Fany, Sestřičky, Vrásky z lásky nebo komediální série Slunce, 

seno. Jejím posledním filmem se stala komedie Sukničkáři, která půjde do kin 4. dubna 2013. 

V televizních seriálech zanechala velmi výraznou stopu. Několik generací zná její role v 

dodnes uznávaných historických sériích Sňatky z rozumu a Zlá krev. Po roce 2000 se objevila 

v seriálech Pojišťovna štěstí a Rodinná pouta. Poslední čtyři roky jí práci výrazně 

komplikovaly zdravotní problémy. Vyčerpaná herečka si často stěžovala na zdravotní  
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problémy, které začaly po operaci břicha v roce 2009. V roce 2012 už nemohla téměř vůbec 

pracovat, zůstávala doma a od listopadu byla upoutána na lůžko. Jiřina Jirásková obdržela za 

svojí práci titul Zasloužilé umělkyně, Cenu Thálie za celoživotní mistrovství v činohře 

(1998), státní Medaili Za zásluhy (2006) a byla uvedena do Dvorany slávy televizní ankety 

TýTý (2008). Jejími životními partnery byli Jiří Pleskot a filmový režisér Zdeněk Podskalský. 

   V pátek dne 11. ledna 2013 se přihlásila k trvalému pobytu Kristýna Chudá. Ta se 

přistěhoval z Týna nad Vltavou do domu Nuzov č. p. 7. 

   V pátek dne 11. ledna 2013 od 18:00 hodin se konala v pohostinství v Jehnědně „Výroční 

schůze“ Sboru dobrovolných hasičů Jehnědno. Na této schůzi byli přítomni i členové 

paseckých hasičů (Jiří Vaněček st., Jiří Vaněček ml., Jiří a Pavlína Stropnických). 

   V pátek dne 11. ledna 2013 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu dne 12. ledna 2013 

od 08:00 hodin do 14:00 hodin se konal první kolo přímé volby „Prezidenta“ naší republiky. 

Šlo o volbu, kdy mohli volit všichni občané naší republiky a ne jenom Parlament ČR. Tato 

první volba prezidenta měla 9 prezidentských kandidátů. S č. 1. šla do voleb MUDr. Zuzana 

Roithová, č. 2. Ing. Jan Fischer, CSc, č. 3. Ing. Jana Bobošíková, č. 4. Taťána Fischerová, č. 

5. MUDr. Přemysl Sobotka, č. 6. Ing. Miloš Zeman, č. 7. Prof. JUDr. Vladimír Franz, č. 8. 

Jiří Dienstbier a s č. 9. Karel Schwarzenberg.  Po sečtení všech hlasů volební komisí, bude 

druhé kolo prezidentské volby ve složení Miloš Zeman vs. Karel Schwarzenberg. Poraženým 

voleb je bezpochyby Jan Fischer, který byl v průzkumech agentur jasným favoritem. Miloše 

Zemana volilo 24,21 % lidí, Karla Schwarzenberga 23,40 %. Třetí Jan Fischer má 16,35 %, 

což je jen o málo víc než čtvrtý Jiří Dienstbier  s 16,12 %. Vladimír Franz má 6,84 %, Zuzana 

Roithová 4,95 %, Taťáňa Fischerová 3,23 %, následují Přemysl Sobotka s 2,46 % a poslední 

Jana Bobošíková s 2,39 %. K volbám podle průběžných výsledků přišlo 61,3 % oprávněných 

voličů. Druhé kolo prezidentských voleb proběhne ve dnech 25. a 26. ledna 2013. 

 

 
  

 I v naší obci byla volební místnost pro první kolo přímé volby „Prezidenta ČR“. Ze 132 

občanů zapsaných do seznamu voličů jich volilo 81, což je necelých 70 % voličů. V Pasekách 

vyhrál prezidentský kandidát Jan Fischer  s 24 hlasy před Milošem Zemanem s 16 hlasy a 

Karlem Schwarzenbergem s 15 hlasy. 
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                      Účast na přímé volbě prezidenta v Pasekách 

 

   V sobotu dne 12. ledna 2013 se od 20:00 hodin konal „1. Hasičský bál“ v pohostinství ve 

Žďáře. Tohoto bálu se zúčastnilo i patnáct paseckých občanů. K poslechu a tanci hrála 

hudební skupina „LK Band“. 

   Dne 16. ledna 2013 oslavil „60“ let pan Stanislav Kasa st. z domu Paseky č. p. 24. 

   Od středy 16. ledna 2013 do čtvrtka 17. ledna 2013 do večerních hodin sněžilo. Napadnulo 

kolem 30 až 35 cm sněhu, což v naší obci způsobilo dopravní kalamitu. Silnice se v Pasekách 

nesolí, nýbrž se sype drtí z důvodu vodního zdroje u penziónu „Václavka“. 

   V sobotu dne 19. ledna 2013 od 19:00 hodin se v penziónu „Václavka“ konala „105. Valná 

hromada“ Sboru dobrovolných hasičů Pasek. Této valné hromady se zúčastnila převážná část 

místních hasičů a to kolem 50 členů. Jako hosté se této valné hromady účastnili i zástupci 

dobrovolných hasičů z obce Jehnědno, Tálín a Milenovice.  Na valné hromadě všechny uvítal 

starosta paseckých hasičů p. Petr Kubička. Pak se svým projevem vystoupil jednatel Sboru 

dobrovolných hasičů z Pasek p. Jiří Vaněček ml. Ten zhodnotil činnost paseckého sboru 
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v uplynulé sezóně a přítomné seznámil i s činností v letošním roce. Poté vystoupil velitel 

hasičů p. Václav Kostohryz ml., který poděkoval všem nejen za sportovní výkony, ale i za 

pomoc při organizování různých , a to nejen hasičských, akcí. Na závěr vystoupil starosta 

„Hasičského okrsku Žďár“ (Tálín, Paseky, Žďár) p. Petr Váňa z Tálína. Ten rovněž 

poděkoval za činnost hasičů v okrsku. Při ukončení „105. Valné hromady“ přijel i Starosta 

okresního sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska p. Jiří Novák z Písku. 

 

 
 

Starosta okresního sdružení hasičů p. Jiří Novák 
 

Ten byl seznámen jednatelem p. Jiřím Vaněčkem ml. a p. Petrem Váňou s průběhem valné 

hromady. Po ukončení oslavil s paseckými hasiči své „60“ narozeniny p. Stanislav Kasa st. 

z domu Paseky č. p. 24. K poslechu pouštel písničky ze své aparatury Ladislav Zaoral. 

   V pátek dne 25. ledna 2013 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu dne 26. ledna 2013 

od 08:00 hodin do 14:00 hodin proběhlo druhé kolo prezidentské přímé volby. V tomto 

druhém kole mohli lidé volit Ing. Miloše Zemana a nebo Karla Schwarzenberga. Po sečtení 

všech hlasů vyhrál prezidentské volby Ing. Miloš Zeman s výsledkem 54,8% hlasů, což je 

2 717 405 hlasů. Karel Schwarzenberg získal 45,2% hlasů, což je 2 241 171 hlasů. K volbám 

přišlo 59,11% oprávněných voličů. 
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 Ing. Miloš Zeman se narodil 28. září 1944 v Kolíně. Jeho matka byla učitelka, otec poštovní 

úředník. Rodiče se v jeho dvou letech rozvedli, vyrůstal jen s matkou. Po maturitě na střední 

ekonomické škole nebyl z politických důvodů přijat na vysokou školu a teprve po čtyřech 

letech začal dálkově studovat na Vysoké škole ekonomické v Praze, kterou dokončil v roce 

1969. V roce 1968 v době tzv. Pražského jara vstoupil do KSČ. Po invazi vojsk byl ze strany 

v roce 1970 vyloučen kvůli kritice normalizačního režimu. Následná léta pracoval v 

tělovýchovné organizaci, kde vybudoval prognostické centrum. To bylo roku 1984 zrušeno 

pro kritické studie o vývoji naší společnosti. Další zaměstnání nalezl v zemědělské organizaci, 

ze které byl v roce 1989  propuštěn. V srpnu 1989 vyšel Zemanovi článek Prognostika a 

přestavba v Technickém magazínu, za který byl propuštěn ze svého tehdejšího zaměstnání v 

Agrodatu. V textu kritizoval komunistický režim v ČSSR s využitím vědeckých argumentů. 

Během tzv. sametové revoluce se aktivně zapojil do práce Občanského fóra. Proslulý je jeho 

projev na Letenské pláni v Praze, kde kritizoval životní úroveň a vzdělanost v 

Československu. V roce 1990 byl za Občanské fórum zvolen do Sněmovny národů tehdejšího 

Federálního shromáždění, kde působil ve funkci předsedy rozpočtového výboru. Zároveň s 

tím v letech 1990–1993 pracoval jako vědecký pracovník Prognostického ústavu Akademie 

věd. Úzce spolupracoval s Klubem sociálně demokratické orientace. V roce 1992 vstoupil do 

České strany sociálně demokratické. V témže roce se stal předsedou pražské stranické 

organizace, v roce 1993 se na hradeckém sjezdu stal předsedou celé strany. Šéfem strany byl 

až do dubna 2001, kdy jej nahradil ministr práce a sociálních věcí předešlé Zemanovy vlády 

Vladimír Špidla. V roce 1992 byl Miloš Zeman opětovně zvolen do Federálního shromáždění, 

ale vzhledem k následnému rozdělení Československa mu mandát v témže roce zanikl. Ve 

volbách do Poslanecké sněmovny 1996 kandidoval v severomoravském kraji, kde byl zvolen 

poslancem a v červnu 1996 se stal předsedou Sněmovny. ČSSD se stala druhou nejsilnější 

stranou po ODS. Zeman se s šéfem občanských demokratů Klausem dohodl na toleranci 

vlády, která s 99 poslaneckými křesly neměla většinu. V předčasných volbách do Poslanecké 

sněmovny v červnu 1998 již zvítězila ČSSD a Zeman se stal premiérem menšinové 

jednobarevné vlády. Problém českého politického systému, který negeneroval jasného vítěze 

voleb schopného sestavit většinovou vládu a také existenci KSČM s nulovým koaličním 
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potenciálem řešil Zeman další dohodou s Klausem. Sepsali tzv. toleranční patent, na jehož 

základě vznikla menšinová vláda ČSSD. Tato politická konstelace byla označena jako 

opoziční smlouva. Díky ní Zeman vedl zemi až do voleb v roce 2002. Za vlády Zemana ČR 

vstoupila v roce 1999 do NATO a udělala významné kroky pro vstup země do Evropské unie. 

V lednu 2003 byl Zeman sociálními demokraty navržen na prezidenta, jelikož vyhrál ve 

vnitrostranickém referendu. Ve volbě 24. ledna však vypadl už v prvním kole, protože mnozí 

jeho spolustraníci pro něj nehlasovali, aniž by to dali veřejně najevo. Hlavou státu se pak stal 

Václav Klaus.Zeman takové jednání považoval za zradu a s mnohými bývalými kolegy se 

lidsky i politicky rozešel.O návrat Zemana do politiky dlouhodobě usilovali jeho bývalí 

kolegové a příznivci.Tato snaha na podzim 2009 vykrystalizovala až k vytvoření zcela nového 

politického subjektu Strana práv občanů. V roce 2012 SPOZ nominovala Miloše Zemana 

mezi kandidáty do přímé volby prezidenta. Zeman se brzy poté vyhoupnul v předvolebních 

průzkumech do čela uchazečů o prezidentský post.V prvním kole historicky první přímé 

volby prezidenta ČR Miloš Zeman zvítězil se ziskem 24,21 procenta hlasů. Celkově pro něj v 

lednu 2013 hlasovalo 1 245 848 lidí. Těsně tak předstihl druhého v pořadí - ministra zahraničí 

Karla Schwarzenberga. Podle výsledků zveřejněných Českým statistickým úřadem se k 

Miloši Zemanovi přiklonili hlavně voliči v menších městech a na venkově. Celkově vyhrál v 

osmi krajích. Úřadu by se nová hlava státu měla ujmout 8. března 2013. 

 

 
 

   I v naší obci byl volební okrsek druhého kola prezidentské volby. Ze 134 osob zapsaných do 

seznamu voličů volilo 81 občanů. Z těchto hlasů volilo 44 paseckých a nuzovských občanů 

Karla Schwarzenberga a 37 paseckých a nuzovských občanů volilo Miloše Zemana. 

V druhém kole volilo necelých 70 % voličů z Pasek a Nuzova. 
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   V sobotu dne 26. ledna 2013 od 20:00 hodin proběhl v místním paseckém pohostinství 

každoroční „Hasičský ples“. Tohoto plesu se zúčastnilo mnoho, nejen paseckých, občanů. 

Celkem platících bylo 114 lidí. Na tento ples přišli i zástupci SDH Žďár a SDH Jehnědno. 

Poté ještě pár hostů přišlo, a tak se tohoto plesu zúčastnilo přes 120 hostů. Na úvod všechny 

přítomné přivítal jednatel SDH Paseky p. Jiří Vaněček ml. Zábava byla výborná. Taneční 

parket byl stále plný. Kolem půlnoci proběhla bohatá tombola, kdy hlavní výhra byla velký 

vlek hnoje. Pak se tančilo až do brzkých ranních hodin. Hudební skupina „LK Band“ ukončila 

produkci po půl čtvrté ráno. 

 

 
 

Plný taneční parket při „Hasičském plese“ v Pasekách  
 

   Ve dnech 1. a 2. ledna 2013 bylo krásné, pomalu jarní, počasí. Svítilo slunce a denní teploty 

se pohybovaly kolem 12 stupňů C. Od 3. ledna 2013 bylo zataženo, chvílemi pršelo a 

v dopoledních hodinách padaly i drobné krupky. Denní teplota se pohybovala kolem  

4 až 5 stupni C. Ve dnech 5. až 8. ledna 2013 převážně pršelo a denní teploty se pohybovaly 

kolem 3 stupňů C. Od 9. ledna 2013 do 10. ledna 2013 bylo převážně zataženo, nepršelo a 

denní teploty se pohybovaly kolem 4 stupňů C. Dne 11. ledna 2013 napadl poprašek sněhu a 

denní teplota se pohybovala kolem 1 stupně C. Dne 12. ledna 2013 dopoledne mírně sněžilo. 

Odpoledne se obloha vyjasnila a svítilo slunce. Na slunci se teplota pohybovala kolem 10 

stupňů C. V noci klesla teplota na – 6 stupňů C. Dne 14. ledna 2013 po celý den sněžilo. 

Napadlo kolem 5 cm sněhu. Od 13. ledna 2013 se pohybovaly denní teploty pod bodem 

mrazu a to kolem – 4 stupňů C. V noční době ještě teploty klesaly a to až na – 6 stupňů C. 

Dne 16. ledna 2013 od večerních hodin a celý den 17. ledna 2013 sněžilo. Od 18. ledna 2013 

bylo zataženo a mlhavo, denní teplota se pohybovala od – 4 do 0 stupňů C. v nočních 

hodinách se teploty pohybovaly kolem – 8 až – 6 stupni C. Dne 28. ledna 2013 padal 
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v ranních hodinách sníh. Ten ale odpoledne roztál a denní teploty se pohybovaly kolem 2 až 3 

stupňů C. Dne 29. ledna 2013 se zase o něco oteplily a to na 3 až 5 stupňů C. Odpoledne 

pršelo. Dne 30. ledna 2013 bylo po celý den polojasno, občas vysvitlo i slunce. Denní teplota 

se pohybovala kolem 9 až 12 stupni C. Ve večerních hodinách padal hustý déšť a začalo silně 

vát od západu. Dne 31. ledna 2013 bylo polojasno, nepršelo, vál silný západní vítr. Denní 

teplota se pohybovala kolem 8 stupňů C. 

   Průměrně spadlé srážky v tomto měsíci byly 79,8 mm (2012 – 56,3 mm). 

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

Chudá do domu Nuzov č. p. 7. 

 

 

Únor 2013  

 

 

 

   V sobotu dne 2. února 2013 slavil v penziónu „Václavka“ své „40“ narozeniny p. Libor 

Polanský z domu Paseky č. p. 74. Sešlo se kolem 50 gratulantů. 

   V úterý dne 5. února 2013 bylo odvezeno chladící zařízení včetně kompresoru z penziónu 

„Václavka“ na opravu a vyčistění. Toto zařízení si větší údržbu zasloužilo, neboť ta byla 

provedena před více jak deseti lety. Oprava vyšla obecní kasu na  2.500,- Kč. 

   Ve středu dne 6. února 2013 se k trvalému pobytu přihlásili František a Ivana Bauerových. 

Ti se přihlásili do zkolaudované novostavby domu Paseky č. p. 3, kde bydleli do současné 

doby. Přihlásili se z Písku. 

   V sobotu dne 9. února 2013 ve 13:00 hodin se jako každoročně začali scházet v místním 

pohostinství masky k „Masopustu“. Tentokrát se sešlo na 40 masek. Po vyfocení masek vyšel 

průvod na obcházení chalup ve vsi. 

  

 
 

Masopustní masky v paseckém pohostinství 
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Opět to byl náročný pochod, kdy některé masky se cestou „unavili“. Večer byla paseckém 

pohostinství „Masopustní zábava“. Této zábavy se zúčastnilo na 60 hostů. Tancovalo se a 

zábava byla výborná. Rovněž vystoupila pasecká taneční skupina žen „POMPO“. Ta 

zatancovala na světoznámé hudební klipy. K poslechu a tanci hrála po celý večer „Hudební 

skupina Antonína Talafouse“. Během dne bylo zataženo, nepršelo ani nesněžilo. Denní 

teplota se pohybovala kolem 3 stupňů C. Vál silnější západní vítr. 

   V pondělí 11. února 2013 ve 12:00 hodin oznámil papež Benedikt XVI., že ze zdravotních 

důvodů odstoupí 28. února 2013 ze své funkce. Je to první papežská rezignace po téměř 600 

letech. Tím začíná takzvané období sede vacante (uprázdněného papežského stolce). 

Pětaosmdesátiletý papež rezignaci oznámil osobně v latině během konzistoře pro svatořečení 

800 mučedníků z Otranta. Vysvětlil, že cítí tíhu úřadu a že své rozhodnutí dlouho zvažoval a 

přijal je pro dobro církve. 

 

 
 

Papež Benedikt XVI 

 

   V pátek dne 15. února 2013 kolem 07:20 hodin SEČ (Středoevropského času) zasáhl střední 

část Ruska meteorický roj nad Uralem. Meteor podle ruské akademie věd vážil před vstupem 

do atmosféry deset tun. Ve výšce 30 až 50 kilometrů se sice rozpadl, ale napáchal značné 

hmotné škody. Zasaženo bylo nejméně šest měst, ale i oblast v sousedním Kazachstánu, 

oznámily ruské úřady. Nejméně jeden meteorit dopadl v okolí Čeljabinsku. 
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Dopadající meteorit v Rusku 

 

Úřady podle agentury Reuters evidují 700 zraněných, z toho 160 dětí. Několik lidí bylo 

zraněno vážně, většinou jsou však zranění drobná, převážně od střepů skla. Atmosférickou 

podívanou se světle hořícími koulemi padajícími k zemi pozorovali lidé až stovky kilometrů 

daleko, včetně dvě stě kilometrů vzdáleného města Jekatěrinburg. Svědkové z Čeljabinsku 

tvrdí, že výbuch byl tak hlasitý, že připomínal zemětřesení a úder blesku.Ve městě byla nejhůř 

poškozena továrna na zpracování zinku. Část obvodové zdi budovy se zhroutila a spadla také 

střecha. Policie v Čeljabinsku vyhlásila poplach a spustila krizový plán na ochranu důležité 

infrastruktury, úřady kvůli tomu mobilizovaly na 20 000 lidí. Evakuovány byly některé 

kanceláře. Úřady vyvěsily na městský web zprávu s výzvou, aby rodiče vyzvedli děti ze škol a 

aby se uchýlili do svých domovů. 

   V pátek dne 15. února 2013 ve 20:26 hodin minul planetu Zemi ve výšce 27 600 kilometrů 

asteroid 2012 DA 14 a jeho nejvyšší rychlost byla 13 kilometrů za sekundu. Kdyby dopadl na 

Zemi, udeřil by do ní silou 2,4 miliónu tun dynamitu. Tedy silou stovky atomových bomb z 

Hirošimy. Planetka 2012 DA14 se dostala níže, než létají geostacionární satelity. Nejblíže k 

Zemi byl nad pobřežím asijského ostrova Sumatra, kdy letěl  rychlostí 7,8 kilometru za 

sekundu. Kdyby tato planetka velikostí srovnatelná s tunguzským meteorem dopadla na Zemi, 

byla by schopná zcela zničit město o velikosti Prahy. Astronomové dráhu 2012 DA14 díky 

nejmodernější technice s velkým předstihem přesně spočítali. Menší meteority jim však často 

uniknou. Zatím jsou schopni v blízkosti Země odhalit 95 procent asteroidů o průměru jednoho 

kilometru a více. 

   V sobotu dne 16. února 2013 se od 19:30 hodin konal v Jehnědně „Masopustní bál“. Tohoto 

bálu se zúčastnili i Jiří Vaněček ml. jako Fiona, Blanka Heineová jako Schrek a Martin Heine 

st. jako seladon. V malém sále jehnědského pohostinství se tohoto bálu zúčastnilo kolem 50 

lidí. Kolem půlnoci byla vyhlášena tombola. Ani pasečtí nevyšli na prázdno a odvezli si nejen  
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dárkové tašky, ale i hlavní cenu, pečenou kotletu s chlebem. Zábava byla dobrá, ale je škoda, 

že se nezúčastnilo více našich občanů. K poslechu a tanci hrála dechová kapel „Malá kapela 

P. Havlíka“. 

   Dne 17. února 2013 oslavil „70“ let pan Jaroslav Pešice st. z domu Paseky č. p. 39. 
   V neděli dne 17. února 2013 kolem 04:00 hodin vyjížděli záchranáři a policisté do Frenštátu 

pod Radhoštěm, kde byl nahlášen výbuch plynu v panelovém domě a následný požár.  

 

 
 

Vybuchlý dům ve Frenštátě pod Radhoštěm 

 

Podle posledních informací při neštěstí zahynul jeden muž na místě, pět obyvatel se stále 

pohřešuje. Mělo dojít k výbuchu plynu a následnému požáru. Na místě je 11 zraněných. Žena 

s vážnými popáleninami druhého až třetího stupně na přibližně 60 procentech těla byla 

ošetřena a předána na popáleninové  JIP Fakultní nemocnice Ostrava. Popáleninovému centru 

byl předán rovněž osmatřicetiletý muž s popáleninami obličeje, břicha, hrudníku a končetin. 

Jedním ze zraněných je i dobrovolný hasič. Ten byl mimo ohrožení života. Utrpěl popáleniny 

a zřejmě zranění hlavy a hrudníku a byl předán na popáleninové centrum fakultní nemocnice 

v Ostravě. Na místě neštěstí je nyní i policejní kynolog se psem - specialistou na vyhledávání 

pohřešovaných osob. Neštěstí s největší pravděpodobností způsobil výbuch plynu v prvním 

patře čtyřpodlažního domu v centru města. Je tu ale možnost i úmyslu, proto je vše v šetření 

Policie ČR. Dům, v němž je šest bytů, byl silně poškozen. Dopoledne dvě jeho stěny strhli, 

jedna z nich při pádu lehce poškodila vedlejší dům. Podle informací hasičů budou 

záchranářské práce a odklízení následků výbuchu pokračovat až do večerních hodin. V noci 

z neděle na pondělí se našli v odklízených sutinách čtyři oběti. Nakonec byly tři dětské oběti, 

dvě ženské oběti a jeden muž, který je nejspíše viníkem tragédie. 
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   Ve čtvrtek dne 28. února 2013 od 20:00 hodin  nemá římskokatolická církev papeže. 

Benedikt XVI. předčasně po téměř osmi letech v úřadu rezignoval. Ve čtvrtek, v poslední den 

svého pontifikátu, se ve Vatikánu rozloučil s kardinály a vrtulníkem odletěl do letního sídla  

 

 
 

Odlet papeže Benedikta XVI z Vatikánu 

 

papežů do nedalekého Castel Gandolfo. Tam naposledy jako hlava církve požehnal věřícím. 

Až do zvolení nového papeže formálně povede víc než miliardu katolíků kardinál Tarcisio 

Bertone. Odlet bílého vrtulníku s papežem sledovaly ve Vatikánu tisíce lidí a další milióny 

pak v přímém přenosu na televizních obrazovkách. Helikoptéra zamířila k malému městečku 

Castel Gandolfo, asi 30 km jihovýchodně od Říma,Krátce po příletu Benedikt XVI. promluvil 

naposledy jako nejvyšší představitel katolíků z okna papežského letního sídla a věřícím 

požehnal.Benedikt XVI. bude dál označován jako "emeritní papež". Slíbil, že bude usilovat o 

blaho církve, i když už nebude papežem.V Castel Gandolfo bude Benedikt XVI. jako emeritní 

papež pobývat do dubna, kdy má být připraven jeho nový příbytek ve vatikánském klášteře 

Mater Ecclesiae. 

   Od začátku měsíce února 2013 bylo zataženo, občas spadnula nějaká ta kapka. Vál silný 

západní vítr. Denní teploty se pohybovaly kolem 3 až 5 stupni C. Dne 2. února 2013 padaly 

v odpoledních hodinách drobné krupky a denní teplota se pohybovala kolem 5 stupňů C. Dne 

3. února 2013 bylo dopoledne krásné slunečné počasí s teplotou kolem 8 stupni C. Odpoledne 

se obloha zatáhla a teplota klesla na 3 stupně C. Dne 4. února 2013 padal mokrý sníh a teplota 

se pohybovala kolem 0 stupňů C. Dne 5. února 2013 bylo zataženo s občasnými dešťovými 

přeháňkami. Denní teplota se pohybovala kolem 2 stupni C. Od 6. února 2013 bylo převážně 

zataženo, nepršelo ani nesněžilo a denní teploty se pohybovaly v rozmezí – 1 až 1 stupeň C. 

Dne 16. února 2013 bylo přes den zataženo, nepršelo ani nesněžilo a denní teplota se 

pohybovala kolem 1 stupně C. V nočních hodinách sněžilo a napadlo jen pár milimetrů sněhu. 

Dne 17. února 2013 bylo polojasno a denní teplota se pohybovala kolem 2 až 3 stupňů C. Dne 

19. února 2013 v odpoledních hodinách sněžilo. Napadnulo kolem 5 cm sněhu. Denní teplota 

se pohybovala kolem – 1 stupně C. Ve dnech 22. února 2013 až 24. února 2013 do ranních 

 



- 15 - 

 

hodin převážně sněžilo. Napadnulo celkem kolem 35 cm sněhu. Dne 24. února 2013 

v odpoledních hodinách nesněžilo, ale pro změnu vysvitnulo slunce. Odpolední teploty se 

pohybovaly kolem 6 až 8 stupni C. Dne 25. února 2013 v brzkých ranních hodinách opět 

napdnulo kolem 5 cm mokrého sněhu. Pak už do konce měsíce února 2013 nepršelo ani 

nesněžilo. Denní teploty se pohybovaly v rozmezí o 1 do 3 stupňů C. Noční teploty se 

pohybovaly kolem 0 až – 1 stupně C. 

   Průměrně spadlé srážky v tomto měsíci byly 46,9 mm (2012 – 21,3 mm). 

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

Ivana Bauerových do domu Paseky č. p. 3 z Písku. 

 

 

Březen 2013 
 

 

 

   Ve čtvrtek dne 7. března 2013 večer Václav Klaus naposledy jako prezident promluvil k 

českým občanům. Poděkoval jim a popřál vše dobré.  

 

 
 

Exprezident České republiky Václav Klaus  

    

O půlnoci ze čtvrtka dne 7. března 2013 na pátek dne 8. března 2013 byla stažena na 

Pražském hradě prezidentská vlajka. Ta bude opět vyvěšena po inauguraci nového prezidenta 

České republiky Miloše Zemana. 

   V pátek dne 8. března 2013 v ranních hodinách se Miloš Zeman stal v pořadí třetím 

prezidentem samostatné České republiky. Po deseti letech tak v čele země nahradil Václava 
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Klause. Lednovou prezidentskou volbu, v jejímž druhém dějství Zeman porazil Karla 

Schwarzenberga, završila inaugurace hlavy státu. Krátkým projevem oficiální ceremoniál 

skončil. Miloš Zeman v projevu připomněl "masarykovské republikánské tradice" a dodal, že 

naše dnešní Ústava v sobě obsahuje "zbytečné monarchistické prvky". Zmínil například 

amnestii či udělování milostí. Uvedl proto, že by uvítal její změnu, aby tato privilegia 

nemohla být v budoucnu zneužita. Prezident Miloš Zeman připomněl, že on sám se těchto 

výsad vzdá. Následně fanfáry a hymna zahájily po 11:00 hodině vojenskou přehlídku na 

třetím nádvoří Pražského hradu.  

 

 
 

Vojenská přehlídka na uvítání nového prezidenta České republiky Miloše Zemana 

 

Prezidenta Miloše Zemana na ni doprovodil premiér Petr Nečas (ODS) a náčelník generálního 

štábu Petr Pavel. Hlava státu poděkovala svým voličům i voličům svého protivníka a 

přihlásila se k odkazu T. G. Masaryka. Po inauguračním projevu Miloš Zeman a vojenské 

přehlídce se spolu s ostatními ústavními činiteli odebral zpět na Pražský hrad, kde proběhnul 

slavnostní oběd. 

   V pátek dne 8. března 2013 bylo přivezeno do penziónu „Václavka“ zrenovované chlazení 

piva. Oprava stála obec Paseky 1.000,- Kč. 

   V sobotu dne 9. března 2013 v dopoledních hodinách náhle zemřel v nemocnici v Písku 

ve věku 86 let p. Emil Svoboda st. z domu Paseky č. 37. Poslední rozloučení proběhlo 

v obřadní síni Lesního hřbitova v Písku v pátek dne 14. března 2013 v 09:00 hodin. Po obřadu 

následovala smuteční hostina v paseckém pohostinství. Této hostiny se zúčastnili nejen 

rodinní příslušníci, ale i několik členů místního Sboru dobrovolných hasičů. 

   Ve středu dne 13. března 2013 večer zavládla euforie ve Vatikánu. V 19:07 hodin bílý dým 

nad Sixtinskou kaplí ohlásil, že 115 kardinálů zvolilo nového papeže. 266. hlavou 

římskokatolické církve se stal argentinský jezuita Jorge Bergoglio. Je v historii prvním 

papežem z Latinské Ameriky. Jméno nového papeže oznámil francouzský kardinál, první 

jáhen Jean-Louis Tauran. Z balkónu u baziliky svatého Petra řekl v latině tradiční větu: 

„Nuntio vobis gaudium magnum, habemus Papam" (oznamuji vám radostnou zprávu, máme 
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papeže). Na jejím konci uvedl jméno nového papeže „František“. Je to první František na 

Petrově stolci. Nepřeje si však, aby byl uváděn jako František I. Papež vzešel z páté volby, 

tedy už během druhého dne, stejně jako v roce 2005 Benedikt XVI. Bílý kouř oznamující že 

1,2 miliardy křesťanů má nového papeže, radostně uvítaly tisíce poutníků, kteří přijeli do 

Říma, aby byli přítomni zvolení nového pontifika. Nový papež střídá Benedikta XVI., který 

se rozhodl odejít z Petrova stolce kvůli svému vysokému věku a zhoršujícímu se zdraví. 

   V pátek dne 15. března 2013 od 19:30 hodin se konala v paseckém pohostinství veřejná 

schůze Obecního zastupitelstva. Starosta obce p. Václav Kostohryz ml. přivítal přítomné 

občany a seznámil zastupitele s programem jednání. Následně předal slovo místostarostce pí. 

Vaněčkové. Ta seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 2/2013 a zastupitelé schvalují 

toto rozpočtové opatření v předloženém znění. 

   V dalším bodě zastupitelé schválili dodatek č. 2 ke „Směrnici o tvorbě, vyhodnocení a 

kontrole rozpočtu“ v následujícím znění: 

- zastupitelstvo obce Paseky pověřuje starostu obce k provádění rozpočtových opatření a to 

maximálně do 50 000,- Kč na jednu položku rozpočtu obce. U přijatých transferů, příspěvků, 

dotací a darů může starosta obce schvalovat tyto rozpočtová opatření bez omezení.  

    Dále byli zastupitelé seznámeni se smlouvami na zřízení věcného břemene na elektrické 

přípojky od E.Onu ve prospěch manželů Hauserových a dále ve prospěch pana Romana 

Holuba (připojení nového domu). Přípojky povedou přes obecní pozemky č. 1467/7, 1468/5 

(paní Hauserová) a 1475/1 (R. Holub) k.ú. Paseky u Písku. Zastupitelé souhlasili se zřízením 

těchto věcných břemen a to za úplatu. 

   V bodě různé paní Vaněčková seznámila přítomné s inventarizační zprávou za rok 2012. 

Paní Kubičková informovala, že kontejner na nebezpečný odpad bude v obci v dubnu, 

konkrétní datum bude vyvěšeno na nástěnce. Dále informovala, že obec bude pořádat sběr 

nepotřebného ošacení, hraček a dalších věcí pro Diakonii Broumov. Termín bude rovněž 

oznámen na nástěnce. Tradiční cykloakce „Přes Písecké hory na kole i pěšky“ proběhne 8. 

června 2013. „105. výročí založení hasičů a setkání rodáků“ proběhne 29. června 2013. 

K tomuto sdělení se připojil i pan Šťástka a přihlásil se, že zařídí rozeslání pozvánek rodákům 

z Nuzova. 

   Pan Kozák z domu Nuzov č. p. 12 si podal žádost na pokácení vzrostlého stromu na dvoře 

svého domu, který ohrožuje jeho budovy.  

   V bodě diskuse pan Šťástka podal dotaz, zda by se mohl do Nuzova zřídit kontejner na 

papír a sklo. Bylo mu odpovězeno, že už je dán požadavek na EKO-KOM, zda-li by nám 

kontejner nedali do výpůjčky. Dále byl vznesen dotaz, proč popeláři nevrací zpět na místo 

popelnice a nechávají je stát v prostředku cesty. Tento dotaz bude předán svozové firmě 

„ASA“. Pan Polanský vznesl dotaz, že četl v novinách, že obec Paseky přijde o cca 200 tis. 

Kč na daňových příjmech obce. Bylo mu vysvětleno, že se jedná o daňové příjmy, které obec 

dostávala na to, že má obec velké katastrální území (2,5 tisíce ha). Vzhledem k tomu, že na 

vyšších místech bylo rozhodnuto, že bude dán limit na příjem daní na velikost katastrálního 

území a protože máme větší území (velikost vyšší než stanovený limit), tak dostaneme méně 

peněz, to znamená, že dostaneme jen stanovený maximální limit. 

   Na závěr veřejné schůze starosta p. Václav Kostohryz ml. poděkoval přítomným a ukončil 

zasedání zastupitelstva. 

   V pátek dne 15. března 2013 se konala od 20:00 hodin v pohostinství ve Žďáře Okrsková 

schůze Sboru dobrovolných hasičů Tálín, Paseky a Žďár. Za místní hasiče byl přítomen na 

schůzi jednatel p. Jiří Vaněček ml. Na této schůzi se projednávala uplynulá sezóna. Dále byli 

členové Okrsku seznámeni s průběhem následující sezóny a rovněž byli seznámeni 

s pohárovými soutěžemi v tomto roce. 
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   V pondělí dne 18. března 2013 se k trvalému pobytu do domu Nuzov č. p. 7 přihlásili 

Tomáš a Lenka Kratochvílovi z Písku. 

   V pondělí dne 25. března 2013 v brzkých ranních hodinách zemřela na své chalupě 

Paseky č. p. 23, po dlouhodobé nemoci, ve věku 61 let pí. Helena Svobodová roz. 

Lucáková z Písku. Ta byla místní rodačkou, a i když měla trvalé bydliště v Písku, tak mnoho 

let bydlela na své chalupě. Poslední rozloučení se konalo v obřadní síni Lesního hřbitova 

v Písku dne 2. dubna 2013 a ostatky byly uloženy v rodinném hrobě v Myšenci. 

   Od čtvrtka dne 28. března 2013 do soboty dne 30. března 2013 chodili, jako každoročně, po 

naší vsi řehtáči před Velikonocemi. Ty obcházeli ves a u každého domu řehtali a odříkávali 

velikonoční říkanky. V sobotu dne 30. března 2013 kolem poledního se vydali na poslední 

řehtání. Vyřehtávali si velikonoční koledu. Celkem se vydalo na řehtání 7 mladých paseckých 

jinochů. Počasí jim ale moc nepřálo. Převážně bylo zataženo a teplota se pohybovala kolem  

2 až 3 stupňů C.   

      Dne 1. března 2013 bylo zataženo, nepršelo ani nesněžilo, denní teploty se pohybovaly 

kolem 3 stupňů C. Od 2. března 2013 do 7. března 2013 bylo krásné slunečné počasí 

s denními teplotami kolem 14 až 16 stupni C. Dne 8.března 2013 bylo převážně zataženo, 

nepršelo ani nesněžilo a denní teplota se pohybovala kolem 12 stupňů C. Přes noc teplota 

klesla až na – 4 stupně C. Dne 14. března 2013 ráno sněžilo, ale přes den bylo polojasno a 

denní teplota se pohybovala kolem 3 až 6 stupni C.Ve dnech 16. a 17. března 2013 bylo 

převážně jasno až polojasno a denní teploty se pohybovaly mezi 6 až 8 stupni C. Dne 18. 

března 2013 bylo zataženo a sněžilo. Teplota se dostala na pouhý 1 stupeň C. Dne 19. března 

2013 bylo po celý den zataženo, nepršelo ani nesněžilo teplota se pohybovala kolem 1 stupně 

C. Vál silnější jihovýchodní vítr. Dne 20. března 2013 bylo přímo jarní počasí. Bylo jasno až 

polojasno a denní teplota se pohybovala mezi 12 až 15 stupni C. Od 21. března 2013 

nastoupila k vládě opět zima. Bylo zataženo, nepršelo ani nesněžilo a denní teploty se 

pohybovaly kolem 0 až 2 stupně C. Od 23. března 2013 klesly teploty pod bod mrazu. 

Pohybovaly se kolem – 3 až -5 stupni C. Dne 25. března 2013 bylo po celý den zataženo, 

mírně sněžilo a vál silnější východní vítr. Denní teplota se pohybovala kolem – 5 stupňů C. 

toto počasí vydrželo do 27. března 2013. Dne 28. března 2013 v ranních hodinách sněžilo. 

Napadnulo až 6 cm sněhu. V dopoledních hodinách se vyjasnilo a teplota vystoupila až na 

 7 stupňů C. Od 30. března 2013 do konce měsíce bylo převážně zataženo, občas poletoval 

sníh a denní teplota se pohybovala kolem 0 až 2 stupňů C. 

   Průměrně spadlé srážky v tomto měsíci byly 30,0 mm (2012 – 20,4 mm). 

   V tomto měsíci se v obci nikdo nenarodil. Zemřel p. Emil Svoboda st. z domu Paseky č. p. 

37 a pí. Helena Svobodová, chalupářka z domu Paseky č. p. 23. Přistěhovali se Tomáš a 

Lenka Kratochvílovi do domu Nuzov č. p. 7.  

 

 

Duben 2013 
 

 

 

   V úterý dne 2. dubna 2013 se k trvalému pobytu do domu Paseky č. p. 72 přihlásil Petr 

Svoboda ml. z Písku. Tuto chalupu dříve užíval jako chalupář. 

   V sobotu dne 6. dubna 2013 od 20:00 hodin se konala hasičská schůze místního sboru 

v penziónu „Václavka“. Na této schůzi byli seznámeni vedením hasičů s termíny „Pohárových 

soutěží“ a dále s termíny paseckých hasičských soutěží. Rovněž se zde projednala 
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předpokládaná akce „Setkání rodáků a 105. let Sboru dobrovolných hasičů Paseky“. Této 

schůze se zúčastnilo na 30 členů místních hasičů. 

   V pondělí dne 8. dubna kolem 06:30 hodin havaroval na dálnici D 5 na 65,3 km u Litohlavu 

sjezdu na Rokycany francouzský autobus. Nehodu nepřežila jedna dívka, řidič byl převezen s 

těžkým zraněním do nemocnice. Asi tři desítky dětí utrpěly lehké zranění. Podle svědků 

autobus s francouzskými nápisy na karosérii prorazil svodidla, spadl na vozovku pod dálnicí a 

narazil do svahu.Ve voze cestovaly převážně děti z Francie. Dle prvotních výsledků šetření 

příčiny dopravní nehody řidič nejspíše zaspal. Na místo byly vyslány všechny složky 

integrovaného záchranného systému včetně vrtulníku. 

 

 
 

Havarovaný francouzský autobus na dálnici D5 

 

   V pondělí dne 8. dubna 2013 v ranních hodinách ve věku nedožitých 88 let zemřela 

bývalá britská premiérka Margaret Thatcherová, proslulá přezdívkou „Železná lady“. 

Zemřela ráno po mrtvici. Margaret Thatcherová rozená Robertsová byla vůbec první a dosud 

poslední ženou v čele vlády Velké Británie. Ve funkci byla od května 1979 do listopadu 1990. 

Britské království výrazně proměnila v liberální zemi. Poslankyní za konzervativce byla v 

letech 1959 až 1992, a v čele strany stála od roku 1975, kdy porazila Edwarda Heathe, v jehož 

vládě byla ministryní školství. Předsedkyní vlády se poprvé stala v roce 1979, kdy se země 

zmítala v hospodářské krizi a vládnoucí  labouristé silně ztráceli na svých pozicích. Zavedla 

tvrdá ekonomická opatření a čelila silným bouřím, zejména hornickým, když nezaměstnanost 

stoupla na tři milióny. I když čelila kritice i kvůli tomu, že zavlekla Británii do války s 

Argentinou, osudnou se jí stala nakonec domácí politická scéna, ačkoli premiérka dokázala 

oslabit do té doby mocné odbory.V roce 1990 Thatcherová raději opustila post předsedkyně 

konzervativní strany. 
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Margaret Thatcherová společně s bývalým prezidentem Václavem Havlem (1999) 

   

   V pátek dne 12. dubna 2013 začalo v penziónu „Václavka“ dvoudenní školení instruktorů 

mládeže Okresního sboru dobrovolných hasičů.  

   V neděli dne 14. dubna 2013 od 08:00 hodin se konala hasičská brigáda na úklid 

posypového materiálu okolo silnice II/159 v Pasekách. Tento materiál bude použit při další 

zimě jako posypový po naší vsi. Pak byl proveden úklid kamení na návsi. Této brigády se 

zúčastnilo přes dvacet členů paseckých hasičů. V tento den bylo polojasno, nepršelo ani 

nesněžilo a denní teplota se pohybovala kolem 18 stupňů C. 

   V pondělí dne 15. dubna 2013 kolem 21:00 hodin SELČ ( kolem 14:30 hodin bostonského 

času) v cíli maratónského závodu v Bostonu zabíjely dvě nálože ukryté v odpadkových 

koších. Vyšetřování vede Federální úřad pro vyšetřování (FBI), který hovoří o možném 

teroristickém činu. Útok si vyžádal tři mrtvé a víc než 140 zraněných. Sedmnáct lidí je v 

kritickém stavu. Dalších pět nevybuchlých náloží bylo zneškodněno. Zemřelo také osmileté 

dítě a osm dětí od dvou let věku je mezi zraněnými. Větší zkázu zasévala druhá, méně hlasitá 

exploze vzdálená od místa prvního výbuchu 45 až 90 metrů. Při prvním výbuchu byly zraněny 

dvě desítky lidí, při druhém 120 dalších.Výbušniny byly podle CNN podomácku vyrobené a 

naštěstí neobsahovaly vysoce explozivní materiál. Vyšetřovatelé vyslýchají svědky, analyzují 

nalezený materiál i telefonní hovory uskutečněné v místě před explozemi. Širší okolí dala 

policie uzavřít. K útoku se nikdo nepřihlásil a není jasné, zda za ním stojí jednotlivec, či  
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skupina, z USA, anebo ze zahraničí. Tohoto maratónu se zúčastnilo i několik desítek českých 

amatérských běžců. 

 

 
 

Výbuch náloží při „Bostonském marathónu“ 

 

   Jako viníky byli nakonec zjištěni čečenští bratři Tamerlan a Džochar Carnajevovi, kteří měli 

v Americe povolený pobyt od roku 2012. Tamerlan (26 let) byl zastřelen při útěku už v pátek 

dne 19. dubna 2013 během dne. Džochar (19 let) byl nakonec nalezen pod plachtou v lodi. 

Došlo k přestřelce, kdy byl Džochar zraněn a následně dopaden. Mnoho amerických občanů si 

myslelo, že oba teroristé pocházeli z Česka a chtěli útok na Českou republiku. Záměny 

Čečenska s Českem, které se dopouštěli někteří uživatelé sociálních sítí při informování o 

okolnostech bostonského masakru, si v sobotu všimla i ruská média a spolu s americkými ji 

uvádějí na pravou míru. Český velvyslanec v USA Petr Gandalovič označil omyl za "krajně 

nešťastné nedorozumění". I řada účastníků internetových diskuzí, včetně samotných Čechů, se 

proti tomu ohradila a poukázala na rozdíl v pravopisu. Po výslechu zraněného Džochara 

Carnajeva se zjistilo, že motivem útoků byla americká invaze do Iráku a Afganistánu.    

   V úterý dne 16. dubna 2013 kolem 22:15 hodin došlo na sil. II/159 u domu Paseky č. p. 40 

(Pejšů) k havárii osobního automobilu VW. Tento automobil jel ve směru od Albrechtic nad 

Vltavou na Písek. Řidič vozidla vjel vlevo a sjel z z příkrého srázu. Došlo k poškození 

dřevěného sloupu s telefonickým kabelem. Ke zranění nedošlo a druhý den byla tato havárie 

oznámena Policii ČR, která prováděla šetření k zjištění řidiče. Ve čtvrtek dne 18. dubna 2013 

byl sloup opraven. 

   Ve středu dne 17. dubna 2013 se uskutečnil pohřeb bývalé britské premiérky Margaret 

Thatcherové. Na pohřeb přijelo mnoho státníků z celého světa, mimo jiné i český premiér Petr 

Nečas a bývalý prezident Václav Klaus, jehož doprovázel český velvyslanec Michael 

Žantovský. Margaret Thatcherová si nepřála státní pohřeb, proto byl zorganizován pohřeb s 

vojenskými poctami. 



- 22 - 

 

   Ve čtvrtek 18. dubna 2013 kolem 13:00 hodin došlo na silnici č. II/159 u Tálína (mezi 

zahrádkami a odbočkou na velkou hráz tálínského rybníka) k havárii nákladního automobilu 

převážejícího klády. Ten při jízdě sjel do silničního příkopu a narazil do vzrostlého stromu. 

Řidič vozidla se zranil a byl vrtulníkem přepraven do nemocnice v Českých Budějovicích. 

Dále na místě zasahovali HZS z Písku, kteří řidiče přes půl hodiny vyprošťovali z vozidla. 

Rovněž byla na místě i Policie ČR. 

   V sobotu dne 20. dubna 2013 kolem 02:00 hodin SELČ (kolem 08:00 hodin místního času) 

udeřilo v Číně silné zemětřesení. Zemětřesení udeřilo krátce po osmé hodině ranní místního 

času v okrsku Lu-šan nedaleko města Ja-an a epicentrum bylo v hloubce 12 kilometrů, uvedla 

americká geologická služba USGC. Otřesy cítili obyvatelé v okolních provinciích i v 

provinční metropoli Čcheng-tu, kde mnozí v panice vybíhali z domů na ulice. Záchranářům v 

Lu-šanu se z trosek podařilo vytáhnout 27 živých lidí. Zemětřesení si vyžádalo přes 200 

mrtvých a 11 tisíc zraněných. Podle čínských úřadů však nejde o konečné číslo, pátrání po 

obětech stále probíhá. 

   V sobotu dne 20. dubna 2013 od 10:00 hodin začal v sousedním Tálíně další ročník 

cyklistického závodu GALAXY série. Dopoledne proběhl závod v kategorii dětí a mladších 

žáků. V této kategorii soutěžil i Adam Polanský z domu Paseky č. p. 73. Ten nakonec skončil 

na 5. místě. V poledne začal závod dorostenců a dospělých závodníků. I v kategorii 

dorostenců měla naše obec zastoupení v Ondrovi Polanském. Ten nakonec skončil na 96. 

místě z 216 zúčastněných. Letos nebyl nikdo z naší obce regulovat provoz při průběhu 

závodu. V tento den bylo převážně zataženo. Občas sprchlo. Denní teplota se pohybovala 

kolem 9 stupňů C.  

   V neděli dne 21. dubna ve 14:00 hodin se místní chasa sešla na návsi, aby dojela pro dřevo 

na májku. Nakonec vyrazil pro dřevo Zdeněk Straka ml. Tomáš Vaněček s Marcelou 

Cupákovou, Martin Heine ml. a Stanislav Kasa ml. Dovezli jeden vozík za traktor. Dřevo 

uložili a pokud bylo třeba, tak i rozštípli. Je smutné, že nepřišel nikdo z mladší generace 

místní mládeže na výpomoc, i když o této akci věděli. V tento den bylo slunečné počasí a 

denní teplota se pohybovala kolem 20 stupňů C. 
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Dovezené dřevo k ohništi 

 

   V úterý dne 23. dubna 2013 se odhlásily z trvalého pobytu z domu Paseky č. p. 28 Patricia 

Koubová a její dcera Miroslava. Obě se přestěhovaly na Slovensko. 

   V pátek dne 26. dubna 2013 byl přistaven před Obecní úřad Paseky kontejner na 

nebezpečný odpad. Zde můžou občané Pasek a Nuzova vyhazovat nepotřebné věci, které není 

možno odhodit do jiného odpadu. Kontejner byl přistaven do pondělí dne 29. dubna 2013.  

   V sobotu dne 27. dubna 2013 od 08:00 hodin se konala hasičská brigáda na svoz starého 

železa. Této brigády se nakonec zúčastnili jen tří hasiči a to František Moravec, Jiří 

Stropnický a Zdeněk Straka ml. Další dva hasiči, Václav Kostohryz st. a Petr Kubička, 

prováděli betonování odpadu v penziónu „Václavka“. Není zrovna lichotivé pro hasiče, že se 

těchto brigád zúčastnilo jen pět členů místního sboru. V tento den bylo polojasno, nepršelo a 

denní teplota se pohybovala kolem 20 stupňů C. 

   V neděli dne 28. dubna 2013 od 14:00 hodin se jel nad „Vodárnu“ vybírat strom pro májku. 

Jel Zdeněk Straka ml. s traktorem svého otce. Dále Václav vyskočil ml., který zde byl na 

návštěvě u svých rodičů, Stanislav Kasa ml. s pilou a Martin Heine st. se svým synem 

Martinem Heinem ml. jako hledači a pomocníci. Nejdříve byl strom vyhlédnut a pak poražen. 

Následně byl převezen za místní pohostinství, kde byl zbaven kůry a připraven na májku. 

V tento den bylo polojasno, nepršelo a denní teplota se pohybovala kolem 18 stupňů C. 
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Přeprava stromu na májku 

 

   V úterý dne 30. dubna 2013 kolem 18:00 hodin se sešlo, jako každoročně, mnoho místních 

občanů, aby zhlédlo stavění májky. Ta byla místní chasou dopravena k ukotvení stromu. Zde 

byla ozdobena. Pak za pomoci traktoru Jiřího Vaněčka ml. byla slavnostně vyzdvižena a 

zakotvena. Potom začaly „čarodějnice“. Zapálil se oheň v ohništi a mnoho lidí si upeklo buřta. 

V tento den bylo polojasno, nepršelo a denní teplota se pohybovala kolem 17 stupňů C. Byly 

to po pár letech čarodějnice, kdy nepršelo. V noci se zvedl mírný vítr. U ohně při hlídání 

májky vydržely do ranních hodin Zdeněk Straka ml., Martin Růžička a Jaroslav Holub. 
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Stavění májky 

 

   Od začátku dubna 2013 bylo převážně zataženo, občas padal drobný sníh. Denní teploty se 

pohybovaly kolem 0 až 3 stupňů C. Dne 6. dubna 2013 bylo zataženo, nepršelo ani nesněžilo. 

Denní teplota se pohybovala  mezi 4 až 7 stupni C. Dne 7. dubna 2013 bylo zataženo. Po celý 

den padal sníh s deštěm. Denní teplota se pohybovala kolem 1 až 2 stupňů C. Od 9. dubna 

2013 bylo jarní počasí. Bylo převážně polojasno až jasno a denní teploty se pohybovaly mezi 

12 až 15 stupni C. Dne 12. dubna 2013 dopoledne padal déšť. Odpoledne se ale opět vyjasnilo 

a bylo krásné počasí. Krásné počasí vydrželo až do 18. dubna 2013. Denní teploty se 

pohybovaly kolem 22 až 25 stupni C. I v nočních hodinách byly teploty příjemné. Pohybovaly 

se kolem 10 až 12 stupni C. Ve dnech 19. a 20. dubna 2013 bylo po celé dny zataženo 

s občasným deštěm a denní teploty se pohybovaly mezi 7 až 9 stupni C. Od 21. dubna 2013 

bylo opět krásné sluneční počasí a denní teplota se pohybovala kolem 23 až 26 stupni C. Od 

29. dubna 2013 se obloha opět zatáhla a ochladilo se. Denní teplota se pohybovala kolem 12 

stupňů C. Toto počasí vydrželo až do konce měsíce dubna 2013. 

   Průměrně spadlé srážky v tomto měsíci byly 11,7 mm (2012 – 76,8 mm). 

   V tomto měsíci se v obci nikdo nenarodila a ani nikdo nezemřel. Přistěhoval se Petr 

Svoboda ml. do domu Paseky č. p. 72. Odstěhovaly se Patricia a Miroslava Koubová z domu 

Paseky č. p. 28. 
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Květen 2013  

 

 

 

   Ve středu dne 1. května 2013 zemřel ve věku 89 let v Českých Budějovicích bývalý 

válečný pilot, plukovník Milan Malý. Patřil mezi poslední žijící Čechy, kteří bojovali ve 

službách Britského královského letectva (RAF). Milan Malý se narodil 30. září 1923 v Brně. 

Po vzniku Protektorátu Čechy a Morava byl Malý nasazen do válečné výroby v Německu. Se 

dvěma kamarády ale uprchl a přidal se k československým jednotkám ve Francii. Musel se 

vydávat za staršího, jinak by jej do armády nepřijali. Ve svých 18 letech bojoval u Tobruku a 

o rok později se přihlásil do RAF, kde se stal nejmladším příslušníkem 312. československé 

stíhací perutě. Po válce zůstal v armádě, odkud jej však komunistický režim po roce 1948 

vyhodil. Živil se jako dělník v českobudějovické Igle, kde se vyráběly například jehly, a 

posléze jako technolog. Po srpnu 1968 byl za distribuci novin Pražského jara převeden na 

dělnickou profesi v Kalírně. Po převratu v roce 1989 byl rehabilitován. Je nositelem tří 

československých a tří britských válečných vyznamenání. 

   Ve středu dne 1. května 2013 od 13:00 hodin se konalo letošní první cvičení hasičů místního 

sboru u rybníka „Starák“. Toto cvičení bylo pro některé jedince velice náročné po bujarých 

čarodějnicích. Ani jedno z mužstev nepředvedlo kvalitní výsledek.    

   V pátek dne 3. května 2013 od 16:15 hodin hráli naši hokejisté své první utkání na 

Mistrovství světa v hokeji, které se konalo ve Švédsku a Finsku. Naši hokejisté hráli ve 

skupině ve Švédsku. V hale Globen nastoupili proti mužstvu Běloruska. Po urputném boji 

nakonec zvítězili 2:0. 

   V pátek dne 3. května 2013 od 20:00 hodin se konala v místním pohostinství veřejná schůze 

místního zastupitelstva. Pan starosta Václav Kostohryz ml. přivítal přítomné občany a 

seznámil zastupitele s programem jednání.  

   Zastupitelé byli seznámeni s rozpočtovým opatřením č. 4/2013. Největší změny se týkají 

přijetí nadačního příspěvku od Nadace ČEZ na projekt „Opravy kulturního zařízení (objekt 

bývalé školy)“ ve výši 180 000,- Kč a s tím související výdaje a dále též přijetí prostředků ve 

výši Kč 100 000,- Kč na realizaci akcí v rámci realizace Oranžového roku 2013. 

   Loňského roku obec schválila záměr prodeje a pronájmu pozemků potřebných k realizaci 

obchvatu obce Paseky. Obec obdržela nabídku od společnosti ČEZ, a.s. a to ve formě 

smlouvy o budoucí smlouvě kupní. Zastupitelé smlouvu projednali a mají výhrady 

k dohodnuté kupní ceně, přičemž proti prodeji pozemků jako takovému nemají námitek. 

Zastupitelstvo obce Paseky proto schvaluje prodej pozemků pod budoucí obchvat obce za 

jednotnou cenu Kč 100,- Kč / 1 m
2
. Jedná se o následující pozemky: KN 436/8 orná půda, KN 

461/5 vodní plocha, KN 435/2 orná půda, KN 413/7 ostatní plocha, KN 436/10 orná půda, 

KN 373/1 ostatní plocha, KN 644/5 zahrada, KN 644/6 zahrada, KN 1462/2 ostatní plocha-

komunikace, KN 1481/1 ostatní plocha-komunikace, KN 1479/1 ostatní plocha-komunikace, 

KN 1478 ostatní plocha-komunikace – vše k.ú. Paseky u Písku, LV č. 1 s tím, že rozsah 

výměry bude stanoven geometrickým plánem. V souvislosti s tím, že tyto pozemky budou 

sloužit pro vybudování obchvatu obce, tímto dává zastupitelstvo obce a to pro účely 

územního a stavebního řízení jako budoucí prodávající souhlas budoucímu kupujícímu (při 

prodeji za cenu námi schválenou) s Právem umístit a provést stavbu („Soubor staveb 07“). 

Tento souhlas se dále vztahuje na nezbytný vstup a vjezd budoucího kupujícího, popřípadě 

jím prokazatelně pověřených třetích osob na výše uvedené nemovitosti. 
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   V dalším bodě starosta informoval zastupitele, že dne 3. května 2013 schválil v rámci 

pravomocí daných mu zákonem o obcích pronájem pozemků nutných jako obsluha staveniště  

plánovaného obchvatu. Jednalo se o smlouvu o uzavření budoucí smlouvy nájemní a to 

následovně. První smlouva se týká pronájmu části parcely č. KN 436/8 orná půda o výměře 1 

m
2
 a části parcely č. KN 461/5 vodní plocha o výměře 1 m

2
 a to za úplatu stanovenou dle 

Obecně závazné vyhlášky Města Protivín o místních poplatcích, která bude platná v den 

uzavření nájemní smlouvy. Pozemky budou sloužit za účelem vybudování zařízení staveniště 

a manipulačního pruhu. Druhá smlouva o uzavření budoucí smlouvy nájemní se týká části 

parcely č. KN 436/8 orná půda o výměře 20 m
2
, části parcely č. KN 644/5 zahrada o výměře 

98 m
2
, části parcely č. KN 644/6 zahrada o výměře 51 m

2
, části parcely č. KN 1479/1 ostatní 

plocha - komunikace o výměře 45 m
2
, a části parcely č. KN 1478 ostatní plocha-komunikace 

o výměře 14 m
2
, přičemž pronájem je za účelem vybudování manipulační plochy a to za 

úplatu stanovenou dle Obecně závazné vyhlášky Města Protivín o místních poplatcích, která 

bude platná v den uzavření nájemní smlouvy. Pozemky poté budou uvedeny do původního 

stavu.  

   Dále starosta informoval přítomné, že nadále pokračují práce na přípravě realizace 

obchvatu, kdy dne 30. května 2013 proběhne územní řízení na část Tálín – Paseky. 

   Zastupitelé dále byli seznámeni se smlouvou o právu provést stavbu, přičemž realizace 

stavby byla schválena zastupitelstvem obce dne 16.11.2012 usnesením č. 5/2012. 

   Místostarosta pí. Kubičková oznámila přítomným, že 13. ročník cykloakce „Na kole a pěšky 

přes Písecké hory“ se uskuteční dne 8.6.2013 od 10.00. hodin. Start bude od místního 

pohostinství. V cíli bude opět připraveno občerstvení. Akce je podporována JE Temelín 

v rámci realizace „Oranžového roku 2013“. 

   V bodě různé starosta informoval přítomné o dalších společenských, kulturních a 

sportovních akcích, které proběhnou v nejbližší době: 

18. května 2013 je naplánován sraz Harmonikářů v Pasekách, plakáty budou včas 

viset; 

25. května 2013 proběhne hasičská soutěž v požárním útoku u rybníku „Starák“ od 

13:00 hodin, plakáty budou opět vyvěšeny; 

1. června 2013 proběhne od 16.00 hodin „Dětský den“ 

29. června 2013 proběhne setkání rodáků a také 105. let výročí od založení sboru 

dobrovolných hasičů – akce bude též propagovány na letákách 

   Starosta informoval přítomné, že kulturní akce jsou podporovány JE Temelín v rámci 

„Oranžového roku 2013“. 

   V souladu se zákonem o obcích zastupitelstvo obce Paseky schvaluje účetní závěrku za rok 

2013 v předloženém znění. Jedná se o výkaz Fin 2-12, Výkaz zisku a ztráty, Příloha a 

Rozvaha – vše sestaveno k 31. prosince 2012. 

   Paní Vaněčková informovala přítomné, že dne 2. května 2013 byl proveden pracovníkem 

Jihočeského krajského úřadu přezkum hospodaření za rok 2012. Zastupitelé byli informováni, 

že při přezkoumání hospodaření za rok 2012 nebyly shledány žádné chyby a nedostatky.           

Rovněž připomněla, že zastupitelstvo schválilo záměr bezúplatného převodu pozemků pod 

stávající komunikací II/159. Jihočeský kraj zaslal návrh smlouvy na bezúplatný převod 

pozemků parcela č. 1467/32 ostatní plocha-silnice o výměře 187 m
2
 a podíl o velikosti 

105/128 parcely č. 1467/33 ostatní plocha-silnice o výměře 316 m
2
. Zastupitelstvo obce 

schvaluje bezúplatný převod – darovací smlouvu na převod pozemků pod stávající 

komunikací II/159 – jedná se o parcelu č. 1467/32 ostatní plocha-silnice o výměře 187 m
2
 a 

podíl o velikosti 105/128 parcely č. 1467/33 ostatní plocha-silnice o výměře 316 m
2
 

(komunikace u „Kovářské hromady“). Rovněž informovala přítomné, že v rámci projektu,  
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který realizuje v letošním roce „Dobrovolný svazek obcí Blanicko-otavského regionu“, jehož 

jsme členem si obec zažádala o traktůrek na sečení trávy. DSO Blanicko-otavského regionu 

nás informoval, že traktůrek, o který jsme zažádali, bude mít nákupní cenu 98 091,-  Kč. Část 

této ceny bude uhrazena z dotace, kterou DSO obdrží z POV Jihočeského kraje a zbytek by 

měla obec dofinancovat prostřednictvím příspěvku. Dále by se měla obec podílet na 

dofinancování aktualizace programu MISYS (geografický systém) na rok 2013. 

Zastupitelstvo obce Paseky tímto schvaluje poskytnutí investičního příspěvku ve prospěch 

DSO Blanicko-otavského regionu na dofinancování traktůrku na sečení trávy a dále též na 

aktualizaci programu MISYS 2013. Přesná výše příspěvku bude vyčíslena DSO Blanicko-

otavského regionu ihned, jak bude DSO vědět, v jaké výši dostalo na tento projekt dotaci 

z POV Jihočeského kraje. Potom informovala, že je již zaslána žádost na EKOKOM o dva 

kontejnery na tříděný odpad (sklo, papír) pro obec Nuzov.  

   V bodě diskuze paní Čechová z Nuzova vznesla dotaz, zda-li by se nemohla upravit náves 

v Nuzově a třeba tam i zřídit nějaký mobiliář pro děti. Paní Vaněčková podala informaci, že 

vzhledem k tomu, že jsou upravena pravidla pro čerpání prostředků z Nadace ČEZ, kdy do 

budoucna se nebudou moci tyto prostředky čerpat na opravy infrastruktury, ale např. se budou 

moci čerpat na úpravy veřejných prostranství. Z tohoto důvodu obec uvažuje o úpravě návsi 

v Pasekách a též o úpravě návsi v Nuzově z těchto nadačních prostředků a to tak, že část by se 

pravděpodobně realizovala příští a část přespříští rok. 

   Pan Navrátil z Nuzova se zeptal, jak to vypadá s realizací projektu vodojem a čistírna 

odpadních vod v Nuzově. Pan starosta podal informaci, že žádost leží na ministerstvu, že 

máme vybraného dodavatele stavby a v současné době se jen čeká, zda-.li ministerstvo schválí 

dotaci nebo ne. Bohužel v současné době pro tuto věci obec nemůže již udělat více a čekáme 

pouze na vyjádření ministerstva. 

   Pan Polanský opět připomněl, že je třeba zařídit u pracovníků svozové firmy A.S.A., aby 

vyvezené popelnice vracely zpět na místo, kde je vzali. 

   Na závěr schůze starosta obce poděkoval přítomným za účast a ukončil schůzi 

zastupitelstva. 

   V sobotu dne 4. května 2013 od 08:00 hodin začala v pensionu „Václavka“ rekonstrukce 

odpadu v kuchyni a dámských záchodech. Tato rekonstrukce byla nutná, neboť odpad 

neodtékal. Byla rozbita podlaha v kuchyni a zjistilo se, že odpadová roura byla poškozena ve 

zdi mezi kuchyní a dámským záchodem a veškerý odpad odtékal do základů budovy. Při 

bourání podlahy v kuchyni došlo k proříznutí vodovodní trubky a dvou elektrických kabelů. 

Nikdo nevěděl že tyto kabely a vodovodní trubky vedou kuchyňskou podlahou. V tento den se 

na bourání podíleli Petr Kubička se svým bratrem Jiřím, Tomáš Vaněček, Václav Kostohryz 

ml,, Václav Kostohryz st., Jan Hauser a Zdeněk Straka ml.. 
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Rozkopaná podlaha v penziónu „Václavka“ 

 

   V sobotu dne 4. května 2013 se od 13:45 hodin konala hasičská soutěž „ VIII. ročník o 

pohár starosty města Bechyně“ v Bechyni. Na tuto soutěž jeli poprvé v letošním roce i místní 

hasiči. Soutěžilo jedno družstvo mužů a ženy. Ve velké konkurenci nakonec družstvo mužů 

Paseky obsadilo 5. místo a družstvo žen Paseky obsadilo 2. místo. Na začátek sezony jsou to 

slibné výsledky. V tento den bylo polojasno, místy padla drobná přeháňka. Denní teplota se 

pohybovala kolem 20 stupňů C. 

   V sobotu dne 4. května 2013 od 20:15 hodin nastoupili naši hokejisté k druhému zápasu 

proti domácímu týmu Švédska. Po nezdařeném a vůbec ne pohledném zápase prohráli 2:1. 

   V sobotu dne 4. května 2013 kolem 20:30 hodin se prohnala kolem naší obce první letošní 

bouřka. Tato bouřka byla v Písku a okolních obcích doprovázena kroupami o velikosti hrachu. 

Naší obci se prozatím kroupy vyhnuly. Bouřka s intenzivními blesky trvala asi čtvrt hodiny, 

než přešla. 

   Dne 5. května 2013 oslavila „80“ let paní Marie Píchová z domu Paseky č. p. 68. 
   V neděli dne 5. května 2013 od 08:00 hodin pokračoval rekonstrukce odpadu v pensionu 

„Václavka“. V tento den se prováděly výkopové práce v kuchyni a musela se prorazit zeď pro 

nové položení odpadních trubek. Těchto výkopových prací se zúčastnil Petr Kubička se svým 

bratrem Jiřím, Václav Kostohryz ml., Václav Kostohryz st. Jiří Stropnický a Martin Heine st. 

   V neděli dne 5. května 2013 od 20:15 hodin nastoupili naši hokejisté proti domácímu 

družstvu Švédska. Nedařilo se jim a nakonec prohráli 2:1. 
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   V pondělí dne 6. května 2013 od 16:00 hodin se pokračovalo v penziónu „Václavka“ 

s pokládáním nových odpadních rour. Tyto roury byly položeny až k septiku, kde je odtokový 

kanál. Roury připojoval a pokládal Zdeněk Straka ml. společně s Martinem Heinem st., 

Václavem Kostohryzem st. a Václavem Kostohryzem ml. 

   V pondělí dne 6. května 2013 od 16:15 hodin nastoupili naši hokejisté k dalšímu zápasu a to 

proti družstvu Švýcarska. Nebyli schopni dávat góly z tutovek a tak nakonec prohráli 

s papírově slabším mužstvem 5:2. 

   Ve středu dne 8. května 2013 od 08:00 hodin se provádělo betonování podlahy v penziónu 

„Václavka“. 

   Ve čtvrtek dne 9. května 2013 od 16:15 hodin nastoupili naši hokejisté proti týmu Dánska. 

Nepředvedli žádný úžasný výkon a nakonec vyhráli na samostatné nájezdy 2:1. Tento den 

prohrálo mužstvo Ruska, kteří jsou velkými favority na titul „Mistra světa“, s velmi slabím 

mužstvem z Francie 2:1. Porážku utrpěli v den, kdy slaví „Ukončení 2. světové války“. 

   Od pátku dne 10. května 2013 do 19. května 2013 budou veřejně vystaveny České 

korunovační klenoty ve Vladislavském sále Pražského hradu. Doplní je i části Svatovítského 

pokladu, tedy korunovační meč a zlatý relikviářový kříž. Ty se používaly i při korunovacích 

českých panovníků. 

 

 
 

                            České korunovační klenoty 
 

   V pátek dne 10. května 2013 od 16:15 hodin nastoupili naši hokejisté proti „papírově“ 

slabému mužstvu ze Slovinska. Ale po první třetině jsme prohrávali. Nakonec jsme 

vydolovali vítězství 4:2.  

   V sobotu dne 11. května 2013 od 08:00 hodin se provádělo betonování na dámských 

záchodech v penziónu „Václavka“. Toto betonování prováděl Petr Kubička společně 

s Václavem Kostohryzem st. 

   V sobotu dne 11. května v odpoledních hodinách náhle zemřel ve věku 95 let jeden z 

posledních žijících československých válečných letců Zdeněk Škarvada. Zdeněk Škarvada 

se narodil 8. listopadu 1917 v Olešnici u Blanska. Působil u prvorepublikového letectva a po 

okupaci odešel do Polska, poté přes SSSR do Velké Británie. Působil jako noční letec, kvůli 

selhání letounu nad kanálem La Manche se dostal do německého zajetí. Následovala anabáze 

po evropských zajateckých táborech ukončená tzv. pochodem smrti o délce 1000 kilometrů. 

Po únorové revoluci v roce 1948 byl přeřazen do zálohy a perzekuován, částečně 

rehabilitován byl v roce 1965. V roce 2000 byl prezidentem republiky jmenován brigádním 

generálem. 
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   V neděli dne 12. května od 16:15 hodin nastoupili naši hokejisté proti mužstvu z Kanady. 

Po zlepšeném výkonu nakonec prohráli 2:1. 

   V úterý dne 14. května 2013 od 16:15 hodin nastoupili naši hokejisté na Mistrovství světa 

proti mužstvu Norska. Jednalo se o zápas, kdy se mělo rozhodnout, kdo postoupí do 

čtvrtfinále. Naši hokejisté hráli výborně a nakonec mužstvo Norska porazili vysoko 7:0 a 

obsadili ve skupině 4. místo. Ve čtvrtfinále nastoupí proti mužstvu Švýcarska, které vyhrálo 

základní skupinu  

   V úterý dne 14. května 2013 kolem 17:30 hodin došlo v Pasekách v zatáčce u domu č. p.  58 

(Hauserů) na silnici č. II/159 k dopravní nehodě mezi nákladním automobilem s návěsem 

jedoucího od Písku a osobním automobilem jedoucího od Albrechtic nad Vltavou. Ke zranění 

nedošlo a věc prošetřovala Policie ČR. V Pasekách nastal dopravní kolaps a to asi tak na 30 

minut. Pak vozidla popojela k odbočce do „Rafandy“. 

   Ve čtvrtek dne 16. května 2013 v dopoledních hodinách zemřel ve věku 82 let 

významný český politik, ekonom a prognostik Valtr Komárek. Byl výraznou postavou 

sametové revoluce v roce 1989, v první federální postkomunistické vládě zastával post 

místopředsedy. Byl také čestným předsedou ČSSD. Valtr Komárek podlehl dlouhodobé 

nemoci, kvůli které byl hospitalizován zhruba od začátku května v pražské  nemocnici Na 

Homolce. Komárek se narodil v Hodoníně, jeho židovští rodiče zahynuli v koncentračním 

táboře, on sám holokaustu unikl díky pěstounům, kteří ho zachránili. Po válce se stal členem 

KSČ, studoval ekonomii v Moskvě a po působení ve Státní plánovací komisi odjel v 60. 

letech na Kubu, kde pracoval jako poradce Che Guevary.V období tzv. pražského jara 

připravoval reformní ekonomická opatření, v 70. letech působil v Ekonomickém ústavu 

ČSAV a od roku 1984 vedl Prognostický ústav. V jeho týmu tehdy pracovali pozdější 

významní politici včetně Václava Klause, Miloše Zemana nebo Vladimíra Dlouhého. Po 

revoluci se angažoval v Občanském fóru, stal se vicepremiérem vlády Mariána Čalfy. Přes 

počáteční popularitu postupně ztrácel vliv, působil jako poslanec Federálního shromáždění, 

po rozpadu Československa se z veřejného života stáhl. 

   Ve čtvrtek dne 16. května 2013 od 15:00 hodin hráli naši hokejisté čtvrtfinálové utkání proti 

hokejistům Švýcarska. Tento zápas prohráli 2:1 a do dalších bojů na Mistrovství světa 

hokejistů ve Stockholmu ve Švédsku nepostoupili. Nakonec se umístili až na celkovém 7. 

místě. Rovněž bylo vyřazeno mužstvo Ruska po senzační prohře od Ameriky 3:8,  mužstvo 

Slovenska a Kanady. Švýcarské mužstvo nakonec postoupilo až do finále, kde v jediném 

prohraném utkání s domácími Švédy prohráli 1:5. Nakonec získali stříbrnou medaili. Po 

předvedených výkonech by si nejspíš zasloužili zlato. 

   V sobotu dne 18. května 2013 od 08:00 hodin proběhla v penziónu „Václavka“ další 

brigáda. Provádělo se betonování a pokládání dlažby na dámských záchodech po rekonstrukci 

odpadů. 

   V sobotu dne 18. května 2013 od 14:00 hodin začalo v místním pohostinství „Pasecké 

setkání harmonikářů“ které organizovali manželé Kropáčkovi z domu Paseky č. p. 70 a p. 

Milan Šťástka z domu Paseky č. p. 88 za podpory Obce Paseky, MVKS spol. s.r.o, 

Příbramského masokombinátu, atd. Sjelo se na 15 harmonikářů. Ti předváděli své umění před 

více než 40 diváky především starší generace z naší obce i širokého okolí. Někteří diváci i 

harmonikáři přijeli až od Českých Budějovic, Prachatic a Vimperka. Rovněž vystoupil i 

Stanislav Kasa ml. z domu Paseky č. p. 24 jako začínající harmonikář. Došlo i na taneček. Po 

skončení této úspěšné akce se někteří harmonikáři přesunuli ještě do výčepu, kde pokračovali 

v hraní. Nakonec došlo k ukončení kolem půlnoci, kdy všichni odešli do svých domovů. 
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„Pasecké setkání harmonikářů“ 
 

   V neděli dne 19. května kolem 05:30 hodin havaroval motocyklista na sil II/159 před naší 

obcí u „Kovářské hromady“. Jel ve směru na Písek a narazil vpravo do značky. Při havárii se 

zranil a byl převezen RZS do nemocnice v Písku. Nehodu prošetřuje Policie ČR, která rovněž 

přijela na místo havárie. 

   V neděli dne 19. května 2013 od 13:00 hodin proběhlo další cvičení místních hasičů u 

rybníka „Starák“ před nastávající „Okrskovou soutěží“. Útoky se v celku dařili všem 

družstvům. V tento den bylo krásné slunečné počasí s denní teplotou kolem 26 stupňů C a vál 

mírný jihovýchodní vítr. 

   V pondělí dne 20. května 2013 v dopoledních hodinách se rozhodnulo představenstvo Sboru 

dobrovolných hasičů Paseky, že "Okrsková soutěž", která se měla konat dne 25. května 2013, 

bude z důvodu deštivého počasí a mokrého terénu přesunuta na den 15. června 2013. 

   Dne 25. května 2013 od 13:00 hodin se konala hasičská soutěž „O putovní pohár starosty 

obce Čemeřice“, který se letos konal v obci Mladějovice na okrese Strakonice. Stříkalo se na 

dotykové terče. Pasečtí hasiči obhajovali výborná umístění z loňského roku. Jeli v plné 

sestavě čtyř družstev. Nakonec muži Paseky I obsadili 3. místo s časem 25:05 s, Paseky muži 

II obsadili 5. místo s časem 27:10 s. V kategorii žen obsadilo družstvo ženy Paseky I 5. místo 

s časem okolo 28 s a ženy Paseky II 3. místo s časem 25:6 s. V tento den bylo polojasno, 

občas padla nějaká ta přeháňka a denní teplota se pohybovala kolem 17 stupňů C. 

   Dne 1. května 2013 bylo ještě polojasno, nepršelo, denní teplota se pohybovala kolem 17 

stupňů C. Od 2. května 2013 bylo zataženo, pršelo a denní teplota se pohybovala mezi 13 až 

15 stupni C. Ve dnech 4. a 5. května 2013 bylo polojasné počasí, místy mírně zapršelo a denní  
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teplota se pohybovala na příjemných 18 až 20 stupních C.  Dne 4. května 2013 ve večerních 

hodinách se přehnala přes písecký okres první letošní velká bouřka doprovázena kroupy. Od 

6. května 2013 opět poprchávalo a denní teplota se pohybovala kolem 15 stupňů C. Od  

7. května 2013 bylo opět krásné slunečné počasí a denní teplota se pohybovala kolem 25 

stupňů C. Od 10. května 2013 bylo zataženo, padal déšť a denní teplota se pohybovala kolem 

13 stupňů C. Od 13. května 2013 bylo opět slunečno a denní teplota se pohybovala kolem 23 

stupňů C. Dne 16. května 2013 se obloha zatáhla, nepršelo, ale vál silný nárazový 

jihovýchodní vítr. Ve dnech 17., 18., a 19. května 2013 bylo nádherné slunečné počasí, ale vál 

silnější jihovýchodní vítr. Ve večerních hodinách dne 19. května 2013 se přes naší obec 

přehnala průtrž mražen a silně pršelo. Od 20. května 2013 bylo opět krásné počasí s denními 

teplotami mezi 23 až 28 stupni C. Od 23. května 2013 se začalo opět ochlazovat. Od 24. 

května 2013 bylo zataženo, občas nějaká ta přeháňka a denní teploty se pohybovaly mezi 8 až 

13 stupni C. Dne 26. května 2013 bylo zataženo, deštivo a denní teplota se pohybovala kolem 

7 stupňů C. Dne 29. května 2013 bylo v dopoledních hodinách slunečno a denní teplota se 

pohybovala kolem 17 stupňů C. Od 30. května 2013 bylo zataženo, déšť a denní teplota se 

pohybovala kolem 10 stupňů C. Toto počasí vydrželo až do konce měsíce května 2013. 

Průměrně spadlé srážky v tomto měsíci byly 123,5 mm (2012 – 55,9 mm). 

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

 

 

 

Červen 2013 

 

 

 

   Dne 1. června 2013 od 15:30 hodin se konal v místním pohostinství „Dětský den“, který 

pořádala Obec Paseky za finanční podpory Jaderné elektrárny Temelín v rámci „Oranžového 

roku 2013“. Zúčastnilo se ho na 10 dětí. Mnoho dětí, kteří jinak chodí na dětský den, 

v Pasekách nebylo, neboť nepřijeli chalupáři, protože bylo velmi deštivé a jinak nevlídné 

počasí.  Děti hrály různé hry, stolní tenis na rozloženém stole atd. Na závěr všechny děti 

dostaly drobné dary a občerstvení.  Při této příležitosti byly slavnostně předány tréninkové 

dresy všem členkám Sboru dobrovolných hasičů Paseky. Tyto dresy byly modré a v levém 

dolním rohu je znak „Dráčka Soptíka“. V tento den bylo zataženo, padal celý den déšť a denní 

teplota se pohybovala kolem 10 stupňů C. 
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Část dětí, které se zúčastnily „Mezinárodního dne dětí“ v paseckém pohostinství 
 

   V neděli dne 2. června 2013 kolem 14:00 hodin byli svoláni členové paseckých 

dobrovolných hasičů k hasičárně. Jeli vypomáhat do obce Žďár, kde voda zatopila několik 

domů. Jelo na deset členů. Ti se vrátili do Pasek kolem 18:00 hodin. Protože pršelo už od 1. 

června 2013 nepřetržitě, tak přetekla voda v Tálínském rybníce, dále se voda nemohla 

vsakovat v polích okolo Žďára, a proto došlo k zaplavení této vsi. Silnice mezi Tálínem, 

Žďárem a Myšencem byla uzavřena. Členové ZD Žďár převáželi traktory a jinou 

zemědělskou techniku do Tálína. Několik obyvatel Žďára bylo evakuováno a nocleh jim byl 

zařízen v paseckém penziónu „Václavka“.  V Pasekách napršelo od 1. června 2013 od 07:00 

hodin  do 3. června 2013 do 07:00 hodin  celkem 105 mm srážek (1. 6. 69,5 mm a 2. 6. 35,5 

mm srážek). Nepřetržitý několika denní déšť způsobil i zvedání řek. Problémy z povodněmi 

byly ve všech českých krajích mimo Moravu. V Písku se zvednula hladina Otavy a v neděli 

dne 2. června 2013 začali písečtí hasiči montovat protipovodňové bariéry. Uvolňovaly se 

průtoky pod „Starým“ i „Novým mostem“ v Písku. Z polí byla zaplavena silnice č. I/20 u 

„Alberta“ v Písku, která byla na několik hodin uzavřena. Rovněž došlo k zaplavení 

komunikací u bývalého obchodního domu „Billa“, kde rovněž byla zastavena doprava. 
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               Čištění průtoku pod „Starým mostem“ v Písku dne 2. 6.  2013 odpoledne  

 

   Rovněž v Protivíně došlo k zvýšení hladiny řeky Blanice. Několik komunikací bylo 

uzavřeno, což mělo za následek problémy v dopravě. Po celou neděli nešla v Protivíně 

elektrická energie. Byly evakuovány Pečovatelský dům a hotel Garni. 

 

 
 

             Rozlitá řeka Blanice v Protivíně v pondělí dne 3. 6. 2013 v ranních hodinách 
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    Obec Putim byla také zaplavena rozvodněnou Blanicí a z obcí na okrese Písek byla 

zaplavena nejvíce. Dále došlo k zaplavení vlakového nádraží v Ražicích a cestující převážela 

náhradní autobusová přeprava. 

   Ani hlavní město Praha nebylo povodní ušetřeno. Během neděle bylo uzavřeno 8 zastávek 

pražského Metra. Rovněž bylo uzavřeno mnoho komunikací. Okolo řeky Vltavy  se během 

neděle namontovaly protipovodňové bariéry. Přesto došlo k zaplavení některých pražských 

částí a přilehlého okolí, jako Bráník, Modřany atd. K pondělí dne 3. června 2013 si vyžádala 

povodeň v Česku 5 obětí. Celkem na vrub záplavám to bylo 10 obětí. Mnoho lidí bylo 

nezvěstných. V některých obcích a městech České republiky bude voda kulminovat během 

pondělí dne 3. června 2013.  

   V sobotu dne 8. června 2013 v 06:42 hodin  středoevropského letního času proletěl kolem 

naší Země asteroid o velikosti menšího nákladního vozu. Třebaže se k planetě přiblížil na 

čtyřikrát menší vzdálenost než Měsíc, nepředstavoval podle amerického Národního úřadu pro 

letectví a vesmír (NASA) žádné nebezpečí. Jak NASA uvedla, přítomnost asteroidu dlouhého 

deset metrů, který byl nazván 2013 LR6, byla odhalena v pátek. Nejblíže k Zemi byl ve 

vzdálenosti 105 000 kilometrů nad Jižním ledovým oceánem jižně od Tasmánie a  Austrálie.   

   V sobotu dne 8. června 2013 od 09:30 hodin proběhl XIII. Ročník cykloakce „Přes písecké 

hory na kole i pěšky“. Tato akce byla organizována Obcí Paseky společně se Sborem 

dobrovolných hasičů Paseky za finanční podpory Nadace ČEZ Jaderné elektrárny Temelín 

v rámci „Oranžového roku 2013“. Jako každoročně byly tři trasy. Pěší a pro kola dlouhá 6 

km, pro cyklisty amatéry 15 km a pro cyklisty 45 km. Tato nejdelší trať byla zkrácena asi o 2 

km z důvodu nezpůsobilosti terénu po nedávných povodních. Start byl od místního 

pohostinství. Na start, který byl v 10:03 hodin, se postavilo 59 startujících. Cíl byl rovněž 

v místním pohostinství, kde bylo startujícím zajištěno občerstvení. Všichni dorazili v pořádku 

bez nějakých zranění. 
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Start XIII. Ročníku cykloakce „Přes písecké hory na kole i pěšky“ před pohostinstvím 

 

V podvečerních hodinách rozdělali oheň na ohništi u pergoly na návsi a opékali maso na 

kameni. Toto opékání se už stalo tradicí. Přes den bylo slunečno, nepršelo a denní teplota se 

pohybovala kolem 20 stupňů C. Večer se obloha zatáhla a mírně sprchlo. Vdáli byla slyšet 

bouřka. 

   V sobotu dne 8. června 2013 kolem 21:00 hodin přijela do Pasek Rychlá zdravotnická 

služba z Písku. Ta jela do domu Paseky č. p. 44 k Turkům. Přítelkyně Milana Turka ml. 

spadla z koně a utrpěla zranění. Kůň, na kterém jela, se zřejmě zalekl blesku ze vzdálené 

bouřky, a jezdkyni shodil na zem. Z nespecifikovaným zraněním byla převezena do 

nemocnice v Písku na vyšetření. 

   Dne 10. června 2013 oslavila své  „102“ narozeniny pí. Marie Tůmová z domu Paseky 

č. p. 21. Do dalších let jí přejeme všichni mnoho zdraví. 

   Dne 11. června 2013 v 17:00 hodin se sešlo několik členů místních hasičů, aby posíklo 

trávu na hřišti u rybníka „Starák“ a zároveň připravili dráhu pro nadcházející Okrskovou 

soutěž hasičů. 

   Ve čtvrtek dne 13. června 2013 byl na Obecnímu úřadu Paseky předán traktůrek na sečení 

trávy zn. Husqvarna GTH 264 T. Tento traktůrek byl zakoupen za finanční podpory Blanicko-

otavského regionu za celkovou částku 98.091,- Kč. Z tohoto byl příspěvek na nákup stroje 

48.525,-Kč a dotace byla 49.566,-Kč. 
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Zakoupený traktůrek na sečení trávy zn. Husqvarna  GTH 264 T 

 

   V sobotu dne 15. června 2013 se od 13:00 hodin konala u rybníka „Starák“ Okrsková soutěž 

hasičů okrsku Žďár, která byla rozšířena o „Pohár starosty Sboru dobrovolných hasičů 

Paseky“. Na této soutěži se zúčastnilo i družstvo mužů a žen z Pasek a rovněž dětská pasecká 

přípravka. Jako první běžela hasičský útok pasecká přípravka. Zde jsou malé děti, kdy jejich 

věk se pohybuje kolem 5 až 7 let. Tyto malé děti běžely velice dobře a jejich konečný čas byl 

34:85 s.  
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Pasecká přípravka s pohárem z „Okrskové soutěže“ 

 

Pak běželo dětské družstvo tálínských hasičů, které běhá na okrese Písek soutěž „Plamínek“. 

Jiné dětské družstvo se soutěže nezúčastnilo. Jako první z dospělých běželo družstvo 

paseckých žen. Protože nebylo dostatek žen, tak běželo pouze jedno družstvo. Byl útoku byl 

problém na pravé proudnici, kdy nedošlo k zapojení. Přesto toto družstvo s časem 47:72 

s skončilo v Okrskové soutěži na 2. místě  a v „Poháru starosty“ na 3. místě. Běžely pouze tři  
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družstva, z toho dvě z našeho okrsku. Pak běželo družstvo mužů Paseky. Toto družstvo bylo 

poskládáno z členů družstev Paseky I a Paseky II, kvůli nedostatku paseckých členů, kteří se 

jinak soutěží zúčastňují. I toto družstvo mělo problémy a přesto v Okrskové soutěži získalo  

1. místo s časem 31:09 s. V „Poháru starosty“ se umístilo na 3. místě. Před vyhlášením 

výsledků došlo ještě k pivní štafetě. V ženách vyhrály Paseky a v mužích Milenovice. Na 

začátek závěrečného vyhlášení promluvil k nastoupeným družstvům  starosta hasičů obce 

Žďár, který poděkoval paseckým i tálínským hasičům za pomoc při nedávných povodních. Po 

vyhlášení promluvil starosta milenovických hasičů a poděkoval paseckým hasičům za 

umožnění tréninku, neboť rovněž byla jejich obec zaplavena vodou a nemohli nikde trénovat. 

Při těchto závodech byl poprvé postaven velký stan o rozměrech 4x10 m, který zakoupili 

místní hasiči a jehož cena se pohybovala kolem 13.490,- Kč. V tento den bylo krásné 

slunečné počasí a denní teplota se pohybovala kolem 25 stupňů C. 

 

 
 

Pasečtí hasiči na „Okrskové soutěži“ spojené s „Pohárem starosty SDH Paseky“ 

 

   V pátek dne 21. června 2013 od 20:00 hodin proběhla v místním pohostinství další veřejná 

schůze místního zastupitelstva.  Na začátek pan starosta Václav Kostohryz ml. přivítal 

přítomné občany a seznámil zastupitele s programem jednání.  

   V prvním bodě byli zastupitelé seznámeni s rozpočtovým opatřením č. 5/2013. Rozpočtové 

opatření se týká zejména příjmů dotací od Jihočeského kraje – 60 000,- Kč na opravy 

ubytovny Václavka a 78 000,- Kč na dotace úroků z úvěru na úvěr na ČOV a výdaje s těmito 

dotace spojené. Dále se změny rozpočtu týkají výdajů na rodáky a příjmu finančních darů 

spojených s rodáky od firmy MVKS s.r.o. ve výši Kč 20 000,- Kč a TRUHLÁŘSTVÍ 

VANĚČEK s.r.o. ve výši Kč 5 000,- Kč a dalších změn rozpočtu. 
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   Dále zastupitelé projednali závěrečný účet obce za rok 2012 včetně zprávy o přezkumu 

hospodaření. Zastupitelé schvalují závěrečný účet obce Paseky za rok 2012 s výrokem bez 

výhrad a zároveň konstatují, že nejsou třeba přijmout žádná nápravná opatření na základě 

čistého přezkumu hospodaření obce za rok 2012. 

 Starosta obce všechny přítomné seznámil s tím, že v minulém měsíci proběhlo územní řízení 

o části stavby Tálín a Paseky. Projednáváno to bude současně, ale výstavba bude probíhat 

odděleně. Na tuto část obchvatu nedal doposud nikdo odpor proti výstavbě. Další jednání 

proběhnou během posledního týdne v měsící červnu nebo v prvním týdnu měsíce červenec. 

Pokud vše půjde podle plánu, tak stavební povolení bude vydáno v únoru 2015 a samotná 

výstavba by mohla být zahájena na konci roku 2015. Pokud nepadne vláda – v závislosti na 

změně politické situace - tak by měla výstavba skutečně proběhnout. Neboť v sobotu 

29. června 2013 proběhne oslava  105. výročí Sboru dobrovolných hasičů Paseky spojené se 

setkáním rodáků, tak se místní domluvili, že se stany budou stavět v sobotu, výstava 

v klubovně se připraví ve středu. Brigáda na přípravu sálu v místním pohostinství proběhne 

v pátek večer v 18:00 hodin. Řízky se budou dělat v sobotu ráno (u Kostohryzů, Kubičková). 

Salámy a sýry se budou krájet v sobotu ráno v obchodě (Vandová , Heineová). V sobotu ráno 

v 08:00 hodin: Kubičková V., J. Nováková, P. Musilová, M. Hůlková, M. Jozová, holky 

z Protivína, P. Stropnická, J. Vaněčková – práce na občerstvení. 

   V bodě různá pí. Vaněčková předložila aktualizaci směrnice týkající se zadávání veřejných 

zakázek malého rozsahu. Zastupitelé se s touto aktualizací směrnice seznámili a zároveň ji 

schvalují. 

   V bodě diskuse p. Polanský podal dotaz, proč se více neseče cesta k Nuzovu. Pan Kostohryz 

oznámil, že se tato cesta poseče ještě tento týden. Paní L. Stropnická připomněla, že pan 

Hejduk nedodržuje svoje povinnosti, protože neseče svoje pozemky. Panu Hejdukovi bude 

zaslán dopis s výzvou na posekání a v případě, že věc nebude řešena, bude vše předáno 

přestupkové komisi k řešení. Paní Musilová připomněla, že u rybníku Starák stále chybí 

cedule o zákazu koupání psů. Věc už je zadána ke zhotovení. Pan Hůlka připomněl, že by se 

měla opravit cesta od zrcadla k Turkům. Obec zkusí poslat požadavek na družstvo, aby se 

finančně podílelo na opravách této cesty. V současnosti obec nemá prostředky na takové 

výdaje, ale v případě, že se najde dotační titul, ze kterého obec bude moci žádat prostředky na 

opravu, tak samozřejmě o finanční prostředky zažádá. 

   Na závěr schůze starosta obce Václav Kostohryz ml.  poděkoval přítomným za účast a 

ukončil schůzi zastupitelstva obce. 

   Dne 26. června 2013 oslavila své  „96“ narozeniny pí. Anna Němečková z domu Paseky 

č. p. 42. Do dalších let jí přejeme všichni mnoho zdraví. 

   V pátek dne 28. června 2013 vyšlo další číslo „Paseckých listů“. Toto číslo bylo převážně 

zaměřeno na minulost a to, co se v Pasekách událo za posledních sedm let od posledních oslav 

„Rodáků“, které se konaly v roce 2006. 

   V sobotu dne 29. června 2013 se dostavil dlouho očekávaný den. Probíhalo „105. výročí 

založení Sboru dobrovolných hasičů v Pasekách“ a zároveň setkání rodáků. Tato akce 

proběhla za finanční podpory JETE-Temelín, MVKS s.r.o Paseky, Truhlářství Vaněček s.r.o a 

Městský pivovar Platan Protivín. Už od ranních hodin se jak chlapi, tak ženy, sešli v místním 

paseckém pohostinství, aby provedly přípravy a úpravy. Ženy v pohostinství připravovaly 

obložené mísy, dorty a jiné sladkosti na rautové stoly. Chlapi připravovali na návsi posezení 

pro lidi. 
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Spolu se státní vlajkou na stojanu i „Hasičský prapor“ a „Obecní prapor“ 

 

Samotné oslavy začaly v 15:00 hodin nástupem členů hasičského sboru. Starosta hasičů p. 

Petr Kubička předal hlášení starostovi obce Paseky p. Václavovi Kostohryzovi ml. Na nástup 

nastoupili nejen pasečtí hasiči, ale zároveň i hasiči z Tálína, Žďáru, Všeteče a Milenovic. Po 

nástupu  přednesl úvodní projev starosta obce Paseky p. Václav Kostohryz ml. Poté pronesl 

projev za místní hasiče jejich jednatel p. Jiří Vaněček ml. Pak se dostal ke slovu i farář místní 

farnosti Myšenec, kam spadá i naše obec, p. farář Mičánek. Ten na závěr posvětil nový prapor 

místních hasičů. Na prapory hasičských sborů Pasek, Všeteče a Milenovic byli zavěšeny 

stuhy na památku tohoto dne oslav výročí. 
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Svěcení „Hasičského praporu“ p. farářem Mičánkem 

 

Na závěr slavnostních ceremonií vyrazil průvod všech hasičských sborů k pomníku 

generálmajora Františka Žáka, kde položili k pomníku věnec. Všichni se postavili do pozoru 

při naší české hymně.  

 

 
 

Položení věnce u pomníku „Generálmajora Žáka“ -  zleva stojí čestnou stráž: 

 p. Petr Kubička, p. Miroslav Stropnický, p. Petr Svoboda a p. Václav Hůlka st. 
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Potom byl velen starostou místních hasičů rozchod. Probíhaly oslavy nejen na návsi, ale v i 

v místním pohostinství. Kolem 15:30 hodin byla otevřena výstava starých fotografií 

v klubovně u Obecního úřadu, kterou navštívilo mnoho občanů.  Rovněž byly vystaveny 

dochované kroniky naší obce. Kolem 17:30 hodin vystoupili v sále místního pohostinství 

siloví gymnasté, kteří představili všem své umění. Pak zábava (pouťová) pokračoval venku 

při muzice, kterou obstarala hudební skupina LK Band z Protivína. Kolem 22:00 hodin 

proběhl velký ohňostroj, který byl vystřelován ze zahrady p. Žáka z domu Paseky č. p. 27, 

čím by mu chtěla obec poděkovat za zpřístupnění pozemku. Zároveň by chtěla obec 

poděkovat i pí. Věře Hauserové za poskytnutí elektrické energie. Rovněž patří poděkování 

všem občanům, kteří se podíleli na úspěšném průběhu této, pro naší obec, velkou akci. 

V tento den bylo dopoledne příjemné sluníčko a denní teplota se pohybovala kolem 21 

stupňů. Odpoledne se obloha zatáhla a mírně sprchlo. Pak už bylo polojasno a příjemná 

teplota kolem 20 stupňů C. 

   Od 1. června 2013 bylo zataženo, padal občasný déšť a denní teplota se pohybovala kolem 

11 stupňů C. Déšť padal do 3. června 2013, což mělo za následek povodně v Česku. Od  

4. června nepršelo a bylo převážně polojasno. I denní teploty začaly stoupat a pohybovaly se 

mezi 17 až 20 stupni C. Dne 9. června 2013 se v odpoledních hodinách zatáhlo a začal padat 

opět déšť, který byl doprovázen bouřkou. V některých místech naší republiky byly opět 

lokální povodně, neboť půda, která byla nasycena předcházející vodou, už jinou vodu nevpila. 

Ve dnech 10. až 13. června 2013 bylo krásné slunečné počasí s denní teplotou kolem 23 až 28 

stupňů C. Dne 14. června 2013 bylo převážně zataženo, občas mírně zapršelo a denní teplota 

se pohybovala kolem 17 stupňů C. Od 15. června 2013 bylo krásné slunečné počasí, denní 

teplota se pohybovala kolem 27 až 30 stupni C. Od 24. června 2013 začalo pršet a teplota 

klesala. Denní teplota se pohybovala od 9 do 12 stupňů C. Od 27. června 2013 bylo převážně 

polojasno, občas spadnula nějaká ta přeháňka, denní teploty se pohybovaly kolem 16 až 20 

stupni C. Toto počasí vydrželo až do konce měsíce června 2013. 

Průměrně spadlé srážky v tomto měsíci byly 191,2 mm (2012 – 83,4 mm). 

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

 

 

 

Červenec 2013 

 

 

 

   Ve středu dne 3. července 2013 se přistěhoval Jiří Skřivánek do domu Paseky č. p. 89 – 

hájovna z Albrechtic nad Vltavou. 

   V úterý dne 9. července 2013 v nočních hodinách došlo k havárii osobního automobilu na 

sil. II/159 u „Kovářské hromady“. Ke zranění lidí nedošlo a tuto nehodu prošetřuje Policie 

ČR. 

   V sobotu dne 6. července 2013 od 13:00 hodin se zúčastnilo mužské družstvo paseckých 

hasičů hasičské soutěže v obci Chobot u Blatné. Paseckému družstvu se v této soutěži 

nedařilo. Košaři se nepovedlo dotáhnout sací koš a ten povolil a upadl. Tím toto družstvo 

mělo neplatný pokus. V tento den bylo krásné slunečné počasí a denní teplota se pohybovala 

kolem 25 stupňů C. 

   V sobotu 13. července 2013 od 13:00 hodin se v Bavorově konal III. ročník hasičské 

soutěže „O pohár Blanicko-otavského regionu“. Této soutěže se zúčastnili i všechny tři  
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družstva našich  hasičů. Tentokrát se ale paseckým hasičům i hasičkám moc nevedlo. 

Družstvo žen mělo problémy na savicích, kdy ještě hasička dotahovala spoj na savici i po 

nástřiku na terče. Toto se ale neshoduje s pravidly hasičkého sportu a proto byl pokus 

neplatný. Rovněž mužům se nedařilo. Členovi na rozdělovači se nepovedlo spojit hadici „B“ 

s rozdělovačem. Proto byl rovněž tento pokus neplatný. V této soutěži se ale dařilo paseckým 

veteránům. Ti nakonec získali v této soutěž 1. místo s časem 33:43 s.  

 

 
 

Vítězné družstvo paseckých veteránů v pozměněné sestavě 

 

Na soutěži docházelo k častým protestům, neboť pořadatel zajistil bezdotykovou časomíru a 

to se během útoku často nespouštěla.  Došlo rovněž i k veselé příhodě, kdy pasecký stan při 

mírném poryvu větru vzlétl a přelétl celou běžeckou dráhu. Nikomu se nic nestalo, což bylo 

hlavní. 
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Pasecký „létající“ stan 
 

V tento den bylo krásné slunečné počasí, nepršelo a denní teplota se pohybovala kolem 23 

stupňů C. 

   V sobotu 13. července 2013 od 18:00 hodin se sjeli pasečtí hasiči do pohostinství ve Žďáře. 

Přijali pozvání starosty obce p. Martina Langa, který zde uspořádal pečení prasete jako 

poděkování za výpomoc při nedávných povodních. Rovněž do Žďáru přijeli i hasiči z Tálína. 

   V sobotu dne 20 července 2013 od 13:00 hodin začalo první kolo hasičské soutěže „O pohár 

SDH okresu Písek“ v Milenovicích. Tohoto kola se zúčastnilo družstvo mužů Paseky I a 

družstvo žen Paseky. Družstvo mužů Paseky II se nedalo dohromady a proto na soutěž nejelo. 

Družstvo mužů Paseky I se nakonec s časem 34:40 s umístilo na 14. místě. První proud 

nastříkal vcelku rychle, ale druhému proudaři se nástřik nepovedl, čemuž nasvědčuje konečný  

čas. Družstvo žen podalo stabilní výkon a nakonec se s časem 34:42 s umístilo na 8. místě. Na 

této soutěži se stříkalo na pasecké terče. V tento den bylo krásné slunečné počasí a denní 

teplota se pohybovala kolem 28 stupňů C. 

   V úterý dne 23. července 2013 náhle zemřela v nemocnici v Českých Budějovicích ve 

věku 80 let pí. Marie Píchová z domu Paseky č. p. 68. Poslední rozloučení se zesnulou 

proběhlo dne 26. července 2013 od 12:30 hodin v obřadní síni Lesního hřbitova v Písku. 

   Od středy dne 24. července 2013 začalo ZD Žďár se žněmi. Jako první na řadu přišly 

ječmeny. Následně došlo k sečení jiných obilovin. 
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Kombajn „CAT“ při žních pod Nuzovským vrchem 

 

   V úterý dne 30. července zemřela v domově důchodců v Písku ve věku „102“ let pí. 

Marie Tůmová z domu Paseky č. p. 21. Byla nejstarší paseckou obyvatelkou, ale 

poslední léta žila v domově důchodců v Písku. Poslední rozloučení se zesnulou proběhlo 

dne 2. srpna 2013 od 13:00 hodin v obřadní síni Lesního hřbitova v Písku.  

   Od začátku měsíce bylo krásné slunečné počasí a denní teplota se pohybovala kolem 25 

stupňů C. Od 5. července 2013 začalo pršet a denní teplota se pohybovala kolem 17 stupňů C. 

Dne 6. července 2013 bylo v dopoledních hodinách slunečno a teplota se pohybovala kolem 

25 stupňů C. V podvečerních hodinách se obloha zatáhla a spustil se prudký déšť. Dne  

10. července 2013 se ve večerních hodinách zatáhla obloha a následně se spustil déšť 

s bouřkou. Dne 11. července 2013 bylo převážně polojasno a denní teploty mírně klesly. 

Pohybovaly se kolem 20 stupňů C. Od 12. července 2013 bylo krásné letní slunečné počasí, 

kdy denní teploty dosahovaly výše až 32 stupňů C. Po celé republice začalo období sucha. 

Dne 24. července 2013 ve večerních hodinách prudce, ale krátce zapršelo. Dne 29. července 

2013 ve večerních hodinách zabouřilo a chvíli padal silný déšť, který trval kolem 20 minut. 

Druhého dne už nepršelo a bylo polojasno. Mírně se ochladilo a denní teplota se pohybovala 

kolem 26 stupňů C. Ve dnech 30. a 31. července 2013 bylo převážně polojasno až zataženo a 

občas spadla nějaká ta přeháňka. Denní teploty se pohybovaly kolem 24 stupňů C. 

Průměrně spadlé srážky v tomto měsíci byly 43,1 mm (2012 – 128,1 mm). 

   V tomto měsíci se v obci nikdo nenarodil. Zemřela pí. Marie Píchová z domu  

Paseky č. p. 68. Dále zemřela pí. Marie Tůmová z domu Paseky č. p. 21. Přistěhoval se Jiří 

Skřivánek do domu Paseky č. p. 89 z Albrechtic nad Vltavou. 
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Srpen 2013 

 

 

 

   V pátek dne 2. srpna 2013 od 20:00 hodin byli místní členové hasičského sboru pozváni 

SDH Tálín k nim do hasičárny. Toto pozvání přišlo od starosty SDH Tálín p. Petra Váni, a to 

proto, že byla provedena rekonstrukce zbrojnice. Opékalo se prase, které bylo zakoupeno od 

ČEZ v rámci „Oranžového roku 2013“, a každý si mohl natočit piva, kolik chtěl. Po příjezdu 

místních členů do Tálína tito zjistili, že prase už bylo snědeno a firma, která prováděla 

opékání odjíždí. Naši členové to pojali s humorem a aspoň si dali nějaké to pivo. Ale tálínští 

hasiči si toto asi „do rámečku“ nedají. V tento den bylo krásné sluneční počasí a večer byla 

krásná noc. Denní teplota se pohybovala kolem 34 stupňů C a v noci asi kolem 25 stupňů C. 

   V neděli dne 4. srpna 2013 kolem 19:00 hodin se prohnala přes naší obec bouřka 

doprovázena silným poryvem větru a deštěm. Ta způsobila výpadek elektrického proudu, 

který nešel od 19:15 hodin až do 22:15 hodin. 

   V úterý dne 6. srpna 2013 kolem 23:00 hodin se, po krásném slunečném počasí s vysokou 

teplotou pohybující se kolem 38 stupňů C, naší obcí prohnala silná bouřka doprovázena 

silným větrem a deštěm. Takto bouřilo asi dvě hodiny. 

   Ve středu dne 7. srpna 2013 kolem 22:15 hodin se opět naší obcí prohnala silná bouřka 

doprovázena silným poryvem větru a deštěm. V naší obci žádnou škodu nenadělala, ale 

v Myšenci nadělala mnoho škod. Plechová střecha bývalé školky v Myšence odlétla na 

protější stranu komunikace, kde poškodila opravenou fasádu a okno protilehlého domu. U 

hřbitova spadl strom – lípa na obvodovou zeď místního hřbitova. Tam byl následně zakázán 

vstup. Další strom – lípa spadl na obvodovou zeď místního kostela, která byla pobořena. 

   Ve čtvrtek dne 8. srpna 2013 v nočních hodinách zemřel v nemocnici  Praze ve věku  

95 let scénárista, režisér a příležitostný herec Jiří Krejčík.  Jiří Krejčík, který se narodil 

26. června 1918 v Praze, začínal jako tvůrce krátkých filmů a reklam. První celovečerní film, 

který režíroval, se jmenoval Týden v tichém domě. Pracoval také na filmu o osídlování 

pohraničí po válce nazvaném Ves v pohraničí. Spolupracoval také na filmu podle Karla 

Čapka O věcech nadpřirozených. V roce 1959 s ním uspěl na festivalu v Locarnu. Během 

šesté dekády stvořil několik vynikajících a dodnes promítaných děl, jako jsou Vyšší princip, 

řešící morální dilemata období heydrichiády, či výborná komedie Svatba jako řemen. Úspěšná 

byla i komedie podle irského dramatika Seana O´Caseyho Pension pro svobodné pány. Portrét 

naší slavné operní pěvkyně Emy Destinnové podal ve snímku Božská Ema koncem 

sedmdesátých let. Později se věnoval spíše režii televizních projektů a jeho úplně posledním 

filmem se staly Osudové peníze podle předlohy Karla Čapka. Občas se objevoval v malých 

rolích ve filmech jiných režisérů, třeba Jiřímu Menzelovi hrál ve Slavnostech sněženek pana 

Karla, který všem všechno snědl, a pěknou drobnou roli si zahrál v Hřebejkových Pelíšcích. 

Krejčík obdržel cenu Český lev za mimořádný přínos české kinematografii a také  medaili Za 

zásluhy a Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světovému filmu. 

   V sobotu dne 10. srpna 2013 od 13:00 hodin proběhlo další kolo hasičské soutěže „O 

putovní pohár hasičů okresu Písek“ ve Skalách. Této soutěže se zúčastnilo jedno družstvo 

paseckých mužů Paseky I a družstvo žen Paseky. Družstvo mužů Paseky II se nedalo opět 

dohromady a pro letošek asi jezdit po soutěžích nebude, anebo jen sporadicky, což je škoda 

pro další členy paseckých hasičů, kteří si nezaběhají. Z našich týmů běželo jako první 

družstvo mužů Paseky I. Po drobných zaváháních a chybách nakonec dosáhli času 36:70 s a 
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skončili na celkovém 11. místě. Pak běželo družstvo žen Paseky. Těm se závod povedl a 

s časem 29:75 s  dlouhou dobu figurovaly na stupních vítězů. Nakonec to ale nevyšlo a 

obsadily krásné 4. místo. Nástřiky se prováděly na pasecké terče. Organizace tohoto kola ve 

Skalách byla výborná. I počasí přálo. Bylo slunečno až polojasno s mírným větrem. Teplota 

se pohybovala kolem 25 stupni C. 

 

 
 

Hasičský útok paseckých žen při soutěži ve Skalách 

 

   V sobotu dne 10. srpna 2013 začalo Mistrovství světa v atletice, které se konalo v Rusku 

v Moskvě na stadionu v Lužnikách. I naše Česká republika měla své želízka na získání 

některých cenných kovů. 

   V pondělí dne 12. srpna 2013 nastoupil na Mistrovství světa v atletice v soutěži hodu 

kladivem i český kladivář Lukáš Melich. Svým hodem dlouhým 79,36 m obsadil skvělé  

3. místo a získal bronzovou medaili.  

   Ve čtvrtek dne 15. srpna 2013 nastoupila na Mistrovství světa v atletice ke svému 

finálovému běhu na 400 m překážek Zuzana Hejnová. Ta běžela famózně a s časem 52:83 

s obsadila 1. místo, čímž získala pro Českou republiku první zlatou medaili z tohoto 

Mistrovství světa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 50 - 

 

 
 

Mistryně světa v běhu na 400 m překážek Zuzana Hejnová 

 

   V sobotu dne 17. srpna 2013 od 13:00 hodin se konalo další kolo hasičské soutěže „O 

putovní pohár SDH okresu Písek“ spojený s „Pohárem starosty SDH Krč“ v Krči. Na tuto 

soutěž jeli poprvé všechny tři pasecké družstva. Jako první z našich družstev běželo družstvo 

žen Paseky. Těm se hasičský útok povedl a s časem 30:30 s obsadily krásné 2. místo. 
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Hasičský útok paseckých žen 

 

 Dalším paseckým družstvem, které provedlo hasičský útok, bylo družstvo mužů Paseky II. 

Těm se útok nezdařil, neboť košař Stanislav Kasa st. nemohl zašroubovat koš a ten mu 

nakonec upadl na zem. Proto nakonec skončili s časem 44:75 s na 15. místě.  

 

 
 

Upadnutý koš košaře družstva Paseky II 
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Na závěr běželo družstvo mužů Paseky I. Těm se útok zdařil a i s drobným zaváhání při 

nástřiku obsadili krásné 6. místo s časem 30:95 s. V tento den bylo krásné slunečné počasí 

s denní teplotou kolem 28 stupňů C.  

   V sobotu dne 17. srpna od 16:45 hodin se na Mistrovství světa v atletice rozběhla disciplína 

hod oštěpem, kde měla Česká republika zastoupení oštěpařem Vítězslavem Veselým. Ten si 

hned prvním hodem dlouhým 87,17 m zajistil první místo, které mu vydrželo až do skončení 

této soutěže. Nakonec se umístil na 1. místě a získal pro naší republiku už druhou zlatou 

medaili. 

 

 
 

Mistr světa v hodu oštěpem Vítězslav Veselý se svým trenérem Janem Železným 

 

   V sobotu dne 17. srpna 2013 od 21:00 hodin se v Chřešťovicích konala noční soutěží dalším 

kolem hasičské soutěže „Vltavského poháru“ spojené s „ Pohárem starosty SDH 

Chřešťovice“, kam se přihlásili i všechny tři pasecké družstva. Běželo se dle pravidel této 

soutěže, kdy se „mašina“ musela spouštět při útoku a jak v kategorii mužů, tak v kategorii 

žen, se běželo na 2 hadice „B“. V kategorii žen se ženy družstva Paseky zaskvěly opět 

výborným výsledkem a s časem 29:45 s obsadily krásné 2. místo. V kategorii mužů běžely 

obě pasecké družstva mužů. Družstvo mužů Paseky I běželo výborně a nebýt zaváhání 

strojníka Jiřího Stropnického, který si nejdříve nasadil savici místo nastartování stroje. To 

samozřejmě stálo družstvo nějakou vteřinu. Nakonec doběhly s časem 25:46 s na 5. místě. 

Družstvo mužů Paseky II mělo rovněž problém u strojníka Vladimíra Zaorala, který ve tmě 

hledal startovací spouštěč na stroji. Nakonec toto mužstvo doběhlo na 10. místě s časem  

36:76 s. Ve večerních hodinách bylo jasno, nepršelo a noční teplota se pohybovala kolem 17 

až 18 stupni C. 

   Dne 23. srpna 2013 oslavila „60“ let paní Marie Musilová z domu Paseky č. p. 1. 

   V pátek dne 23. srpna 2013 od 18:00 hodin slavilo ZD Žďár v dílnách ve Žďáře „dožínky“ 

po ukončených žních. 

   V sobotu dne 24. srpna 2013 od 08:30 hodin proběhlo v Milevsku další kolo hasičské 

soutěže „O pohár SDH okresu Písek“. Na tuto soutěž jelo jen družstvo mužů Paseky I a  
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družstvo žen Paseky. Družstvo mužů Paseky II se opět nedalo dohromady. Jako každoročně 

se oběma družstvům v Milevsku nedařilo. Družstvu mužů Paseky I se útok moc nezdařil a 

s časem 33:16 s skončilo na 11. místě. Družstvo žen Paseky rovněž zaváhalo a s časem  

57:36 s skončilo rovněž na 11. místě. Organizace v Milevsku byla opět na špatné úrovni. 

Oproti předešlým rokům se běželo ve směru od sídliště, což dělalo problém s dopravou 

materiálu pro útoky. Čas se měřil na terče z Jehnědna. Ty ale později začaly kolabovat a 

proměřovat, což vedlo k různým protestům a hádkám mezi družstvy. V tento den bylo 

slunečné počasí a denní teplota se pohybovala kolem 25 stupni C. 

 

 
 

Martin Heine ml. a Miroslav Stropnický (vpravo) na nástřikové čáře  

 

  Dne 24. srpna 2013 oslavil „80“ let pan Vladimír Jareš z domu Paseky č. p. 36. 
   V sobotu dne 24. srpna 2013 od 17:00 hodin slavil v penziónu „Václavka“ své „40“ 

narozeniny Josef Kouba ml. z domu Paseky č. p. 28. 

   V sobotu dne 24. srpna 2013 od 19:00 hodin slavila rozloučení se svobodou „štando“ sl. 

Marie Hůlková ml. z domu Paseky č. p. 21. 

   V sobotu dne 31. srpna 2013 se narodila Zuzana Kozáková a bude bydlet u rodičů v Nuzově 

č. p. 12. Zuzance přejeme hlavně hodně zdraví. 

   V sobotu dne 31. srpna 2013 v 10:30 hodin byli oddáni v obřadní síni „Svatopetrské trojice“  

u Zimního stadionu v Písku sl. Marie Hůlková ml.  z Pasek č. p. 21 a Štěpán Votava z Písku. 

   V sobotu dne  31. srpna 2013 od 13:00 hodin se konalo poslední 5. kolo „O pohár hasičů 

SDH Písek“ v Jehnědně. Tohoto poledního kola se zúčastnili i pasečtí hasiči. Jako první 

z paseckých družstev běželo družstvo žen Paseky. Útok se ženám vcelku podařil, ale došlo 
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k drobným problémům na savicích, což se automaticky projevilo na konečném čase. Nakonec 

se ženy Paseky umístily na 7. místě s časem 33:15 s.  

 

 
 

Útok družstva žen Paseky  při poslední „pohárovce“ v Jehnědně 

  

Pak běželo družstvo mužů Paseky I. Členové tohoto družstva si zapůjčili od SDH Jehnědno 

stříkačku, která má silnější výkon. Útok byl rozběhnut na výbornou, ale strojař Jiří Stropnický 

zaváhal u stříkačky a vypnul si motor. Než opět motor nahodil, tak už byl konec na získání 

nějakého lepšího času a umístění. Nakonec se muži Paseky I umístili na 11. místě s časem 

42:04 s.  
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Útok družstva mužů Paseky I  při poslední „pohárovce“ v Jehnědně  

 

Družstvo mužů Paseky II se opět nedalo dohromady a tak se posledního pohárového klání 

nezúčastnilo.  V celkovém pořadí v soutěži „ O pohár hasičů SDH okresu Písek“ získalo 

družstvo mužů Paseky I 11. místo, družstvo mužů Paseky II 19. místo a družstvo žen Paseky 

7. místo. V tento den bylo slunečno, nepršelo a denní teplota se pohybovala kolem  

27 stupni C. 

   Od začátku měsíce srpna 2013 bylo krásné, až tropické počasí. Denní teploty se pohybovaly 

kolem 35 stupňů C ve stínu. Dne 4. srpna 2013 se sice v brzkých ranních hodinách zatáhnulo, 

ale spadlo pár kapek a v dáli byly vidět blesky. Přes den už bylo zase krásné slunečné počasí. 

Ale odpoledne opět zabouřilo a padal prudký déšť. V nočních hodinách ze dne 6. na 7. srpna 

2013 a ze dne 7. na 8. srpna 2013 se Čechami prohnala silná bouřka doprovázena silným 

poryvem větru a deště.  Tyto bouřky způsobily v Čechách i na Moravě velké škody. Přes den 

bylo ale krásné slunečné počasí s teplotami kolem 27 stupňů C. Takovéto krásné počasí 

vydrželo až do 19. srpna 2013, kdy bylo polojasno až zataženo s občasnými přeháňkami. 

Denní teplota se pohybovala kolem 20 stupňů C. Dne 20. srpna 2013 bylo přes den převážně 

zataženo s denní teplotou kolem 17 stupni C. Od 22. srpna 2013 bylo opět jasno až polojasno, 

nepršelo a denní teploty se pohybovaly kolem 25 stupňů C. Od 25. srpna 2013 se obloha opět 

zatáhnula a začalo pršet. Dne 26. srpna byla pomalu celý den mlha. Denní teploty klesly a 

pohybovaly se kolem 17 až 19 stupni C. Od 29. srpna 2013 bylo opět slunečno a denní teploty 

se pohybovaly kolem 22 stupňů C. 

Průměrně spadlé srážky v tomto měsíci byly 112,7 mm (2012 – 143,3 mm). 

   V tomto měsíci v obci nikdo nezemřel. Narodila se Zuzana Kozáková z Nuzova č. p. 12. 
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Září 2013 

 

 

 

   V sobotu dne 7. září 2013 od 15:00 hodin pořádala Obec Paseky společně se Sborem 

dobrovolných hasičů Paseky v rámci „Oranžového roku 2013“ JE Temelín „Rozloučení 

s létem“ Tato akce byla pořádána pro místní děti, kterých se zúčastnilo na patnáct. Děti mezi 

sebou bojovaly v různých disciplínách jako byla střelba ze vzduchovky, házení balónků 

naplněných vodou do terče, stříkaní vody na plechovky, atd. Každé z dětí bylo následně 

odměněno nějakou drobností. Nejvíce ale tentokrát děti zaujalo malování na trika. 

 

 
 

Děti na obecní akci „Rozloučení s létem 2013“ 

 

Pomalovaná trika si poté zanechaly i se svými výtvory. Jako občerstvení měly párek v rohlíku 

a limonádu. Akce se velmi zdařila. V tento den bylo krásné slunečné počasí a denní teplota se 

pohybovala kolem25 stupňů C. 

   V sobotu dne 7. září 2013 od 18:00 hodin pořádali místní dobrovolní hasiči „Steak party“, 

kdy se opékalo předem naložené maso na kameni. Jídlo „spláchli“ pivem Platan 11 z místního 

pohostinství. Této akce se zúčastnilo mnoho hasičů i nehasičů. Této akce se rovněž zúčastnilo 

asi pět členů Sboru dobrovolných hasičů z Milenovic. K poslechu jim pouštěl písničky ze své 

aparatury Vladimír Zaoral. Akce skončila v pozdních nočních hodinách. V tento den bylo 

krásné slunečné počasí a denní teplota se pohybovala kolem 25 stupňů C. 

   Ve středu dne 11. září 2013 vbyšel v deníku „Písecký deník“ článek o historii místních škol, 

který napsal redaktor Marek Prášil z tohoto deníku. Podnět si vybral ze „Školní kroniky“, 

která se po letech vrátila z Tálína. Tato kronika obsahuje školní léta v letech 1818 až 1928. 

Píše nejen o činnosti místních škol v těchto letech, ale rovněž je v ní zapsán život v místní 

vesnici. 
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Článek o místních školách, který vyšel v „Píseckém deníku“ dne 11. září 2013  

 

   V sobotu dne 14. září 2013 od 14:00 hodin proběhlo u rybníka „Starák“ cvičení místních 

hasičů společně s hasičem s Tálína. Cvičilo se s okresní motorovou stříkačkou o obsahu  

1200 ccm. Tento typ stříkačky bude na závodech ve Zlivi u Českých Budějovic dne 21. září 

2013, kde jsou přihlášeni i místní hasiči. V tento den bylo převážně polojasno a denní teplota 

se pohybovala kolem 19 stupňů C. 

   V sobotu dne 14. září 2013 od 21:00 hodin proběhla noční hasičská soutěž „O pohár 

starosty SDH Záboří“ v Záboří. Této soutěže se zúčastnili i pasečtí hasiči. V kategorii mužů 

běželo družstvo mužů Paseky I. Po drobných problémech na savicích nakonec toto družstvo 

skončilo na 8. místě s časem 26:89 s. V kategorii žen běželo i družstvo žen Paseky. Těm se 

hasičský útok zdařil a s časem 25:73 s skončilo na 2. místě. Nejen, že toto družstvo dostalo za 

skvělé umístění pohár, ale dostaly i dárkové tašky s kosmetikou, kterou věnovala firma  

„1. písecký velkoobchod drogerie“ a rovněž celé družstvo žen dostalo i poukaz v částce 

1.000,- Kč na nákup ve výstrojním skladu „JP“ České Budějovice. Ve večerních hodinách 

bylo polojasno, nepršelo a noční teplota se pohybovala kolem 15 stupňů C. 

   V pátek dne 20. září 2013 od 07:00 hodin začaly rozsáhlé opravy na obecních budovách. 

Jako první začaly výměny okapů a okapových svodů na penziónu „Václavka“ a dále oprava 

střechy na kuchyní. Tyto opravy provádí firma „Slavík“ z Písku. Celková oprava bude v ceně 

120.000,-Kč. Následovat budou výměny oken kuchyně a na záchodech v penziónu 

„Václavka“, kterou bude provádět firma PROTON z Protivína. Tato firma rovněž provede 

výměnu dveří a výkladní skříně v obchodě Paseky č. p. 88 – Kampeličce. Na závěr bude 

provedena oprava chodníku do Obecního úřadu Paseky č. p. 17. Chodník bude položen 

z kamene a tuto opravu provede firma „Hanus“. Veškeré opravy budou stát 240.000,-Kč, kdy 

180.000,-Kč získala obec od ČEZ – Jaderná elektrárna Temelín a 60.000,-Kč od Jihočeského 

kraje. 
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Výměna okapů a okapových svodů na penziónu „Václavka“ 

 

   V pátek dne 20. září 2013 od 20:00 hodin proběhla v místním paseckém pohostinství 

veřejná schůze místního zastupitelstva. Pan starosta Václav Kostohryz ml. přivítal přítomné 

občany a seznámil zastupitele s programem jednání. 

   Zastupitelé byli seznámeni se zprávou z dílčího přezkumu hospodaření obce Paseky za rok 

2013. Při dílčím přezkumu hospodaření nebyly shledány žádné chyby a nedostatky. Bylo 

konstatováno, že před jednáním zastupitelstva obce zpráva z dílčího přezkumu hospodaření 

byla zveřejněna na úřední desce obce Paseky.  

   Dále byli zastupitelé seznámeni se záměrem Krajského úřadu Jihočeského kraje, který chce 

od Obce Paseky souhlas s tím, že by po vybudování obchvatu obce Paseky předali do 

vlastnictví a správy Obce Paseky stávající komunikaci II/159 přes obec Paseky. Zastupitelstvo 

Obce Paseky nesouhlasí s převodem silnice II/159 do vlastnictví a správy obce. Navrhuje, aby 

předmětná komunikace byla po vybudování obchvatu převedena na silnice III. třídy, a aby i 

nadále kraj zajišťoval údržbu a autobusovou obslužnost pro obec Paseky po této komunikaci.  

   V dalším bodě byli zastupitelé seznámeni s rozpočtovým opatřením č. 8/2013. Zastupitelé 

schvalují rozpočtové opatření v předloženém znění. 

   Starosta obce Paseky p. Václav Kostohryz ml. seznámil přítomné na akci výměny okapů 

v penziónu „Václavka". Byla vybrána firma TESPO Miroslav Slavík z Písku za celkovou 

cenu 121.000,- Kč. Na tuto akci obec obdržela Obec Paseky dotaci z POV Jihočeského kraje 

ve výši 60.000,- Kč. Na akci opravy střechy na kuchyni v penzióně „Václavka" (klempířské 

práce) byla rovněž vybrána firma TES-PO Miroslav Slavík z Písku (Cena díla 90.500,- Kč). 

Na výměnu oken u kuchyně v penziónu „Václavka" byla vybrána firma PROTON z Protivína 
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(cena díla 124.200,- Kč). Na tuto akci obdržela obec příspěvek od NADACE ČEZ ve výši 

180.000,- Kč. Na akci obložení schodů Obecního úřadu kamenem byla vybrána firma pana 

Hanuse za 9.800,-Kč. Celková cena ale byla nakonec 12.221,-Kč.   

   V bodě různé bylo přítomným sděleno, že kontejner na nebezpečný odpad bude přistaven 

k Obecnímu úřadu v termínu 11. až 14. října 2013. Dále bylo oznámeno, že do 30. září 2013 

stále probíhá sbírka ošacení, hraček, látek a nádobí pro Diakonii Broumov. Sběr železa 

proběhne až na jaře v roce 2014. 

   Obecní úřad Paseky jedná o letošním setkání důchodců, které proběhne ve Žďáře 

v listopadu 2013, termín bude ještě upřesněn. Obecní úřad obdržel žádost Českého svazu 

ochránců přírody „Záchranná stanice živočichů "Makov" o finanční příspěvek na provoz. 

Vzhledem k tomu, že loňského roku se stanici žádný finanční dar neposkytl a v dřívějších 

letech se zasílal dar ve výši 2.000,- Kč, zastupitelstvo obce Paseky schvaluje poskytnutí 

finančního daru na provoz „Záchranné stanice živočichů Makov" ve výši 2.000,-Kč.  

   V bodě diskuse bylo sděleno přítomným, že dne 19. října 2013 bude „Posvícenská zábava" 

a hrát bude hudba pana Nečase. Dále dne  9. listopadu 2013 bude probíhat beat v pohostinství 

v Pasekách, kde by měla hrát  kapela „Fiesta". Pan Polanský připomněl, že v některých 

částech obce nesvítí lampy veřejného osvětlení. Bylo mu odpovězeno, že oprava je již 

objednána, jen se čeká na plošinu, která je na generální opravě. Pan Polanský vznesl 

požadavek na umístění dopravního zrcadla před svým domem. Pan starosta odpověděl, že mu 

bude vyhověno. Pan Stropnický upozornil, že místní Zemědělské družstvo opět znečišťuje 

místní komunikace. Pan Vaněček st. upozornil, že jsou přerostlé stromy u „Kampeličky". 

Stromy budou zakráceny co nejdříve. 

   Na závěr veřejné schůze starosta obce p. Václav Kostohryz ml. poděkoval přítomným za 

účast a ukončil schůzi zastupitelstva obce. 

   V sobotu dne 21. září 2013 od 10:30 hodin začala ve Zlivi hasičská soutěž „O pohár ředitele 

JE Temelín“. V této soutěži závodili i obě pasecké družstva. Soutěžilo se dvoukolově a 

počítal se lepší z dosažených časů. Hasičský útok byl prováděn motorovou stříkačkou o 

obsahu 1200 ccm a tato stříkačka byla pro všechny družstva stejná, což je spravedlivé. 

V kategorii mu závodilo družstvo mužů Paseky I. V prvním běhu dosáhli času 32:87 s a 

v druhém běhu měli neplatný pokus. S výsledným časem 32:87 s se umístili na 7. místě. 

V kategorii žen běželo družstvo ženy Paseky. Toto družstvo v prvním běhu dosáhlo času 

31:86 s a v druhém běhu dosáhlo času 32:94 s. Nakonec toto družstvo s časem 31:86 s získalo 

nádherné 1. místo. Za umístění jim byl věnován nejen pohár, který měřil na výšku 62 cm, ale 

dostaly i velmi hodnotné ceny. Vyhrály sadu hadic, sportovní rozdělovač a především 

rozkládací stan o velikost 6x4 m. Všechny ceny dosáhly hodnoty cirka 40.000,- Kč.  
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Vítězné družstvo žen Paseky na hasičské soutěži ve Zlivi 

 

Družstvo mužů Paseky II se opět nesešlo a to je velká škoda. Rovněž probíhala dětská 

hasičská soutěž pro děti „Hasičský 5 boj“. V této dětské soutěži závodil za Paseky Martin 

Stropnický z Pasek č. p. 61. Ten nakonec obsadil 2. místo. Jen o kousek mu uteklo první 

místo, kde bylo hlavní cenou jízdní kolo. Organizace této hasičské soutěže byla na vysoké 

úrovni. V tento den bylo převážně polojasno až oblačno s občasnýma přeháňkami, větrno. 

Denní teplota se pohybovala kolem 12 stupňů C. 

   V sobotu dne 28. září 2013 od 13:00 hodin proběhl v Jehnědně další ročník hasičské soutěže 

„Memoriál Jana Kukrála“. Zde muži i ženy běží každý rok na dvě hadice „B“. Letošní soutěže 

se zúčastnilo pouze jedno pasecké družstvo. K soutěži se přihlásilo pouze družstvo mužů 

Paseky I. Útok byl rozběhnut dobře a rychle. Problém nastal na proudnici, kdy proudaři svítilo 

do očí slunce a nástřik trval déle, než si všichni členové tohoto družstva přáli. Nakonec toto 

družstvo skončilo na 7. místě s časem 34:66 s. Veteránské a ženské družstvo se po několika 

letech této soutěže nezúčastnilo. V tento den bylo polojasno, nepršelo, ale vál silnější vítr. 

Denní teplota se pohybovala kolem 17 stupňů C. 

   Dne 29. září 2013 oslavil „70“ let pan František Štěpánek z domu Paseky č. p. 45. 
   Od 1. září 2013 do 4. září 2013 bylo převážně zataženo, občas spadla nějaká ta přeháňka a 

denní teploty se pohybovaly kolem 17 stupňů C. Od 5. září 2013 bylo opět krásné slunečné 

počasí s denními teplotami kolem 24 stupňů C. Objevily se ale první ranní mlhy. Od 9. září se 

obloha zatáhnula s občasnou přeháňkou. I denní teploty klesly a pohybovaly se kolem 17 až 

18 stupňů C. Noční teploty se pohybovaly kolem 10 stupňů C. V následujících dnech klesla 

denní teplota na 15 stupňů C. Od 12. září 2013 bylo převážně polojasno, nepršelo a denní 

teploty se pohybovaly kolem 18 stupňů C. Od 17. září 2013 bylo převážně zataženo s 

občasnými přeháňkami a denní teploty se pohybovaly kolem 9 stupňů C. Od 22. září 2013  
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bylo převážně polojasno a i denní teploty mírně stouply a pohybovaly se kolem 15 stupňů C. 

Od 27. září 2013 bylo převážně polojasno a denní teploty mírně stouply, pohybovaly se kolem 

17 stupňů C. Noční teploty ale klesly a pohybovaly se kolem 0 až 3 stupňů C. Toto počasí 

vydrželo až do konce měsíce září 2013. 

Průměrně spadlé srážky v tomto měsíci byly 40,5 mm (2012 – 53,9 mm). 

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

 

 

 

Říjen 2013 

 

 

 

   Dne 1. října 2013 oslavila „60“ let paní Stanislava Vandová z domu Paseky č. p. 35. 

   Dne 2. října 2013 se přihlásil k trvalému pobytu z Albrechtic nad Vltavou Jaroslav Klusáček 

do domu Paseky č. p. 25. 

   V sobotu dne 5. října 2013 od 12:00 hodin se konal u rybníka "Starák" 4. ročník hasičské 

soutěže "O putovní pohár starosty obce Paseky". Tato hasičská soutěž byla finančně 

podpořena Obcí Paseky a SDH Paseky za přispění NADACE ČEZ. Přípravy na tuto soutěž 

začaly od brzkých ranních hodin. Bylo nutno navézt k rybníku "Starák" kompletní zázemí 

včetně stanů, centrál a ponorného čerpadla, které dodávalo vodu z rybníka přes požární 

vozidlo Dobrovolných hasičů z Albrechtic nad Vltavou do kádí. Byly vytyčeny dvě běžecké 

dráhy a stříkalo se na jedny pasecké nástřikové terče. Po nástupu, kdy promluvil k 

nastoupeným družstvům jednatel paseckého sboru p. Jiří Vaněček ml., se připravilo družstvo 

pasecké dětské přípravky. V tomto družstvu jsou převážně děti věkové kategorie mezi 5 až 8 

lety. Toto dětské družstvo si vedlo velmi dobře a rychle nástřikem shodilo dvě plechovky. 

Protože běželo pouze jedno družstvo dětské přípravky, tak svým výkonem získaly děti pohár, 

medaile a dárkový balík, ve kterém byly sladké dobroty. 
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Družstvo pasecké přípravky s pohárem 

 

 Pak běželo dětské družstvo ze Žďáru. V tomto družstvu jsou už starší děti, které jezdí i po 

hasičských soutěžích. toto družstvo bylo rovněž ve své kategorii jediné a získalo nejen pohár, 

ale i medaile a dárkový balíček. Pak se rozběhnula soutěž žen a mužů. V kategorii žen běželo 

pouze jedno pasecké družstvo. T běželo velmi dobře a i přes boční východní vítr velmi rychle 

nastříkalo. Bohužel to nestačilo na dvě družstva před nimi a s časem 42:51 s obsadilo 

družstvo žen Paseky krásné 3. místo.  
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Útok družstva žen Paseky 

 

Vítězem této kategorie se stalo družstvo hasiček z Jehnědna. Toto družstvo už vyhrálo po 

čtvrté v řadě.V kategorii mužů běželi obě pasecké družstva. Družstvo mužů Paseky II běželo 

jako první. útok se v celku vydařil, ale byl problém při nástřiku, kdy proudařům vál silnější 

boční vítr.  

 

 
 

Útok družstva mužů Paseky II 
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Až do závěru se toto družstvo drželo na třetím místě. nakonec ale skončilo s časem 38:92 s na 

4. místě, kdy prohrálo se třetím družstvem z Tálína o pět setin sekundy. Na závěr celé soutěže 

běželo družstvo mužů Paseky I. Těm se útok velmi zdařil a vypadalo to na první místo. 

Nakonec byl nástřik jednoho z proudařů o pár setin sekundy delší a družstvo mužů Paseky I 

se s časem 32:52 s umístilo na 2. místě.  

 

 
 

Útok družstva mužů Paseky I 

 

Na prvním místě se umístilo družstvo mužů z Jehnědna, které sesadilo družstvo mužů z 

Milenovic z pomyslného trůnu. Před vyhlášením výsledků proběhla soutěž v pivní štafetě. V 

kategorii žen se pilo pivo z pohárků 3x0,3 l. Vyhrálo družstvo žen z Nového Dvora (Hudlic). 

V kategorii mužů se pilo pivo z pohárků 3x0.5 l a vyhrálo domácí pasecké družstvo. Po 

vyhlášení výsledků se se všemi soutěžícími a diváky rozloučil pasecký starosta a velitel 

paseckých hasičů pan Václav Kostohryz ml. Zároveň všechny pozval na další ročník této 

hasičské soutěže, která by měla proběhnout o prvním víkendu měsíce října v roce 2014. Je 

třeba poděkovat všem organizátorům této soutěže za výborný průběh. Dále je třeba poděkovat 

tzv. "technické četě", která odtahovala hadice z běžeckých drah a nedocházelo ke zbytečnému 

časovému prodlení. Všechny pasecké družstva pak své úspěchy oslavili v paseckém 

pohostinství. V tento den bylo polojasno, nepršelo a denní teplota se pohybovala kolem 16 

stupňů C. Vál silný východní vítr, který zhoršoval nástřik terčů všem soutěžícím družstvům. 

   Ve dnech 10. až 12. října 2013 byl přistaven k Obecnímu úřadu Paseky firmou A.S.A. 

kontajner na nebezpečný odpad. Tento kontajner byl náležitě naplněn předepsaným odpadem. 

   Ve středu dne 16. října 2013 se přistěhoval z Protivína Zdeněk Monzer do domu Paseky č. 

p. 60. 

   V sobotu dne 19. října 2013 od 20:00 hodin pořádal místní Sbor dobrovolných hasičů 

"posvíceneckou" taneční zábavu. Této taneční zábavy se zúčastnilo na 45 platících hostů. v 

pozdějších večerních hodinách, kdy zábava už byla v plném proudu, přišlo ještě kolem 10 lidí. 

Tyto hosté ale už žádný vstup neplatili, protože se už nevybíralo. Byla to ale chyba. Někteří 

hosté především, z Tálína a Žďáru, tohoto zneužívají a to už po několikáté. Pasečtí nikam na  
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zábavy v pozdních hodinách nechodí a nezneužívají této neřesti. K poslechu a tanci hrála 

hudební skupina "FONTÁNA". 

 

 
 

Pavel Kouba při tanci na "Posvícenecké" zábavě 

 

   V neděli dne 20. října 2013 kolem 18:30 hodin se naší obcí prohnal déšť, který byl 

doprovázen bouřkou. Tento jev není v tomto období častý. 

   V pátek dne 25. října 2013 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu dne 26. října 2013 od 

08:00 hodin do 14:00 hodin proběhly předčasné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu 

ČR. Předčasné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR skončily hubeným vítězstvím 

ČSSD, za níž se seřadily hnutí ANO, komunisté, TOP 09, občanští demokraté, hnutí Úsvit a 

lidovci. ČSSD je jedinou stranou, která získala přes milión hlasů. Lidovců a hnutí Úsvit 

stačilo ke vstupu do Sněmovny necelých 350 000 hlasů. 
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   Vítězná ČSSD bude mít v nové Sněmovně čtvrtinu hlasů. Oproti předchozím volbám tak 

přijde o šest mandátů. Komunisté s 33 poslanci si o sedm křesel polepší, TOP 09 ztratila 15 

křesel, ODS dokonce 37.  

   Sociální demokraté zvítězili v devíti ze 14 krajů, ANO uspělo ve čtyřech českých regionech 

a TOP 09 ovládla Prahu. 
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   Z hlediska preferenčních hlasů pro lídry stran získal největší podporu předseda TOP 09 

Karel Schwarzenberg, který stejně jako druhá Miroslava Němcová z ODS kandidoval v 

metropoli.  

   Z hlediska volební účasti předčasné volby voliče příliš nelákaly. K volbám si našlo cestu 

pouze necelých 59,5 procenta oprávněných voličů. V číslech jde o 4 969 984 platných hlasů z 

8 424 227 lidí, kteří byli zapsáni ve volebních seznamech. 

   Agentury se ve svých předvolebních průzkumech strefily do vítězství ČSSD, jejich podpora 

ale nebyla zdaleka tak silná, jak společnosti předvídaly. Naopak podcenily úspěch hnutí ANO, 

které skončilo na druhém místě. Komunisti se ocitli na druhé pozici v průzkumech, skončili 

ale na třetím místě. Za ODS a ČSSD se zpravidla umisťovala TOP 09, která ale ve skutečnosti 

skončila na čtvrtém místě až za KSČM. Agentury se dále shodly v propadu preferencí ODS. 

Všechny navíc ODS shodně přisoudily pátou příčku. Na tomto místě i tato strana nakonec 

skončila. Pozornost se před volbami často zaměřila na to, která z menších stran ještě překročí 

hranici pěti procent, pokládanou za limit pro vstup do Sněmovny. Agentury uváděly, že se k 

pětici velkých stran přidá jedna nebo dvě partaje. Přitom téměř bezvýhradně mělo jít o KDU - 

ČSL či hnutí Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury. Nakonec se do Sněmovny dostaly obě 

dvě. Ostatní strany nepřesáhly pětiprocentní limit a do poslanecké sněmovny se nedostaly. 

Nejblíže ke vstupu měla Strana zelených a Česká pirátská strana s necelými 3 % hlasů. 

   I v naší obci byl volební okrsek pro obec Paseky a Nuzov. Ze 137 osob zapsaných do 

seznamu voličů z obou obcí volilo nakonec 80 osob z toho jeden hlas byl neplatný. V našem 

volebním okrsku byly výsledky: 

1. hnutí ANO 2011 - 17 hlasů, 2. KSČM - 15 hlasů, 3. ČSSD a TOP 09 - 13 hlasů, 4. Úsvit 

přímé demokracie Tomia Okamury - 7 hlasů, KDU - ČSL - 6 hlasů, 6. ODS - 4 hlasy,7. SPOZ 

- 2 hlasy, 8. SSO a ČPS - 1 hlas. Ostatní strany nedostaly v našem volebním okrsku žádný 

hlas. 

   Od začátku měsíce října 2013 bylo převážně polojasno až slunečno, nepršelo. Denní teploty 

se pohybovaly kolem 15 stupňů C. Noční teploty se pohybovaly od - 1 do 2 stupňů C. Od 7. 

října 2013 se obloha zatáhla a bylo převážně mlhavo. Denní teploty se pohybovaly kolem  

16 stupňů C. Odpoledne se ale vyčasilo a bylo krásné slunečné počasí, kdy se odpolední 

teplota pohybovala kolem 18 stupňů C. Noční teploty ale vystoupily a pohybovaly se kolem 8 

stupňů C. Od 14. října 2013 bylo v ranních hodinách převážně mlhavo s teplotami kolem 5 

stupňů C. V odpoledních hodinách se vyčasilo, svítilo slunce a denní teplota se pohybovala 

kolem 14 až 17 stupni C. Od 15. října 2013bylo opět přes den krásné slunečné počasí a denní 

teploty se pohybovaly kolem 15 až 19 stupni C. Dne 20. října 2013 se ve večerních hodinách 

prohnal naší obcí déšť, který byl doprovázen krátkodobou bouřkou. Jinak bylo pěkné počasí, 

které vydrželo až do konce měsíce. V posledních dvou dnech měsíce října 2013 bylo v 

ranních hodinách převážně mlhavo s ranní teplotou kolem 1 až 3 stupňů C. V odpoledních 

hodinách se teplota pohybovala kolem 12 stupňů C. 

Průměrně spadlé srážky v tomto měsíci byly 42,7 mm (2012 – 40,7 mm). 

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

Klusáček do domu Paseky č. p. 25. Dále se přistěhoval Zdeněk Monzer do domu Paseky č. p. 

60. 
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Listopad 2013 

 

 

 

   V pátek dne 8. listopadu v ranních hodinách Středoevropského času zasáhl mimořádně silný 

tajfun kategorie "5" se jménem Haiyan centrální Filipíny. Provázely ho trvalé větry s rychlostí 

v nárazech až 275 km/h. Podle meteorologů by mohlo jít o vůbec nejsilnější bouři v historii, 

která dosáhla pevniny. K nejhůře poznamenaným patří město Tacloban, kde žije asi 220 000 

lidí. Město zaplavily mořské vlny prý až do čtyřmetrové výšky. Podle odhadů místních úřadů 

v provincii Leyte v centrální části Filipín při řádění tajfunu Haiyan zahynulo nejméně 10 000 

lidí. Dalších 300 potvrzených obětí a 2000 pohřešovaných hlásí ostrov Samar.  

 

 
 

Tajfun Haiyan, který zasáhl Filipíny a Vietnam, na satelitních záběrech 

 

   Bouře postupně zeslábla a s větrem o rychlosti 163 kilometrů v hodině zamířila k Vietnamu. 

Ve středních a severních oblastech Vietnamu úřady preventivně evakuovaly více než půl 

milionu lidí. Příchod živlu vietnamskou pevninu zasáhl v pondělí dne 11. listopadu 2013 v 

ranních hodinách. Ve Vietnamu kvůli tajfunu evakuovali přes 650 000 osob. Zasáhl pobřeží 

Vietnamu 160 kilometrů jihovýchodně od Hanoje. Nad Vietnamem tajfun po oslabení 

provázely větry o rychlosti 120 km/h a silné deště. Větry poškodily domy. Tisíce stromů bylo 

vyvráceno. Tajfun si ve Vietnamu vyžádal nejméně 11 obětí. Nezvěstných je šest. Dalších 11 

mrtvých hlásí Čína a Tchaj-wan. Na ostrově Chan-nan, přes nějž se tajfun přehnal ještě před 

dopadem na vietnamskou pevninu, bylo evakuováno 40 000 lidí. Tři osoby tam živel zabil a 

šest členů posádky nákladní lodi se pohřešuje. Na Tchaj-wanu vysoké mořské vlny vzaly 

život osmi lidem. 
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   V pondělí dne 11. listopadu 2013 přijel "sv. Martin" na bílém koni v horských oblastech a to 

především na Šumavě, Krušných horách a Krkonoších. 

   V pondělí dne 11. listopadu 2013 se odhlásil z trvalého pobytu p. Tomáš Brožák z domu 

Paseky č. p. 22, který se přestěhoval do Písku a svou chalupu prodal. 

   Dne 12. listopadu 2013 oslavila „90“ let paní Marie Jozová z domu Paseky č. p. 93. 

Všichni místní občané jí přejeme mnoho zdraví do dalších let. 

   Ve středu dne 13. listopadu 2013 od 18:00 hodin se v pohostinství v Tálíně konala Okresní 

hasičská schůze pro protivínsko. Tyto okresní schůze několik desítek let probíhaly v 

paseckém pohostinství, ale nejspíše na apelaci jiných hasičských funkcionářů okrsku Žďár se 

letos tato schůze konala v jiné obci. Této schůze se za místní hasičský sbor zúčastnil starosta 

hasičů p. Petr Kubička. Na schůzi byl vyhodnocen uplynulý rok včetně sportovních výkonů. 

Dále se probíraly soutěže v roce 2014. V dalším bodě schůze poděkoval vedoucí okrsku Žďár 

p. Petr Váňa paseckým a tálínským hasičům za pomoc při letošních povodních ve Žďáře. Na 

závěr poděkoval všem hasičským sborům okresu Písek velitel Sboru dobrovolných hasičů 

okresu Písek p. Jiří Novák a zároveň všem popřál mnoho úspěch v dalším roce. 

   Od pátku dne 15. listopadu 2013 do neděle dne 17. listopadu 2013 probíhalo v Srbsku v 

Bělehradě  finále Davis cupu v tenise mezi Srbskem a Českou republiko. Naši tenisté 

obhajovali prvenství z loňského roku. V pátek v úvodní dvouhře proti sobě nastoupili Novak 

Djokovič a Radek Štěpánek.  I přes velmi solidní výkon prohrál Radek Štěpánek úvodní 

dvouhru proti světové dvojce Novaku Djokovičovi 5:7, 1:6 a 4:6. V druhém pátečním zápase 

proti sobě nastoupili Dušan Lajovič a Tomáš Berdych. Domácí Dušan Lajovič, náhradník za 

distancovaného Viktora Troického a zraněného Janka Tipsareviče, neměl proti 

favorizovanému Berdychovi co ztratit.  Slavnějšímu soupeři sice dokázal zatopit, ale český 

hráč si nakonec pohlídal výhru 6:3, 6:4 a 6:3, a po prvním hracím dnu to bylo na zápasy 1:1. 

V sobotní čtyřhře nastoupili čeští  tenisté Tomáš Berdych s Radkem Štěpánkem. Naplno 

využili faktu, že proti nim Srbové v klíčové čtyřhře nenasadili Novaka Djokoviče. Během 

dvou hodin a 12 minut pak zle zacvičili s párem Ilja Bozoljac, Nenad Zimonjič, kdy vyhráli 

6:2, 6:4, 7:6 a Česká republika vedla na zápasy 2:1. V první nedělní dvouhře Novak Djokovič 

podle očekávání porazil Berdycha 6:4, 7:6, 6:2 a vyrovnal na 2:2. V rozhodujícím pátém 

duelu se však naplno projevily Štěpánkovy zkušenosti. Porazil mladého Dušana Lajoviče 6:3, 

6:1, 6:1 a stejně jako loni v Praze proti Španělům zajistil zlatý bod. Nakonec naši tenisté 

porazili Srbsko 3:2 na zápasy a obhájili prvenství z loňského roku. 
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Čeští tenisté s pohárem Davis cupu 

 

   V sobotu dne 16. listopadu 2013 od 15:00 hodin se konalo ve žďárském pohostinství 

"Setkání důchodců". Tato akce se konala za finanční podpory ČEZ JE Temelín, Obce Paseky, 

Obecního úřadu Tálín a Obecního úřadu Žďár. Tohoto setkání se zúčastnili důchodci z obcí 

Tálín, Paseky a Žďár. Od 14:30 hodin, od paseckého pohostinství, se začali svážet důchodci z 

Pasek. Hned na začátku setkání vystoupily děti ze Základní a mateřské školy Albrechtice nad 

Vltavou se svým vystoupením a rovněž zazpívaly několik písniček. Dále kolem 16:30 hodin 

vystoupil kouzelník se svými triky. Každý z přítomných důchodců dostal k občerstvení řízek 

se salátem a nějakou tu sladkost. Kuřecí řízky se salátem připravovaly pí. Vandová, pí 

Straková a pí. Vnuková, všechny tři občanky Pasek. Pak setkání pokračovalo volnou zábavou 

a tancem. K poslechu a tanci hrála dechová kapela "Pošumavská pětka". Jde o část muzikantů 

z dechové kapely "Babouci", která je známá v celé naší republice. Tohoto setkání se z naší 

obce zúčastnilo na 18 důchodců. Celkem se setkání zúčastnilo na 90 důchodců ze všech tří 

obcí. 

   Dne 20. listopadu 2013 v ranních hodinách zemřel v Praze po dlouhé nemoci zpěvák 

Pavel Bobek. Bylo mu 76 let. Pavel Bobek se narodil 16. září 1937 v Praze. Vystudoval 

Fakultu architektury a pozemního stavitelství ČVÚT v Praze, kde byli jeho spolužáky Jan 

Kaplický, Petr Nárožný a Eva Jiřičná. Už tehdy vystupoval s fakultní skupinou Fapsorchestra. 

 Po krátké spolupráci se skupinou Olympic (1963–1965) začal vystupovat s Country Beatem 

Jiřího Brabce a stal se také členem Semaforu. Patřil k významným českým hudebním 

osobnostem, zajímal ho především klasický rokenrol a country. Na vrcholu byl v 60. a 70. 

letech minulého století. Vystupoval téměř až do smrti. Ke slavným patří např. písně Oh Ruby, 

nechtěj mi lásku brát (Ruby, Don’t Take Your Love To Town), Veď mě dál, cesto má (Take 

Me Home, Country Roads), Stůj, klidně stůj (Coward Of The County), Pojď dál a zpívej (Lay 

Down Beside Me), S tím bláznem si nic nezačínej (Don’t Fall In Love With A Dreamer), 

velmi úspěšný duet s Marií Rottrovou. Téměř kultovní pozici má u mnohých posluchačů 

balada Pojď stoupat jak dým (Don’t Bogart That Joint My Friend), kterou si filmoví diváci 

pamatují v originále z filmu Easy Rider (Bezstarostná jízda). V devadesátých letech koketoval 



- 71 - 

 

s politikou a neúspěšně kandidoval za ODA, velmi rychle se ale vrátil k hudbě. V roce 2007 

prodělal mozkovou mrtvici. Přestože byl na tom zdravotně velmi špatně, v poslední době stále 

vystupoval se skupinou Malinaband a s Robertem Křesťanem spolupracoval na písni Ještě 

není tma na albu Druhé trávy Dylanovky. V roce 2013 byl Akademií populární hudby zvolen 

do "Síně slávy". 

 

 
 

Zpěvák Pavel Bobek se zpěvačkou Marií Rottrovou 

 

   Ve čtvrtek dne 21. listopadu v 06:24 hodin vydaly internetové zprávy "Novinky.cz" zprávu, 

že Japonsko je od středečního odpoledne větší o ostrov, který se vynořil z dýmu po sopečné 

erupci. Objevila ho posádka letounu pohraniční stráže. Ostrůvek o průměru 200 metrů leží v 

subtropickém souostroví Ogasawara (Boninské ostrovy), vzdáleném přibližně tisíc kilometrů 

jižně od Tokia. Nalézá se jihovýchodně od neobydleného vulkanického ostrova Nišino šima v 

Boninských ostrovech, z nichž je nejznámější Iwodžima. Nový ostrov by mohl zmizet pod 

hladinou moře stejně rychle, jako se zrodil. Od konce války mohlo dojít k několika podobným 

případům, oficiálně se ale předchozí nový přírůstek v souostroví objevil před 40 lety, v září 

1973. 
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Kouř stoupá z nově zrozeného ostrova v Boninských ostrovech v Japonsku 

 

   Ve čtvrtek dne 21. listopadu 2013 od 07:00 hodin začala výměna starých dřevěných oken v 

kuchyni v penziónu "Václavka". Následně byla provedena i výměna dveří s výlohou v 

místním obchodu  se smíšeným zbožím v "Kampeličce" Paseky č. p. 88. Výměnu oken a 

výlohy provedla firma "PROTON" z Protivína. Zároveň se začala provádět i výměna 

vchodových dveří, přední i zadní vchod, a výměna jednoho okna v kuchyni na penziónu 

"Václavka". Zednické a začisťovací práce pokračovaly i v dalším týdnu. Úklidové práce po 

vyměněných oknech a dveřích v penziónu i prodejně prováděl ve dnech 21. až. 22. listopadu 

2013 p. Petr Kubička. 
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Vyměněné dveře s výlohou na prodejně v "Kampeličce" Paseky č. p. 88 
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Vyměněné zadní vchodové dveře do penziónu "Václavka" 
 

   Ve čtvrtek dne 21. listopadu 2013 od 19:00 hodin se v kanceláři místního obchodu se 

smíšeným zbožím v "Kampeličce" Paseky č. p. 87 konala výborová schůze Sboru 

dobrovolných hasičů Paseky. Této schůzi předsedal starosta místního sboru p. Petr Kubička. 

Dále byl přítomen velitel hasičů p. Václav Kostohryz ml., velitelka hasičů pí. Blanka 

Heineová, jednatel hasičů p. Jiří Vaněček ml., pokladník Miroslav Stropnický a vedoucí 

strojník Jiří Stropnický. Probíraly se podklady pro nadcházející Valnou schůzi, která se bude 

konat v lednu 2014. 

   V neděli dne 24. listopadu 2013 od 08:00 hodin se konala obecní brigáda, kdy došlo k 

poražení dvou stromů a náletů na obecním pozemku u domu Paseky č. p. 30 - Čamků. Tyto 

dva stromy svými větvemi zasahovaly do silnice č. II/159 a dále poškozovaly omítku stodoly 

tohoto domu. Kořeny zasahovaly pod tuto stodolu. Stromy a odvětvování prováděl Václav 

Kostohryz ml. společně s Petrem Kubičkou. Odvoz nařezaných polen a větvoví provedl Jiří 

Vaněček ml. se svým traktorem ZETOR. Řízení silničního provozu při porážení provedli 

společně Jiří Stropnický a Martin Heine st. Po ukončení řízení provozu se společně se 

Zdeňkem Strakou zúčastnili nakládání odřezaných větví a kmenů na čelní vidle traktoru 

Zetor. Pořezání stromů a úklid celé skupině trval dvě hodiny. Následně se Václav Kostohryz 

ml., Petr Kubička a Jiří Stropnický přesunuli do "Vosince" k domu Paseky č. p. 39 - Pešiců, 

kde uřízli ještě několik větví z ořechu, které zasahovaly do drátů elektrického vedení. V tento 

den bylo zataženo, nepršelo ani nesněžilo a denní teplota se pohybovala kolem 6 stupňů C. 
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Porážení stromů u domu Paseky č. p. 30 
 

  V pondělí dne 25. listopadu 2013 poprvé v letošní zimě začal v Pasekách padat místy drobný 

sníh. Sníh se nedržel. Místy ale na chvíli "vykouknulo" slunce. Denní teplota se pohybovala 

po celý den kolem 0 stupňů C. 

   Dne 29. listopadu 2013 v 18:00 hodin bylo zapnuté osvětlení vánočního stromu. Tento 

strom je živý a roste u pomníku generálmajora Františka Žáka, to je před domem Paseky č. p. 

27. 
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Osvětlený vánoční strom u pomníku generálmajora Františka Žáka 

 

   V pátek dne 29. listopadu 2013 od 19:00 hodin se v místním pohostinství konala další 

veřejná schůze zastupitelstva Obce Paseky. Na začátek této schůze všechny občany přivítal 

starosta obce pan Václav Kostohryz ml. 

   Na úvod paní Vaněčková seznámila zastupitele obce Paseky s obsahem rozpočtového 

opatření č. 10/2013. Zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 10/2013 v předloženém 

znění. Dále oznámila, že Obec Paseky požádala Státní pozemkový úřad o bezúplatný převod 

pozemku KN 881 k. ú. Paseky u Písku. Jedná se o pozemek na návsi v Nuzově. Zastupitelé 

souhlasili s bezúplatným převodem pozemku KN 881 k. ú. Paseky u Písku od Státního 

pozemkového úřadu ve prospěch obce Paseky tak, aby obec Paseky měla náves v Nuzově 

celou ve vlastnictví a mohla ji případně dále zušlechtit. Vzhledem k tomu zastupitelstvo obce 

Paseky schválilo oslovení paní Kovaříkové o zpracování projektu na úpravu návsi v Nuzově 

tak, aby případná realizace úpravy návsi v Nuzově mohla být v dalších letech řešena již podle 

zpracovaného projektu.  

   Rovněž paní Vaněčková seznámila přítomné s obsahem programu obnovy venkova 2014 – 

dotačního titulu od Jihočeského kraje. Zastupitelstvo obce Paseky tímto schválilo podání 

žádosti do dotačního programu POV 2014 na realizaci opravy toalet v penziónu "Václavka", 

na výměnu luxferů za pevné okno v penzióně "Václavka" a na opravu fasády domu Paseky č. 

p. 88 „Kampeličky“. V případě obdržení nižší dotace než je maximální možná částka, starosta 

obce rozhodne o případném zúžení prací.  

   V dalším bodě paní Vaněčková informovala o akcích realizovaných prostřednictvím 

různých dotačních prostředků: 
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-   výměna okapů v penziónu "Václavka" – za pomoci POV Jihočeského kraje 2013 (60.000,-

Kč) 

-   financování úroků z úvěru na dofinancování ČOV Paseky prostřednictvím dotace úroků 

z úvěru v rámci POV Jihočeského kraje 2013 (77.000,-Kč); 

-   výměna vstupních dveří a části oken v penzióně "Václavka" a dále klempířské práce (nová 

střecha nad kuchyní) v penzióně "Václavka" prostřednictvím finančních prostředků od 

NADACE ČEZ (180.000,-Kč);  

   Dále paní Vaněčková podala informaci, že obec ještě v roce 2013 dostala finance od JE 

Temelín na financování techniky pro Sbor dobrovolných hasičů obce Paseky ve výši 30 000,-

Kč. Byla rovněž podána informace o tom, že po letech čekání byla obci Paseky přiznána 

dotace na výstavbu vodojemu a ČOV v místní části Nuzov. V rámci tohoto projektu dojde 

k výstavbě vodojemu, dále dojde k zatrubnění otevřené kanalizační stoky, k úpravě rybníčku 

na konci obce Nuzov na čistírnu odpadních vod. Celá akce má stát 7 423 816,- Kč, z toho 

připadá na vodojem částka 3 673 311,- Kč a na část ČOV 3 750 505,- Kč. Na celou akci získá 

obce dotaci od Ministerstva zemědělství ve výši 5 939 052,- Kč a zbytek částky bude 

financován z prostředků obce, přičemž obec je schopna akci dofinancovat z vlastních rezerv a 

to bez nutnosti vzít si úvěr. Dle podmínek ministerstva zemědělství musí být akce započata 

ještě v roce 2013, kdy  mělo být prostavěno 2 227 145,- Kč (z toho 445 429,- Kč z obecních 

prostředků). Akce bude dostavěna v částce  5 196 671,- Kč (z toho 1 039 335,- Kč z obecních 

prostředků) a to v roce 2014. Dále bylo nutné, aby zastupitelstvo schválilo, na jakou akci 

požádat o prostředky od NADACE ČEZ na rok 2014. Zastupitelstvo obce Paseky tímto 

schvalilo podání žádosti do NADACE ČEZ na rok 2014 na projekt „Úprava návsi v obci 

Paseky“ a to dle již vypracovaného projektu od paní Kovaříkové.  

   V bodě "Oranžové hřiště" pan Rothbauer připomenul možnost obce Paseky zažádat o 

podporu na výstavbu sportovního hřiště v obci Paseky v rámci dotačního titulu „Oranžové 

hřiště“ a to o částku až 1 000 000,- Kč. Vzhledem k tomu, že obec Paseky je jednou 

z posledních obcí v rámci havarijní zóny JE Temelín, která nemá realizované sportovní hřiště, 

tak by byla velká šance tyto dotačních prostředky získat. Vše závisí na tom, zda se najde 

vhodný pozemek k realizaci víceúčelového sportovního hřiště. Zastupitelstvo obce Paseky 

tímto schvaluje, že se bude snažit o podání žádosti na realizaci „Oranžového hřiště“, zároveň 

zastupitelstvo obce Paseky tímto pověřuje pana Rothbauera, aby se pokusil najít vhodnou 

lokalitu k umístění sportovního hřiště, tedy aby byl zajištěn pozemek do vlastnictví obce, 

který by umožnil podání žádosti o dotační prostředky. 

   V dalším bodě jednatel místního sboru hasičů pan Jiří Vaněček ml. seznámil přítomné 

s výsledky místních hasičů v letošním roce v požárním sportu. Dále připomenul, že obec 

Paseky obdrží příspěvek od JE Temelín ve výši 30.000,- Kč na vybavení. Pan Vaněček vznesl 

požadavek, že by hasiči uvítali silnější hasičskou stříkačku. Dobrovolní hasiči jsou ochotni na 

ni dát finanční příspěvek ve výši 50.000,- Kč. Zastupitelstvo obce Paseky tímto schválilo, že 

dofinancuje nákup hasičské stříkačky od firmy Vinckler. Maximální celková cena stříkačky se 

stanovuje na 140.000,- Kč bez DPH.  

   Zastupitelstvo obce Paseky v roce 2010 uzavřelo smlouvu s Městem Písek na umisťování 

dětí v mateřských školách v Písku, přičemž se zavázalo k placení příspěvku na umístění dětí 

v mateřských školách. Dle nové právní úpravy je nutné tyto smlouvy ukončit a obec Paseky 

tak již za děti umístěné v mateřských školách v Písku nebude Městu Písek platit příspěvek. 

Zastupitelstvo obce schválilo dohodu o ukončení smlouvy o zařazení dítěte k předškolnímu 

vzdělávání (poslední rok před zahájením povinné školní docházky) v mateřské škole v Písku a 

dále také dohodu o ukončení smluv o poskytnutí příspěvku za umístění dětí v mateřských 

školách v Písku.  
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   Zastupitelstvo obce Paseky usnesením č. 2/2013 bod ad. 2) ze dne 3. května 2013 schválilo 

prodej pozemků pod obchvat a to v částce 100,- Kč / 1 m
2
. Po jednáních s investorem není 

tato cena reálná, ale Obec Paseky se předběžně dohodlo na kompromisu. V důsledku toho, 

zastupitelstvo Obce Paseky ruší usnesení č. 2/2013 bod ad. 2)  ze dne 3. května 2013 ve znění: 

„Zastupitelé schvalují prodej pozemků pod budoucí obchvat obce za jednotnou cenu 100,- Kč 

/ 1 m
2
. Jedná se o následující pozemky: KN 436/8 orná půda, KN 461/5 vodní plocha, KN 

435/2 orná půda, KN 413/7 ostatní plocha, KN 436/10 orná půda, KN 373/1 ostatní plocha, 

KN 644/5 zahrada, KN 644/6 zahrada, KN 1462/2 ostatní plocha-komunikace, KN 1481/1 

ostatní plocha-komunikace, KN 1479/1 ostatní plocha-komunikace, KN 1478 ostatní plocha-

komunikace – vše k. ú. Paseky u Písku, LV č. 1 s tím, že rozsah výměry bude stanoven 

geometrickým plánem.“ Další projednávání prodeje pozemků pod obchvat bude řešeno, až 

obce Paseky obdrží nový návrh smlouvy o smlouvě budoucí. 

   V bodě různé paní Vaněčková informovala přítomné, že obec je povinna zajistit likvidaci 

bioodpadu. Z tohoto důvodu bude u křížku zřízeno místo pro odvážení a umístění bioodpadu 

(tráva, listí, větve), vznikne tak místní kompost. Dále byla podána informace, že dne 4. ledna 

2014 bude mít Sbor dobrovolných hasičů Paseky "Valnou hromadu", dne 25. ledna 2014 bude 

"Hasičský bál" v Pasekách, dne 1. března 2014 bude "Masopust" a dne 8. března 2014 bude 

"Okrskový hasičský bál" ve Žďáře. 

   V bodě diskuze paní Stropnická vznesla dotaz, jak dopadla reakce pana Hejduka na výzvu 

ohledně udržování jeho zahrady. Starostou jí bylo odpovězeno, že mu pan Hejduk sdělil, že 

má jiné starosti, že o nemovitost pravděpodobně přijde a tedy ať si zarostlou zahradu řeší 

případně nový majitel. 

   Na závěr veřejné schůze zastupitelstva Obce Paseky pan starosta Václav Kostohryz ml. 

poděkoval přítomných za účast a ukončil schůzi. Po schůzi začala volná zábava. Starosta pan 

Václav Kostohryz připravil pro přítomné játrovou pochoutku z "divočáka" a pan Jiří Vaněček 

ml. donesl samostatně vyrobený "tatarák".  

   V prvních dnech měsíce listopadu 2013 bylo v ranních hodinách převážně mlhavo s 

teplotou kolem 1 stupně C. Přes den se začalo vyjasňovat a odpoledne bylo převážně 

slunečno. Odpolední teploty se pohybovaly kolem 12 stupňů C. Od 2. listopadu 2013 bylo 

převážně zataženo s občasným deštěm. Denní teploty se pohybovaly kolem 8 až 10 stupni C. 

Dne 5. listopadu 2013 bylo krásné podzimní počasí s denní teplotou kolem 11 stupňů C. Od 6. 

listopadu 2013 bylo opět převážně zataženo a občasným deštěm a denní teplotou kolem 7 

stupňů C, a vál silnější západní vítr. Od 9. listopadu bylo polojasno až zataženo s občasnými 

přeháňkami a denní teplotou kolem 8 až 10 stupni C. Ranní teploty se v těchto dnech 

pohybovaly kolem 1 až 3 stupňů C. Dne 12. listopadu 2013 bylo přes den krásné slunečné 

počasí a denní teplota vystoupila na příjemných 12 stupňů C. Ráno ale teploty klesly a 

pohybovaly se kolem - 2 až 0 stupňů C. Dne 13. listopadu 2013 v ranních hodinách bylo ještě 

jasno. V odpoledních hodinách se zatáhlo a začalo mrholit. Denní teplota klesla na 5 stupňů 

C. Od 15. listopadu 2013 bylo převážně po celý den mlhavo s občasným mrholením. Denní 

teploty se pohybovaly kolem 6 stupňů C. Noční teploty se pohybovaly kolem 2 stupňů C. Od 

25. listopadu 2013 začalo mírně sněžit. Dne 27. listopadu 2013 bylo krásné slunečné počasí a 

denní teplota vystoupila až na 10 stupňů C. V brzkých ranních hodinách dne 28. listopadu 

2013 sněžilo. Během dopoledne sněžení přešlo v mrholení a začaly namrzat vozovky. Denní 

teplota se pohybovala kolem - 1 stupně C.  Ve dnech 29. až 30. listopadu 2013 bylo převážně  

zataženo, bez srážek. Denní teplota se pohybovala mezi 1 až 2 stupni C. Noční teploty se 

pohybovaly mezi - 2 až 0 stupni C. 

Průměrně spadlé srážky v tomto měsíci byly 29,8 mm (2012 – 28,4 mm).  
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   V tomto měsíci se v obci nikdo nenarodil a ani nikdo nezemřel. Odstěhoval se p. Brožák z 

domu Paseky č. p. 22 do Písku. 

 

 

Prosinec 2013 

 

 

 

   Dne 5. prosince 2013 v ranních hodinách ve věku 95 let zemřel světově proslulý 

bojovník proti apartheidu a pozdější prezident Jihoafrické republiky Nelson Mandela. 

Mandelovo zdraví bylo nalomeno už před lety ve vězeňském prostředí. Ve vězení strávil 27 

let. V 80. letech se tam tehdejší bojovník proti rasistickému režimu apartheidu nakazil 

tuberkulózou. Nelson Rolihlahla Mandela se narodil v roce 1918 ve vesnici Qunu v Transkei. 

Jeho otec byl náčelníkem kmene Tembu. Po absolvování střední misijní školy se pustil do 

studia umění na černošské univerzitě ve Fort Hare, ale už jako student se bouřil proti režimu 

bílých. V 25 letech se připojil k Africkému národnímu kongresu a boji proti apartheidu. V 

polovině 50. let byl poprvé obviněn z velezrady, první odsouzení ale přišlo až na počátku 60. 

let. V roce 1964 byl znovu obžalován a odsouzen na doživotí. Věznili ho až do roku 1990. O 

čtyři roky později se stal jihoafrickým prezidentem, když o rok dříve obdržel Nobelovu cenu 

za mír. V roce 2004 se z veřejného života stáhl a ukazoval se jen vzácně, naposledy během 

fotbalového šampionátu v JAR před třemi lety. 

 

 
 

Portrét bývalého prezidenta JAR Nelsona Rolihlahla Mandeli 
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   Ve čtvrtek dne 5. prosince 2013 od 16:45 hodin vyšli, jako každoročně, z místního 

pohostinství do ulic čerti s Mikulášem a anděly. Přilétli do paseckého pohostinství přímo z 

pekla komínem. V letošním roce vyšli čtyři čerti (Zdeněk Straka ml., Martin Heine st., Martin 

Heine ml. Miroslav Stropnický ml.), dva andělé (Michaela Brabcová a Marie Musilová) a dva 

Mikuláši (Petr Kubička byl následně vystřídán Jiřím Vaněčkem ml.). Letos rovněž zavítali 

čerti na svém pekelném stroji i do Nuzova, kde navštívili hodné děti. Následně se pekelným 

strojem dopravili do hájovny na jednoho neposlušného hocha. Pak se vrátili zpět do Pasek a v 

rámci finančních úspor, které postihli i čerty, navštěvovali děti v Pasekách pěšky. Spoustu 

dětí bylo po celý rok hodných, ale našli se i velcí zlobivci, které čerti vystrašili. Ještě štěstí, že 

děti měly ochránce v Mikuláši a andělech. Děti Mikulášovi slíbily, že budou už jen hodné. 

Kolem 20:30 hodin čerti ukončili obchůzku a vrátili se zpět do pohostinství, odkud komínem 

opět odlétli do pekla. 

 

 
 

Čerti s Mikulášem a anděly v paseckém pohostinství 

 

   V neděli dne 15. prosince 2013 od 09:00 hodin do 16:00 hodin začaly přípravné práce na 

venkovní kanalizaci ve dvoře penziónu "Václavka". Provádělo se řezání betonů. Řezání 

betonů prováděl Vladimír Vanda st. motorovým řezacím strojem NORTON Clipper 

zapůjčeným firmou STRABAG Písek dle plánů, které vyhotovil starosta obce Paseky  

p. Václav Kostohryz ml.. Při této činnosti mu byl pomocníkem Martin Heine st.. Ten doléval 

chladící kapalinu do stroje a pomáhal mu při zaměřování řezů. V jednom místě došlo k 

zaseknutí řezacího kotouče v betonu. Po skoro jedné hodině se povedlo  kotouč z betonu 

vyprostit. Při vyprošťování došlo k utržení držáků nádobky na chladící kapalinu. Proto se  
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musely tyto držáky ještě zavařit. Pak se pokračovalo v dalším řezání, které už bylo 

bezproblémové. 

 

   
 

Vladimír Vanda st. při řezání betonů v penziónu "Václavka" 

 

   V tento den bylo v dopoledních hodinách slunečno. Odpoledne se obloha zatáhnula. Denní 

teplota se pohybovala kolem 7 stupňů C. 

   V úterý dne 17. prosince 2013 kolem 10:30 hodin havaroval osobní automobil na sil. č. 

II/159 u obce Paseky. K havárii došlo v lese mezi poslední hájovnou a Albrechticemi nad 

Vltavou, asi 1 km od naší obce. Došlo ke zranění řidičky v havarovaném automobilu, proto na 

místo přijela RZS Písek, HZS Písek a Policie ČR, která tuto nehodu na místě vyšetřovala. 

   Ve středu dne 18. prosince 2013 v dopoledních hodinách byl velký raut uspořádaný ČEZ 

Jaderná elektrárna Temelín v Temelíně. Předávaly se zde finanční prostředky pro Sbory 

dobrovolných hasičů v Jihočeském kraji, které byly vybrány. I pasečtí hasiči byli  vybráni. Na 

tomto rautu byli za naší obec přítomni starosta hasičů p. Petr Kubička a místostarostka obce 

Paseky pí. Jana Vaněčková. Zde si přebrali finanční hotovost ve výši 30.000,- Kč na nákup 

nové hasičské stříkačky. Dále byla našim hasičům zaslána finanční částka ve výši 14.000,- 

Kč. Tato částka byla předána paseckému hasičskému útvaru Jihočeským krajem přes darovací 

smlouvu na účet naší obce za účelem opravy hasičské stříkačky. Na závěr rautu byli všichni 

přítomní členové hasičů pozváni na oběd. 

   Ve čtvrtek dne  19. prosince vyšlo už 7 číslo občasníku "Pasecké Listy". V tomto čísle byl 

zhodnocený půlrok 2013. Dále zde byly vypsány plánované akce na rok 2014. Tento občasník 

roznesla pí. Ludmila Stropnická z domu Paseky č. p. 61. 



- 82 - 

 

   V pondělí dne 23. prosince 2013 od 19 :00 hodin začala v místním pohostinství "Vánoční 

besídka" pro místní občany a místní chalupáře. Tato besídka je už v naší obci tradicí. Tuto 

besídku pořádal současný místní šenkýř p. Martin Heine st. s manželkou pí. Blankou 

Heineovou. Na letošní besídce bylo podstatně více lidí, než v předcházejících letech. Zvečera 

bylo na besídce na 18 lidí. Postupně ale lidé odcházeli do svých domovů. O půlnoci bylo v 

pohostinství celkem 7 lidí, kteří šli, jako každoročně, zapálit svíčky k místní kapličce. Zde 

zazpívali koledy za doprovodu kytary, na kterou hrál p. Josef Vnuk. Kolem 02:00 hodin dne 

24. prosince 2013 byla besídka ukončena. 

   V úterý dne 24. prosince 2013, na Štědrý den, v 12:30 hodin proběhl "Štědrodenní výšlap na 

Nuzovský kopec". Tento výšlap zorganizovali místní občané. Sraz byl u "Kovářské hromady" 

a odtud se šlo do Nuzova. Na výšlap vyrazilo na 30 lidí včetně dětí (Vaněčkovi, Stropnických, 

Musilů, Polanských a další rodiny s dětmi). V Nuzově se počalo s výstupem na Nuzovský 

kopec. Na Nuzovském kopci si starší občané připili na klidné Vánoce a děti rozvěsily jablka 

po stromech pro lesní zvěř. 

 

 
 

"Štědrodenní výšlap na Nuzovský kopec" 
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Rozvěšování jablek pro lesní zvěř 

 

 Pak se všichni vydali zpět do Pasek. V tento den bylo příjemné počasí. bylo převážně 

polojasno a denní teplota se pohybovala kolem 8 až 10 stupni C.  

   V pátek dne 27. prosince 2013 od 19:00 hodin proběhla v místním pohostinství poslední 

veřejná schůze zastupitelstva obce Paseky. Pan starosta přivítal přítomné občany a seznámil 

zastupitele s programem jednání. Paní Vaněčková seznámila zastupitele obce Paseky 

s obsahem rozpočtového opatření č. 11/2013. Dále paní Vaněčková seznámila přítomné 

s návrhem rozpočtu na rok 2014. Rozpočet je koncipován jako schodkový, protože je v něm 

počítáno s výstavbou vodojemu a ČOV v Nuzově. Závaznými ukazateli jsou rozpočtové 

příjmy: 8 860 401,- Kč; rozpočtové výdaje: 9 601 800,- Kč (z toho výdaje na splátky úvěru 

339 600,- Kč).  Rovněž paní Vaněčková seznámila přítomné s návrhem rozpočtového výhledu 

na roky 2014 – 2017, kdy do roku 2017 se počítá s plným splacením úvěru na ČOV Paseky. 

Zastupitelé schvalují rozpočtový výhled na rok 2014-2017 v předloženém znění. Starosta 

obce Paseky pan Václav Kostohryz ml. jmenoval inventarizační komisi ve složení Kubičková 

Veronika, Heine Martin st., Kostohryz Václav st. a tímto dal pokyn k provedení inventarizace 

k 31. prosinci 2013.  Starosta obce dále seznámil zastupitele s návrhem smlouvy o smlouvě 

budoucí na prodej pozemků pod obchvat obce Paseky. Jedná se o dvě smlouvy s platností na 3 

roky. Zastupitelé schválili prodej pozemků a tedy smlouvu o budoucí smlouvě kupní za kupní 

cenu 883 308,- Kč na prodej parcel. V bodě různé informoval starosta obce, že projektová 

kancelář "PIK engineering, s.r.o." žádá o vyjádření ke stavbě Albrechtice nad Vltavou, 

hájenka Kopanina – VN, TS, NN, kdy se jedná o obnovu vyjádření obce č. j. OUP-

OO72/2012 z 30. května 2012. Zastupitelstvo obce se seznámilo s plánovanou stavbou a nemá 

námitek. Starosta obce rovněž seznámil přítomné, že byl opět na jednání o stávající cestě, kdy 

nám kraj chce předat do vlastnictví stávající cestu II/159 po zbudování obchvatu obce Paseky. 
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V současnosti kraj uvažuje o tom, že by nám předal pouze část této komunikace a to přesně 

od značky začátek obce ke značce konec obce Paseky.  Zastupitelstvo obce neschvaluje 

převod části silnice II/159 do vlastnictví obce Paseky.  Poté pan Rothbauer seznámil přítomné 

s postupem jednání o hřišti. Bohužel obci se nepodařilo získat nový vhodný pozemek, který 

by měl lokaci v okolí návsi. Pan Rothbauer seznámil přítomné se skicou a návrhem, že by se 

mohlo vybudovat hřiště na návsi. Pan Rothbauer to předložil jako návrh, s tím že by se mohlo 

zkusit o dotaci na Oranžové hřiště zažádat a zjistit tak, zda-li by obec vůbec dotaci získala 

nebo ne. Z bouřlivé diskuse vyplynulo, že se zastupitelstvo obce Paseky usneslo, že se 

provede referendum, kdy paní Stropnická Ludmila, pan Rothbauer Stanislav a paní Jana 

Nováková obejdou občany v obci, kdy požádají každého občana, aby se podepsal pod 

variantou, zda chce nebo nechce umístění sportovního hřiště na návsi v Pasekách. 

Zastupitelstvo obce se tímto tématem bude zabývat až po výsledcích referenda. V bodě 

diskuse pan Polanský zmínil, že by rádi uspořádali druhý ročník turnaje ve stolním tenise. Pan 

Polanský požádal, zda-li by obec přispěla na věcné ceny pro vítěze. Zastupitelstvo obce 

schvaluje poskytnutí daru ve výši Kč 3 000,- Kč ve prospěch pořadatele pana Polanského na 

ceny pro účastníky turnaje. Turnaj ve stolním tenise se uskuteční 18. ledna 2013. Na závěr 

veřejné schůze starosta pan Václav Kostohryz ml.  poděkoval přítomným za účast, ukončil 

schůzi zastupitelstva obce a popřál všem mnoho štěstí a zdraví do nového roku. 

   V úterý dne 31. prosince 2013 byla doručením z Odboru životního prostředí Městského 

úřadu Písek zkolaudována "Čistička odpadních vod Paseky". 

   V úterý dne 31. prosince 2013 došlo k silvestrovskému posezení v místním pohostinství k 

rozloučení s rokem 2013 a přivítáním nového roku 2014. Do půlnočních oslav sedělo v 

pohostinství kolem 10 lidí. Roman Holub společně s Josefem Vnukem hráli veselé písničky 

na kytary a zpívalo se. Po půlnoci přišlo do pohostinství ještě několik lidí a všichni si přáli 

hlavně zdraví v roce 2014. Další část, hlavně mladších, občanů slavila Silvestr v klubovně. O 

půlnoci proběhl na návsi několika minutový ohňostroj, kde se sešli občané jak z klubovny, tak 

i z pohostinství. Silvestrovská zábava skončila v pohostinství kolem 02:00 hodin dne 1. ledna 

2014. V klubovně skončili oslavy v brzkých ranních hodinách. 
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Vítání roku "2014" v paseckém pohostinství 

 

   Od začátku měsíce prosinec 2013 bylo převážně zataženo. Dne 2. prosince 2013 bylo krásné 

pozdní podzimní počasí. Bylo převážně jasno a denní teplota se pohybovala kolem 12 stupňů 

C. Noční teplota se pohybovala kolem - 3 stupňů C. Dne 3. prosince 2013 bylo jasno až 

polojasno a denní teplota se pohybovala jen kolem 4 stupňů C. Od 5. prosince 2013 bylo 

zataženo s občasným sněžením a denní teplota se pohybovala kolem - 1 až 1 stupně C. Ve 

dnech 5. a 6. prosince 2013 vál po celé dny silný nárazový západní vítr. Od 10. do 14. 

prosince 2013 bylo inverzní počasí. Bylo zataženo, mlhavo a denní teploty se pohybovaly 

kolem - 1 stupně C. Od 15. prosince 2013 bylo slunečné počasí, denní teploty se pohybovaly 

kolem 6 až 7 stupni C. V nočních hodinách se teploty pohybovaly kolem - 3 stupňů C. Od 18. 

prosince 2013 bylo přes den opět mlhavo a denní teploty se pohybovaly kolem - 1 stupně C. 

V nočních hodinách se teplota pohybovala kolem - 4 stupňů C. Od 19. prosince 2013 přes den 

ještě přituhlo a denní teploty se pohybovaly kolem - 3 stupňů C. Od 20. prosince 2013 bylo 

převážně jasno až polojasno a denní teploty se pohybovaly kolem 7 stupňů C. Na slunci 

teploty vystoupily až na 14 stupňů C. Od 25. prosince 2013 bylo převážně polojasno a denní 

teploty se pohybovaly kolem 7 stupňů C. Toto počasí vydrželo až do konce roku 2013. Na 

Silvestra dne 31. prosince 2013 bylo krásné slunečné počasí s denní teplotou kolem 10 stupňů 

C. V Pasekách dokonce vylétly i včely. 

Průměrně spadlé srážky v tomto měsíci byly 4,0 mm (2012 - 55,4 mm).  

   V tomto měsíci se v obci nikdo nenarodil a ani nikdo nezemřel. 
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   V roce 2013 se narodila rodině Kozákových z Nuzova č. p. 

12 dcera Zuzanka. Přistěhovalo se 9 občanů, odstěhovali se 3 

občané. Navždy nás opustili 4 občané: p. Emil Svoboda nst., 

pí. Helena Svobodová roz. Lucáková - chalupářka, pí. Marie 

Píchová a nejstarší obyvatelka naší obce pí. Marie Tůmová, 

která zemřela ve věku "102" let. 

  

   Tímto bych chtěl jako kronikář obce Paseky všem popřát 

mnoho zdraví a štěstí v roce 2014. 
 

 

 

 

 

 

………………………………                                                      ……………………………… 

           Martin HEINE                                                                      Václav KOSTOHRYZ ml. 

               Kronikář                                                                                 Starosta obce Paseky 

 

 

 


